หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตระยอง

สารบัญ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
วิชาเอก
จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
รูปแบบของหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัว ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตร
ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา
การดําเนินการหลักสูตร
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

หน้า
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
4
4
4
4
5
6
6
6
8
8
8
11
51
53
54
54
54
58
72
72
72
73

สารบัญ(ต่อ)
หน้า
74
74
74
74
74
75
75
75
75
76
76
76
77
78
78
78
78
78
79
82

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
การพัฒนาความรู้ และทักษะให้แก่คณาจารย์
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
การบริหารคณาจารย์
การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา
ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
การประเมินประสิทธิผลของการสอน
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวกที่ 1 แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร
ภาคผนวกที่ 2 รายละเอียดการกําหนดรหัสวิชาของหลักสูตร
ภาคผนวกที่ 3 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบหลักสูตร
84
ภาคผนวกที่ 4 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
86
ภาคผนวกที่ 5 ตารางแสดงองค์ความรู้เฉพาะตามเนื้อหาสาระสําคัญด้านสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
100
ภาคผนวกที่ 6 การบริหารจัดการแผนการเรียนของนักศึกษาในโครงการปกติและโครงการสหกิจศึกษา 104
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
- เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
ในการประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR) ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ภายในปีการศึกษา 2559
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
ผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะสามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่หลากหลาย
และมีขอบเขตการทํางานที่เกี่ยวเนื่องในหลายสาขา ได้แก่
1. วิศวกรอุตสาหการ
2. วิศวกรการผลิต
3. วิศวกรความปลอดภัย
4. วิศวกรในสายงานการจัดการและบริหารคลังสินค้า
5. วิศวกรในสายงานการขนส่งและโลจิสติกส์
6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
7. ผู้ช่วยนักวิจัย
8. ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
9. อาจารย์/ครู
10. เจ้าของกิจการ เป็นต้น

9. ชื่อ - นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1.
2.

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวธัญวรรณ ชาญพานิชย์
นายศิรศักย เทพจิต

ตําแหน่ง

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

อาจารย์

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

อาจารย์

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)

นายบพิธ ฉุยฉาย

อาจารย์

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)

4.

นายภัทรวิทย์ ศรีเมือง

อาจารย์

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

5.

นางสาวเจนจิรา สุขมณี

อาจารย์

วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

1219900023257
3959900518167

3339900086173

3339900211881

1139900070141
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สถาบัน
ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
2554
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ประเทศไทย 2549
สถาบันเทคโนโลยี
2549
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยี
2545
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
2551
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยี
2548
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
2555
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยี
2549
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
2555
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
2553
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย

เลขประจําตัว
ประชาชน

3

3.

สําเร็จการศึกษาจาก
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้ประเมินสถานการณ์และ
การเปลี่ ย นแปลงในระดั บ โลกและภายในประเทศ พร้ อ มทั้ ง การเตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น
ในปี พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเตรียมความพร้อมสําหรับการเชื่อมโยงด้านกายภาพทั้งโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพคน เสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรใน
สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เป็นหนึ่งในสาขาหนึ่งที่จะตอบสนองต่อเป้าประสงค์ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
ในขณะเดียวกัน แผนปฏิบัติการพัฒนากําลังคนด้านโลจิสติกส์ พ.ศ. 2551-2554 โดยสํานักงาน
วิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่าบุคลากร
ทางด้าน โลจิสติกส์ของประเทศไทยยังขาดอยู่ประมาณปีละ 400,000 คน ที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการผลิตเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ จึงนับว่าหลักสูตรนี้จะสามารถตอบสนองความต้องการ
บุคลากรด้านโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติต่อไป
11.2. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในการจัดทําหลักสูตรนี้ได้คํานึงถึงสภาวะแวดล้อมซึ่งมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ โดยเฉพาะตั้งอยู่ในพื้นที่เป็น
ศูนย์กลางการบริหารและการจัดการของสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งมีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
ในสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ เนื่องจากมีความต้องการกําลังคนทางด้านวิศวกรรม
อุตสาหการและโลจิสติกส์ในส่วนกลางนี้ค่อนข้างสูง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งสถาน
ประกอบการเหล่านี้จะเป็นสถานที่ให้นักศึกษาสามารถเข้าไปฝึกงานจากสภาพการทํางานจริง
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1. การพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์มีความจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มี
ศักยภาพในการผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ เพื่อสนองความต้องการกําลังคนที่ยังมี
ความขาดแคลนอยู่อีกมากในภาคธุรกิจ โดยกําลังคนที่ผลิตนั้นจะต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมี
ศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานที่จะไปปฏิบัติ
12.2. ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ เพื่อต้องการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในสาขาเทคโนโลยี
วิศวกรรมอุตสาหการ และโลจิสติกส์ โดยการพัฒนาวิชาการและผลิตกําลังคนสนองความต้องการของภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมที่ยังมีความต้องการบุคลากรในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์จํานวนมาก อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
ปณิธานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่จะ “พัฒนาคน พัฒนา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี”
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี วิ ศ วกรรมอุ ต สาหการและโลจิ ส ติ ก ส์
จะมีความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นและหลักสูตรในคณะ ดังนี้
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
กลุ่ ม รายวิ ช าที่ เ ป็ น พื้ น ฐานเฉพาะด้ า นที่ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งไปเรี ย นกั บ คณะอื่ น ๆ ประกอบด้ ว ย
วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์และสถิติ รวมถึงวิชาทางด้านภาษาอังกฤษ
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาจากต่างคณะหรือนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาอื่นๆ
ก็สามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ เช่น การจัดการโครงการ เป็นต้น
13.3 การบริหารจัดการ
กําหนดผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและ
โลจิสติกส์
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มคี วามรู้ความสามารถ และพัฒนาความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการ และโลจิสติกส์ให้ก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
ในปั จจุ บั นภาคอุ ตสาหกรรมได้ มี การลดต้ นทุ นในการผลิ ตและการขนส่ งสิ นค้ าเพื่ อให้ สามารถแข่ งขั นได้
แต่บุคลากรทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ยังมีอยู่น้อยทําให้มีความต้องการบุคลากรทางด้านนี้อยู่เป็น
จํานวนมาก ดั งนั้นสาขาวิชาวิศวกรรมอุ ตสาหการและโลจิสติกส์ ซึ่งมี ความพร้อมในการเปิ ดสอนในสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ จึงได้ร่วมกันเสนอโครงการหลักสูตรนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของภาค
อุตสาหกรรม โดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้เป็นวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมที่กําลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทางด้านกระบวนการผลิต
ในอุตสาหกรรมและการจัดการโลจิสติกส์
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ มีความพร้อมในการประกอบ
วิชาชีพทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ และพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
และโลจิสติกส์
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานร่วมกันเป็นทีม และ
สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- จั ดทํ าหลั กสู ตรวิ ศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
ให้ มี มาตรฐานไม่ ต่ํ ากว่ ามาตรฐาน
คุ ณวุ ฒิ สาขาวิ ชาโลจิ สติ กส์ ที่
กระทรวง ศึกษาธิการกําหนดและ
สอดคล้ องกั บความต้ องการของ
ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม

กลยุทธ์
1. ติ ดตามความเปลี่ ยนแปลงและความ
ต้องการกําลังคนในภาคอุตสาหกรรมเพื่อ
เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร
2. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนมา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
3. ประสานความร่ ว มมื อ กั บ สถาน
ประกอบการ ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในการฝึกงาน
4. มีการติ ดตามประเมิ นหลั กสูตรอย่ าง
สม่ําเสมอ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- รายงานผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการฝึกงานในรายวิชาฝึกงาน
- เอกสารในการประสานงานขอความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจบัณฑิตโดย
เฉลี่ยระดับ 3.5 จาก 5 ระดับ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง(ต่อ)
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
- ยกระดับทรัพยากรสายวิชาการ - อาจารย์ ใ หม่ ต้ อ งผ่ า นการอบรม
เพื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ข อง หลักสูตรเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคการ
นักศึกษา
สอนการวัดและประเมินผล
- อาจารย์ไปฝึกอบรมและศึกษาต่อ
ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- หลั ก ฐานหรื อ เอกสารแสดงผลการ
ดําเนินการ
- เอกสารการได้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาต่ อ
ต่างประเทศ
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การคิดหน่วยกิต ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า พระนครเหนือ ว่าด้วยการศึการะดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2554
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
นั ก ศึ ก ษาโครงการปกติ ต้ อ งเข้ า รั บ การฝึ ก งานกั บ ภาคอุ ต สาหกรรมเต็ ม เวลา 1 ภาคฤดู ร้ อ นจํ า นวน
220 ชั่วโมง ก่อนขึ้นชั้นปีที่ 4
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ได้แก่
ช่า งไฟฟ้า ช่ า งกลโรงงาน ช่ า งยนต์ ช่ างเชื่ อ มโลหะแผ่ น ช่ า งท่ อ ประสาน หรื อ เที ย บเท่ า ในสาขาวิ ช าอื่ นๆ ที่
คณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์เห็นชอบ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเริ ย นวิ ท ยาศาสตร์ -คณิ ต ศาสตร์ จากสถาบั น การศึ ก ษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.2.2 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม
ได้แก่ ช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ ช่างเชื่อมโลหะแผ่น ช่างท่อประสาน หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ ที่
คณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์เห็นชอบ
2.2.3 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
2.2.4 นักศึกษาจะต้องทําการเลือกโครงการแผนการเรียนระหว่างโครงการปกติและโครงการสหกิจศึกษา
ในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 3 และจะไม่สามารถเปลี่ยนแผนโครงการแผนการเรียนได้ ถ้าหากไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการของสาขาวิชา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ไม่มี
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2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ไม่มี
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ระดับชั้นปี
ระดับปริญญาตรี

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
จํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา

จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)
2557 2558 2559 2560 2561
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
80
120
160
160
40
40

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบํารุงการศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2557

2558

ปีงบประมาณ
2559

2560

2561

1,120,000 2,240,000 3,360,000 4,480,000 4,480,000
400,000 800,000 1,200,000 1,600,000 1,600,000
1,520,000 3,040,000 4,560,000 6,080,000 6,080,000
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2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
งบดําเนินการ
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
เงินอุดหนุน
รายจ่ายอื่น ๆ

2557

2558

ปีงบประมาณ
2559

1,424,790
860,000
-

2,154,227
910,000
-

2,927,431
950,000
-

2560

2561

3,747,026
970,000
-

4,615,798
980,000
-

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

10,000,000 10,000,000 15,000,000 15,000,000 5,000,000
12,284,790 13,064,227 18,877,431 19,717,026 10,595,798
จํานวนนักศึกษา
40
80
120
160
160
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา *
307,120
163,303
157,312
123,231
66,224
หมายเหตุ * เฉลี่ยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อนักศึกษาเต็มเวลา = 133,105 บาท/คน
2.7 ระบบการศึกษา
ใช้ ร ะบบการจั ด การเรี ย นการสอนแบบชั้ น เรี ย นและเป็ น ไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2554
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
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3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจํานวนหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุ่มวิชาภาษา

140103001
140103002
140103018
140103061
140103062

มคอ.02

30
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
6
หน่วยกิต
3(3-0-6)

วิชาบังคับ
ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาเลือก
6
หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
การใช้ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)*
(Practical English I)
การใช้ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)*
(Practical English II)
หรือวิชาอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกันที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน

ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
120213400
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Computer in Everyday Life)
130313018
ร่างกายมนุษย์และสุขภาพ
3(3-0-6)
(Human Body and Health)
หรือวิชาอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกันที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน

หมายเหตุ * เป็นรายวิชาสําหรับนักศึกษาเทียบโอน
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ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
10 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
140303104
จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(Psychology for Work)
140813901
จริยธรรมในการทํางาน
1(1-0-2)
(Ethics for Profession)
วิชาเลือก
เลือก 1 วิชา จากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ดังต่อไปนี้
140203901
มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
140203902
มรดกและอารยธรรมของชาติ
3(3-0-6)
(National Heritage and Civilization)
140203903
มิติทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
3(3-0-6)
(Social Economics and Politics Dimension)
หรือวิชาอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกันที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
เลือก 1 วิชา จากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ดังต่อไปนี้
140303201
การพูดเพื่อประสิทธิผล
3(3-0-6)
(Effective Speech)
มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
140303601
(Human Relations)
140303606
การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
หรือวิชาอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
2
หน่วยกิต
เลือก 2 วิชา จากกลุ่มวิชาพลศึกษาดังต่อไปนี้
140303503
แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
140303504
ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
140303505
เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
140303507
ฟุตบอล
1(0-2-1)
(Football)
140303509
เปตอง
1(0-2-1)
(Pétanque)
หรือวิชาอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกันที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดสอน

14
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
120213600
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
130113001
เคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineers)
130113002
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineers)
130203101
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
130203102
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
130203103
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics III)
130313005
ฟิสิกส์ 1
(Physics I)
130313006
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
(Physics Laboratory I)
130313007
ฟิสิกส์ 2
(Physics II)
130313008
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
(Physics Laboratory II)
130503011
สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
(Statistics for Engineers and Scientists)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
120213402
วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
(Basic Electrical Engineering)
120213500
ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน
(Basic Electrical Laboratory)
120313107
วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)

มคอ.02
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หน่วยกิต

27

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)

21

หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)

15
120313108
120313109
120513101
120513200
120513201
120513304

กรรมวิธีการผลิต
(Manufacturing Process)
ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต
(Manufacturing Process Laboratory)
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mechanics I)
เทอร์โมฟลูอิดส์
(Thermofluids)
การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล
(Fundamental of Mechanical Engineering Laboratory)

มคอ.02
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-3-1)

- กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
- โครงการปกติ
59 หน่วยกิต
- โครงการสหกิจศึกษา
53 หน่วยกิต
นักศึกษาทั้งโครงการปกติ และโครงการสหกิจศึกษา ต้องลงทะเบียนวิชาบังคับทางด้านวิศวกรรม
อุตสาหการและโลจิสติกส์ จํานวน 42 หน่วยกิต
ก. วิชาบังคับ
42 หน่วยกิต
120413101
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
2(0-6-2)
(Industrial and Logistics Engineering Laboratory)
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบชิ้นงาน
3(2-2-5)
120413102
(Computer-Aided Design)
120413103
การศึกษางานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Work Study)
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
120413104
(Engineering Economics)
การวิจัยการดําเนินงาน
3(3-0-6)
120413105
(Operations Research)
120413106
การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
(Production Planning and Control)
การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
120413107
(Quality Control)
การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
120413108
(Industrial Plant Design)
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120413109
120413110
120413111
120413112
120413113
120413114
120413115

มคอ.02

วิศวกรรมความปลอดภัย
(Safety Engineering)
สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
(Industrial and Logistics Engineering Seminar)
วิศวกรรมการบํารุงรักษา
(Maintenance Engineering)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(Logistics and Supply Chain Management)
การขนส่งและการกระจายสินค้า
(Transportation and Distribution)
การออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุ
(Materials Handling System Design)
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
(Inventory and Warehouse Management)

ข. วิชาโครงงาน
- โครงการปกติ
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ 1
120413116
(Industrial and Logistics Engineering Project I)
120413117
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ 2
(Industrial and Logistics Engineering Project II)
- โครงการสหกิจศึกษา
120413120
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
(Industrial and Logistics Engineering Project)

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

5

หน่วยกิต
2(0-6-2)
3(0-6-3)

2

หน่วยกิต
2(0-6-2)

ค. วิชาเลือกเฉพาะทาง
- โครงการปกติ
12 หน่วยกิต
- โครงการสหกิจศึกษา
9 หน่วยกิต
วิชาเลือกทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ สามารถเลือกเรียนวิชาต่างๆ จาก 5 กลุ่มวิชา โดย
สามารถเลือกจากกลุ่มเดียวหรือจากหลายๆ กลุ่ม เป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตสําหรับโครงการปกติ และ
จํานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตสําหรับโครงการสหกิจศึกษา โดยมีรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้
1. กลุ่มวิชาด้านกระบวนการผลิต
120413201

การออกแบบบรรจุภัณฑ์
(Packaging Design)

3(3-0-6)
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120413202
120413203
120413204
120413205

การออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต
(Product Design and Production)
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิตแบบรวม
(Computer-Integrated Manufacturing)
การวิเคราะห์ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์
(Analysis of Product Strengths)
การยศาสตร์
(Ergonomics)

2. กลุ่มวิชาด้านระบบคุณภาพ
120413301
ระบบบริหารงานคุณภาพ
(Quality Management System)
120413302
การประกันคุณภาพ
(Quality Assurance)
120413303
การวิเคราะห์ระบบการวัด
(Measurement System Analysis)
120413304
การออกแบบการทดลองเบื้องต้น
(Introduction to Design of Experiment)
3. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และการเงิน
120413401
การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ
(Industrial Cost Analysis and Budgeting)
120413402
การจัดการการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม
(Engineering Change Management)
120413403
การจัดองค์การและการบริหารอุตสาหกรรม
(Industrial Organization and Management)
120413404
การจัดการความเสี่ยง
(Risk Management)
120413405
การศึกษาความเป็นไปได้
(Feasibility Study)
120413406
การบริหารการจัดซื้อ
(Purchasing Management)
4. กลุ่มวิชาด้านการจัดการผลิตและดําเนินการ
120413501
การใช้คอมพิวเตอร์ในการจําลองสถานการณ์
(Computer Application in Simulation)

มคอ.02
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

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

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

3(2-2-5)
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120413502
120413503
120413504

การจัดลําดับการผลิตและการจัดตารางการผลิต
(Production Sequencing and Scheduling)
ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร
(Enterprise Resource Planning System)
การวางแผนการขนส่งเชิงกลยุทธ์
(Strategic Transportation Planning)

มคอ.02
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

5. กลุ่มวิชาด้านการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
120413601
ระบบสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Information System for Logistics)
120413602
การจัดการพลังงานด้านโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Energy Management for Efficient Logistics)
120413603
กฎหมายการขนส่งและพิธีการศุลกากร
3(3-0-6)
(Legal Aspects of Transportation and Customs)
120413604
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
3(3-0-6)
(Multi-Modal Transport)
120413605
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Special Topics in Industrial and Logistics Engineering )
- กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
- โครงการปกติ
120413118
การฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม
(Industrial Internship)
- โครงการสหกิจศึกษา
120413119
สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

0(0-220-0)
6(0-540-0)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
เลือกวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดสอน

19
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3.1.4 แผนการศึกษา

120213600
120513201
130113001
130113002
130203101
130313005
130313006
140103001

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Programming)
การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-2-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)
ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
รวม
20(16-8-36)
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120313107
120413102
130203102
130313007
130313008
130503011
140103002
1403035XX
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบชิ้นงาน
3(2-2-5)
(Computer-aided Design)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-2-1)
(Physics Laboratory II)
สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Statistics for Engineers and Scientists)
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course)
รวม
20(17-6-37)
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120213402
120213500
120313108
120313109
120513200
130203103
XXXXXXXXX
1403035XX

120413103
120413105
120413104
120413111
120513101
140103XXX
140303XXX
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Electrical Engineering)
ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน
1(0-3-1)
(Basic Electrical Laboratory)
กรรมวิธีการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Process)
ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต
1(0-3-1)
(Manufacturing Process Laboratory)
เทอร์โมฟลูอิดส์
3(3-0-6)
(Thermofluids)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(x-x-x)
(Science and Mathematics Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course)
รวม
18(x-x-x)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การศึกษางานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Work Study)
การวิจัยการดําเนินงาน
3(3-0-6)
(Operations Research)
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Economics)
วิศวกรรมการบํารุงรักษา
3(3-0-6)
(Maintenance Engineering)
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics I)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(x-x-x)
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3(x-x-x)
(Humanities Elective Course)
รวม
21(x-x-x)
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120413106
120413107
120413108
120413109
120413XXX
XXXXXXXXX
120513304
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
(Production Planning and Control)
การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Control)
การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Plant Design)
วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Safety Engineering )
วิชาเลือกทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
3(x-x-x)
(Industrial and Logistics Engineering Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(x-x-x)
(Science and Mathematics Elective Course)
ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล
1(0-3-1)
(Fundamental of Mechanical Engineering Laboratory)
รวม
19(x-x-x)

- โครงการปกติ

120413112
120413113
120413114
120413115
120413101
120413110
140813901

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
(Logistics and Supply Chain Management)
การขนส่งและการกระจายสินค้า
3(3-0-6)
(Transportation and Distribution)
การออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุ
3(3-0-6)
(Materials Handling System Design)
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
3(3-0-6)
(Inventory and Warehouse Management)
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
2(0-6-2)
(Industrial and Logistics Engineering Laboratory)
สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
1(0-3-1)
(Industrial and Logistics Engineering Seminar)
จริยธรรมในการทํางาน
1(1-0-2)
(Ethics for Profession)
รวม
16(13-9-29)
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120413118

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม
0(0-220-0)
(Industrial Internship)
นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกอบรม ในภาคอุตสาหกรรมหรือสถานที่ตามความ
เห็นชอบของสาขาวิชาฯ จํานวนไม่น้อยกว่า 220 ชั่วโมง (นักศึกษาต้องฝึกงาน
อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์)
ชื่อวิชา

120413XXX
120413116
120413XXX
140203XXX
XXXXXXXX

120413117
120413XXX
140303104
140103XXX
XXXXXXXX
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเลือกทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
(Industrial and Logistics Engineering Elective Course)
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ 1
(Industrial and Logistics Engineering Project I)
วิชาเลือกทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
(Industrial and Logistics Engineering Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
(Social Sciences Elective Course)
วิชาเลือกเสรี
(Free Elective Course)
รวม

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

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ 2
3(0-6-3)
(Industrial and Logistics Engineering Project II)
วิชาเลือกทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
3(x-x-x)
(Industrial and Logistics Engineering Elective Course)
จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(Psychology for Work)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(x-x-x)
(Language Elective Course)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
(Free Elective Course)
รวม
15(x-x-x)
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- โครงการสหกิจศึกษา

120413112
120413113
120413114
120413115
120413101
120413110
120413XXX
140813901

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
(Logistics and Supply Chain Management)
การขนส่งและการกระจายสินค้า
3(3-0-6)
(Transportation and Distribution)
การออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุ
3(3-0-6)
(Materials Handling System Design)
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
3(3-0-6)
(Inventory and Warehouse Management)
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
2(0-6-2)
(Industrial and Logistics Engineering Laboratory)
สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
1(0-3-1)
(Industrial and Logistics Engineering Seminar)
วิชาเลือกทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
3(x-x-x)
(Industrial and Logistics Engineering Elective Course)
จริยธรรมในการทํางาน
1(1-0-2)
(Ethics for Profession)
รวม
19(x-x-x)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

120413119

สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)
รวม

6(0-540-0)
6(0-540-0)
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120413120
120413XXX
140103XXX
140203XXX
140303104
XXXXXXXX
XXXXXXXX
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
2(0-6-2)
(Industrial and Logistics Engineering Project)
วิชาเลือกทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
3(x-x-x)
(Industrial and Logistics Engineering Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(x-x-x)
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3(x-x-x)
(Social Sciences Elective Course)
จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(Psychology for Work)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
(Free Elective Course)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
(Free Elective Course)
รวม
20(x-x-x)
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
120213400

คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Computer in Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป โปรมแกรมสร้างเอกสาร โปรแกรมช่วยการคํานวณ
สร้างความคุ้นเคยกับการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ระบบปฏิบัติการชนิดต่างๆ วินโดวส์
ยูนิกซ์ แนะนําการใช้อินเทอร์เน็ตและการจัดการด้านความปลอดภัย ภัยคุกคามจาก
อินเตอร์เน็ต จรรยาบรรณและจริยธรรมบนโครงข่ายสังคมอินเตอร์เน็ต ความปลอดภัย
ต่อสุขภาพและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายๆ อาชีพที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

120213600

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Programming)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สถาปัตยกรรมคอมพิ วเตอร์เบื้องต้น องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูล การออกแบบและ
ขั้นตอนการพั ฒนาโปรแกรม ระดับของภาษาคอมพิ วเตอร์ ตัวแปลภาษา การเขี ยน
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงองค์ประกอบของประโยคคําสั่ง เช่น ค่าคงที่
ตั ว แปร เครื่ อ งหมายกระทํ า การ การนิ พ จน์ ชนิ ด ของข้ อ มู ล แบบต่ า งๆ คํ า สั่ ง แบบ
ตามลําดับ แบบกําหนดเงื่อนไข และแบบวนซ้ํา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ
การฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การตรวจสอบ ทดสอบ
และแก้ไขโปรแกรม

120213402

วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Electrical Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 130313007 ฟิสิกส์ 2
หน่วยวัดทางไฟฟ้า ตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนํา ตัวเก็บประจุ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสตรงในสถานะอยู่ตัว การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับหนึ่งเฟสและสามเฟส
การคํ า นวณและลดค่ า ตั ว ประกอบกํ า ลั ง ทางไฟฟ้ า วงจรแม่ เ หล็ ก เบื้ อ งต้ น
หม้อแปลงไฟฟ้าและการใช้งาน เครื่องจักรกล ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับและ
การใช้งาน วิธีการส่งผ่านกําลังไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น
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120213500

ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน
1(0-3-1)
(Basic Electrical Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 120213402 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน หรือเรียนร่วมกัน
การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น
และการทดลองทางไฟฟ้าที่สนับสนุน
เนื้อหาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน

120313107

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โลหะและโลหะวิทยาเบื้องต้น แผนภูมิสมดุลของโลหะผสม โครงสร้างจุลภาคและ
โครงสร้ า งมหภาคของโลหะ การผลิต เหล็ ก และเหล็ ก กล้ า คุณ สมบั ติ ข องเหล็ ก กล้ า
เหล็กกล้าไร้สนิมและเหล็กหล่อ การปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กกล้าด้วยความร้อน
คุณสมบัติของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก พอลิเมอร์ เซรามิก คอมโพสิต คอนกรีต แอสฟัลท์
และไม้ หลักการเบื้องต้นของการทดสอบวัสดุแบบทําลายและไม่ ทําลาย

120313108

กรรมวิธีการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Process)
วิชาบังคับก่อน : 120313107 วัสดุวิศวกรรม หรือ เรียนร่วมกัน
วิธีการและทฤษฎีการหล่อ การขึ้นรูป การตัดกลึง การไส การตัด การเจาะ
การเชื่อม และการเคลือบผิว โดยการเน้นหนักถึงความสัมพันธ์ของการเลือกวัสดุกับ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการคิดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง
การดูงานจริงจากโรงงานอุตสาหกรรมและการสาธิตการใช้เครื่องมือกลสําหรับกรรมวิธี
การผลิตขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

120313109

ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต
1(0-3-1)
(Manufacturing Process Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 120313108 กรรมวิธีการผลิต หรือ เรียนร่วมกัน
ฝึกปฏิบัติการกลึง การเชื่อม การหล่อ และการปรับปรุงคุณสมบัติด้วยความร้อน
ฝึกสร้างชิ้นงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ ฝึกหัดการใช้เครื่องจักรในกระบวนการผลิต
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120413101

ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
2 (0-6-2)
(Industrial and Logistics Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 120313108 กรรมวิธีการผลิต
120213500 ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน
การวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งโลหะและการทดสอบวั ส ดุ แ บบทํ า ลายและไม่ ทํ า ลาย
การปฏิบัติงานเพื่อศึกษาการทํางานในอุตสาหกรรมและหาเวลามาตรฐาน การศึกษา
พื้นฐานด้านการยศาสตร์และความปลอดภัยในโรงงาน การปฏิบัติงานในหลักการพื้นฐาน
การออกแบบระบบนิวเมติกส์ รวมถึงการปฏิบัติงานเพื่อศึกษาหลักการออกแบบระบบ
ไฮดรอลิกส์ การประยุกต์ใช้ตัวควบคุมแบบโปรแกรมได้ (พี แอล ซี) ควบคุมกระบวนการ
ทํ า งานอั ต โนมั ติ และการใช้ ง านเครื่ อ งจั ก รควบคุ ม ด้ ว ยระบบตั ว เลข (ซี เอ็ น ซี )
การออกแบบและจําลองสถานการณ์ระบบการผลิต ระบบโลจิสติกส์ และระบบขนถ่าย
วัสดุ

120413102

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบชิ้นงาน
3(2-2-5)
(Computer-aided Design)
วิชาบังคับก่อน : 120513201 การเขียนแบบวิศวกรรม
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและเขียนแบบ การสร้างและประยุกต์ใช้
แบบจําลองทางเรขาคณิต การจัดทําเอกสารที่ได้จากการออกแบบ

120413103

การศึกษางานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Work Study)
วิชาบังคับก่อน : 130503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
การเคลื่อนไหวและเวลาในการทํางาน หลักการวัดผลิตภาพของกระบวนการผลิต
การเพิ่มผลผลิต การออกแบบวิธีการทํางาน การวิเคราะห์กระบวนการ การวิเคราะห์
การปฏิบัติงาน การออกแบบสถานีงาน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเวลาในการทํางาน
การกําหนดเวลาเผื่อและการหาเวลามาตรฐาน

120413104

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Economics)
วิชาบังคับก่อน : 130503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
หลักการและแนวทางการประยุกต์ใช้ค่าของเงินตามเวลา ดอกเบี้ยเชิงเดี่ยวและ
ดอกเบี้ยเชิงซ้อน แฟคเตอร์ในการคํานวณดอกเบี้ยเชิงซ้อน การตัดสินใจเลือกโครงการ
ภายใต้เงื่อนไข การเลือกโครงการโดยวิธีมูลค่าเทียบเท่าปีปัจจุบัน วิธีเทียบเท่ารายปี
และวิธีอัตราผลตอบแทนภายใน การคํานวณค่าเสื่อมราคา การวิเคราะห์การทดแทน
ทรัพย์สิน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน และการวิเคราะห์ความไวเชิงเศรษฐศาสตร์
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120413105

การวิจัยการดําเนินงาน
3(3-0-6)
(Operations Research)
วิชาบังคับก่อน : 130503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
หลักการวิจัยดําเนินงาน การสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ การประยุกต์ใช้
โปรแกรมเชิงเส้นตรง หลักการและการแก้ปัญหาด้วยวิธีซิมเพล็ค โมเดลปัญหาการขนส่ง
วิธีการจัดงานและมอบงาน การวิเคราะห์โครงข่ายงาน ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีเกมและ
โปรแกรมพลวัต การจําลองรูปแบบปัญหา การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในด้านการวิจัยดําเนินงาน

120413106

การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
(Production Planning and Control)
วิชาบังคับก่อน : 130503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
การวางแผนและควบคุมการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ การวางแผนการผลิตรวม
รูปแบบของการจัดการพัสดุและสินค้าคงคลัง การวางแผนความต้องการวัสดุ ระบบการ
จัดการทรัพยากรในองค์กร ระบบการผลิตแบบผลัก ระบบการผลิตแบบดึง ระบบการ
ผลิตแบบทันเวลาพอดี การจัดลําดับและการจัดตารางการผลิต การจําลองปัญหาและ
กรณีศึกษา

120413107

การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Control)
วิชาบังคับก่อน : 130503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
หลั ก การปฏิ บั ติ ง านการควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ขอบข่ า ยงานควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ในอุตสาหกรรม การบริหารงานควบคุมคุณภาพ การใช้เทคนิคทางสถิติในการควบคุม
คุณภาพ ความผันแปรและความสามารถของกระบวนการ แผนภูมิการควบคุม การสุ่ม
ตัวอย่าง การควบคุมและวิธีการดําเนินการตรวจสอบงานควบคุมคุณภาพ การใช้ตาราง
สุ่มตัวอย่างมาตรฐาน ความน่าเชื่อถือทางวิศวกรรม

120413108

การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Plant Design)
วิชาบังคับก่อน : 120413103 การศึกษางานอุตสาหกรรม
พื้ น ฐานของการออกแบบผั ง โรงงานเบื้ อ งต้ น ปั ญ หาของการวางผั ง โรงงาน
การประเมินทางเลือกผังโรงงาน การกําหนดทําเลที่ตั้งโรงงาน การวิเคราะห์กระบวนการ
ผลิต การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกิจกรรม
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120413109

วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Safety Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวิเคราะห์สาเหตุและความสูญเสีย การป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม
การควบคุมอันตรายจากเครื่องจักรไฟฟ้า หม้อไอน้ําและภาชนะทนความดัน การขนถ่าย
วัสดุ ความร้อน แสง เสียง การสั่นสะเทือน รังสี สารเคมี การระบายอากาศ การป้องกัน
และระงับอัคคีภัย การประเมินประสิทธิภาพความปลอดภัย การวิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยง อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยในการทํางาน

120413110

สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
1(0-3-1)
(Industrial and Logistics Engineering Seminar)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของภาควิชา
การนําเสนอปัญหาต่าง ๆ ที่พบในโรงงานอุตสาหกรรม การวิเคราะห์และเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ การกําหนดหัวข้อ
สั ม มนาเกี่ ย วกั บ บทบาทและความเคลื่ อ นไหวในอุ ต สาหกรรมเพื่ อ เสริ ม ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ การเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาบรรยายในหัวข้อที่เป็นที่น่าสนใจใน
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ การเขียนปริญญานิพนธ์

120413111

วิศวกรรมการบํารุงรักษา
3(3-0-6)
(Maintenance Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 120313108 กรรมวิธีการผลิต
หลักการเบื้องต้นของการบํารุงรักษา การบํารุงรักษาแบบทวีผล การบํารุงรักษา
โดยรวม การเสื่ อ มสภาพของเครื่ อ งจั ก ร การบํ า รุ ง รั ก ษาเพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี ย หาย
การกํ า หนดมาตรฐานการบํ า รุ ง รั ก ษา การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพงานบํ า รุ ง รั ก ษา
การประเมินผล การบํารุงรักษา การประมาณค่าใช้จ่ายและควบคุมค่าใช้จ่ายสําหรับ
การบํารุงรักษา
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120413112

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
(Logistics and Supply Chain Management)
วิชาบังคับก่อน : 120413106 การวางแผนและควบคุมการผลิต
หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความสําคัญของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ และองค์ ก ร บทบาทของอุ ต สาหกรรมโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละโซ่ อุ ป ทาน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์ การวางแผนระบบโลจิสติกส์และ
โซ่ อุ ป ทานความสํ า คญของการบริ ก ารลู ก ค้ า การจั ด การสิ น ค้ า คงคลั ง การขนส่ ง
การบรรจุภัณฑ์ การจัดซื้อในการปฏิบติงานของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแนวโน้มของ
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานโลก

120413113

การขนส่งและการกระจายสินค้า
3(3-0-6)
(Transportation and Distribution)
วิชาบังคับก่อน : 120413105 การวิจัยการดําเนินงาน
การศึกษาและวิเคราะห์ระบบการขนส่งทางบก ทางอากาศ ทางทะเล การพยากรณ์
ปริมาณความต้องการเดินทาง การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบขนส่ง ความ
หนาแน่นกระแส ของจราจร การวินิจฉัยสั่งการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดในการ
เดินทาง การใช้แบบจําลองเพื่อศึกษาพฤติกรรมของระบบขนส่ง การวางแผนการพัฒนา
ระบบและเส้นทางขนส่ง กรณีศึกษา

120413114

การออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุ
3(3-0-6)
(Materials Handling System Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวั ติ ค วามเป็ น มาของระบบขนถ่ า ยวั ส ดุ การจํ า แนกประเภท และชนิ ด ของ
เครื่องมือขนถ่ายวัสดุ กฎเกณฑ์ในการเลือกใช้เครื่องมือขนถ่ายวัสดุ ชิ้นส่วนประกอบ
และหน้ าที่ การทํางานของเครื่องมือประเภท สายพานลําเลียง ลูกกลิ้งลํ าเลียง สกรู
ลําเลียง โซ่ลําเลียง เครื่องมือลําเลียงขึ้นแนวต่างระดับ เครื่องลําเลียงแบบสั่นสะเทือน
เครน ยวดยานขนส่ง และระบบการขนถ่ายวัสดุด้วยลม
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120413115

การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
3(3-0-6)
(Inventory and Warehouse Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวปฏิ บั ติ ใ นการบริ ห ารจั ด การคลั ง สิ น ค้ า และศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า แนวโน้ ม
การเปลี่ ย นแปลง โอกาสและบทบาทของคลั ง สิ น ค้ า ในโซ่ อุ ป ทาน การออกแบบ
คลังสินค้าและการเลือกทําเลที่ตั้ง การวางผังคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การไหล
ของวัสดุ แบบจําลอง สถานการณ์สําหรับการวิเคราะห์และการออกแบบ คลังสินค้าและ
เครือข่ายกระจายสินค้า การพิจารณาปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ บทบาทคลังสินค้าและ
ศูนย์กระจายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ การออกแบบชั้นวางสินค้า การจัดการระบบ
สารสนเทศโลจิสติกส์สําหรับคลังสินค้า การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยใน
คลังสินค้า การขนส่งกับกิจกรรมคลังสินค้า กรณีศึกษา

120413116

โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ 1
2(0-6-2)
(Industrial and Logistics Engineering Project I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การทํ า โครงงานวิ ศ วกรรมที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากภาควิ ช าฯ โดยนํ า ความรู้
ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการเข้าด้วยกันในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโรงงานอุตสาหกรรม หรือเป็นการทําโครงงานวิศวกรรมใน
เชิงทฤษฎี การนําเสนอโครงงาน การเขียนปริญญานิพนธ์

120413117

โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ 2
3(0-6-3)
(Industrial and Logistics Engineering Project II)
วิชาบังคับก่อน : 120413116 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ 1
การทําโครงงานวิศวกรรมต่อจากวิชาโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 การนําเสนอ
ผลลัพธ์ของโครงงาน การสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ

120413118

การฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม
0(0-220-0)
(Industrial Internship)
วิชาบังคับก่อน : 120413110 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์และ
โดยความเห็นชอบของภาควิชา
การฝึกงานในสถานประกอบการ การเรียนรู้ วิธีการทํางาน การใช้ ความรู้ทาง
วิศวกรรมอุตสาหการไปแก้ไขปัญหาในการปฎิบัติงาน โดยมีการประเมินผลเป็นแบบ S
หรือ U
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120413119

สหกิจศึกษา
6(0-540-0)
(Co-Operative Training)
วิชาบังคับก่อน : 120413110 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การใช้ความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการและ
โลจิสติกส์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฎิบัติงาน

120413120

โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
2(0-6-2)
(Industrial and Logistics Engineering Project)
วิชาบังคับก่อน : 120413119 สหกิจศึกษา
การทําโครงงานวิศวกรรมที่ได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาฯ โดยนําความรู้จาก
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและนําความรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโรงงานอุตสาหกรรมที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซึ่งเป็น
การนําเสนอโครงงาน หรือการเขียนปริญญานิพนธ์

120413201

การออกแบบบรรจุภัณฑ์
3(3-0-6)
(Packaging Design)
วิชาบังคับก่อน : 120313107 วัสดุวิศวกรรม
120513201 การเขียนแบบวิศวกรรม
หน้าที่และความสําคัญของบรรจุภัณฑ์ คุณสมบัติของวัสดุที่นํามาใช้ทําบรรจุภัณฑ์
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เทคนิคการแก้ปัญหาโดยใช้วัสดุแบบใหม่ การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ประโยชน์ทางการตลาดและกระบวนการขนส่ง

120413202

การออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต
3(2-2-5)
(Product Design and Production)
วิชาบังคับก่อน : 120513201 การเขียนแบบวิศวกรรม
หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามหลักวิศวกรรม แนวคิด ขนาด รูปร่าง และ
รู ป ทรงเรขาคณิ ต ที่ สั ม พั น ธ์ แ ละเกี่ ย วข้ อ งกั บ หน้ า ที่ ก ารทํ า งานของผลิ ต ภั ณ ฑ์
กระบวนการออกแบบและโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ การเลือกกรรมวิธีการผลิตและ
เครื่องมือให้เหมาะสม การตรวจสอบและการประกอบชิ้นส่วนทางวิศวกรรมเบื้องต้น
กระบวนการออกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ การสร้ า งต้ น แบบของผลิ ต ภั ณ ฑ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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120413203

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิตแบบรวม
3(2-2-5)
(Computer-Integrated Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน : 120213600 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบการผลิตต่างๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม การใช้คอมพิวเตอร์ในการสั่งงานการ
ผลิตตั้งแต่การนําวัสดุจากแหล่งจัดเก็บไปเข้าเครื่องจักรและใช้หุ่นยนต์ประสานการผลิต
ระหว่างขั้นตอนจากเครื่องจักรต่างๆ การใช้โปรแกรมเพื่อตรวจสอบงานสําเร็จรูป การใช้
โปรแกรมจําลองการผลิตเพื่อหาวิธีการผลิตที่เหมาะสม

120413204

การวิเคราะห์ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
(Analysis of Product Strengths)
วิชาบังคับก่อน : 120313107 วัสดุวิศวกรรม
120513201 การเขียนแบบวิศวกรรม
การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติ การทดสอบแรงดึง การหาคุณสมบัติทางกลศาสตร์ของ
วัสดุ ข้อกําหนดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์
การอภิปรายผลลัพธ์ที่ได้

120413205

การยศาสตร์
3(2-2-5)
(Ergonomics)
วิชาบังคับก่อน : 130503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
กายวิภาค สรีรศาสตร์ และชีวกลศาสตร์สําหรับการออกแบบการทํางาน การออก
สภาพแวดล้อม การทํางานร่วมกันของคนและเครื่องจักร การประยุกต์หลักการของ
วิชาการยศาสตร์เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน

120413301

ระบบบริหารงานคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Management System)
วิชาบังคับก่อน : 120413107 การควบคุมคุณภาพ
หลั ก การพื้ น ฐานและกลยุ ท ธ์ สํ า หรั บ ระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ ระบบสากลใน
การบริหารงานคุณภาพ การจัดทําขั้นตอนการขอรับรองตามมาตรฐานสากล การบริหาร
คุณภาพโดยรวม การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
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120413302

การประกันคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Assurance)
วิชาบังคับก่อน : 120413107 การควบคุมคุณภาพ
การบริหารคุณภาพ ระบบคุณภาพ วิธีการและเครื่องมือในการประกันคุณภาพ
การควบคุ ม คุ ณ ภาพเชิ ง สถิ ติ ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นคุ ณ ภาพ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น การวางแผน
คุณภาพและการตรวจสอบ ระบบสารสนเทศในงานประกันคุณภาพ

120413303

การวิเคราะห์ระบบการวัด
3(2-2-5)
(Measurement System Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 130503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
การประเมินและลดความผันแปรของระบบการวัด การวัดความเป็นเชิงเส้นของ
ระบบ การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบ การประเมินผลการวัดซ้ําของข้อมูลต่อเนื่อง
และไม่ต่อเนื่อง การทดสอบระบบการวัดต่างๆ ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม

120413304

การออกแบบการทดลองเบื้องต้น
3(2-2-5)
(Introduction to Design of Experiment)
วิชาบังคับก่อน : 130503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
การใช้เทคนิคการออกแบบและวิเคราะห์การทดลองในการวิเคราะห์และปรับปรุง
กระบวนการผลิ ต การสร้ า งแบบจํ า ลองทางคณิ ต ศาสตร์ ใ นการพยากรณ์ ตั ว แปร
ตอบสนอง การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบ
การทดลอง

120413401

การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ
3(3-0-6)
(Industrial Cost Analysis and Budgeting)
วิชาบังคับก่อน : 120413104 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
หลักการบัญชีเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายและระบบต้นทุนอุตสาหกรรม ระบบต้นทุนงานสั่ง
ทํา ระบบต้นทุนกระบวนการ ระบบต้นทุนมาตรฐาน ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม การหา
ต้ นทุ นของเสี ย การวิเ คราะห์ค วามแปรปรวนของต้ นทุ น การหาวิเ คราะห์ จุ ดคุ้ ม ทุ น
งบประมาณสําหรับอุตสาหกรรม การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

120413402

การจัดการการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Change Management)
วิชาบังคับก่อน : 120313108 กรรมวิธีการผลิต
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการจัดการเชิงวิศวกรรม กระบวนการของ
การจัดการความความเปลี่ยนแปลง วิธีการวิเคราะห์และการประเมินความเปลี่ยนแปลง
การวางแผนและควบคุมความเปลี่ยนแปลง ในอุตสาหกรรมกระบวนการผลิต
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120413403

การจัดองค์การและการบริหารอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Organization and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการบริหารสมัยใหม่ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทํางาน
การบริหารบุคลากร มนุษยสัมพันธ์ การจูงใจในองค์การ การบริหารองค์กร หลักการ
เบื้องต้นทางเศรฐศาสตร์ การบัญชีและการเงินเบื้องต้น

120413404

การจัดการความเสี่ยง
3(3-0-6)
(Risk Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปั จ จั ย ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งในการจั ด การเชิ ง วิ ศ วกรรม กระบวนการของ
การจัดการความเสี่ยง วิธีการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง การวางแผนและ
ควบคุมความเสี่ยง การวิเคราะห์ความผิดพลาดด้วยผังต้นไม้ การวิเคราะห์ข้อมูล
แบบเบย์ การจัดการความเสี่ยงแบบไม่แน่นอน

120413405

การศึกษาความเป็นไปได้
3(3-0-6)
(Feasibility Study)
วิชาบังคับก่อน : 120413104 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
การศึกษาความเป็นไปได้สําหรับโครงการต่างๆ ด้านการตลาด ด้านวิศวกรรม
ด้านการบริหาร ด้านการเงิน และผลกระทบในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
การประเมินโครงการให้มีความเหมาะสมทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์และวิศวกรรม

120413406

การบริหารการจัดซื้อ
3(3-0-6)
(Purchasing Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทบาทของการจัดซื้อและจัดหา นโยบายในการจัดหาวัตถุดิบ ส่วนประกอบ และ
สินค้าสําเร็จรูป การคัดเลือกและประเมินผู้จัดส่งสินค้า การวางแผนการจัดซื้อและ
รายงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับผู้ส่งสินค้า
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องสิ นค้ า คงคลัง
วิธี ก ารหาปริ ม าณและเวลาของสิ นค้ า คงคลั ง
หลักการจัดการวัสดุคงคลังแบบดั้งเดิมและแบบรวมศูนย์ การนําเทคนิคที่ทันสมัยมาใช้
ในการตัดสินใจ ด้านวัสดุคงคลังสําหรับการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม
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120413501

การใช้คอมพิวเตอร์ในการจําลองสถานการณ์
3(2-2-5)
(Computer Application in Simulation)
วิชาบังคับก่อน : 120213600 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การสร้างแบบจําลองและการจําลองสถานการณ์ การสร้างแบบจําลองของระบบ
ที่มีความซับซ้อน การวิเคราะห์และเลือกปัจจัยเข้า การสร้างตัวแปรสุ่ม การวิเคราะห์
ผลลัพธ์ การออกแบบและการสร้างแบบจําลองทางเลือกใหม่ การสร้างแบบจําลองทาง
อุตสาหกรรมการผลิตและบริการด้วยโปรแกรมการจําลองสถานการณ์

120413502

การจัดลําดับการผลิตและการจัดตารางการผลิต
3(2-2-5)
(Production Sequencing and Scheduling)
วิชาบังคับก่อน : 120413106 การวางแผนและควบคุมการผลิต
วิธีการจัดลําดับการผลิตและการจัดตารางการผลิต การประยุกต์ใช้วิธีการจัดตาราง
การผลิตให้สอดคล้องกับลักษณะการผลิตแบบตามงาน การผลิตแบบไหลลื่น และ
ลั ก ษณะการผลิ ต ชนิ ด อื่ น ๆ การนํ า คอมพิ ว เตอร์ ม าช่ ว ยในการจั ด ตารางการผลิ ต ที่
เหมาะสม การจัดตารางการผลิตแบบโต้ตอบ

120413503

ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร
3(3-0-6)
(Enterprise Resource Planning System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ การจัดการ
อุปสงค์ การจัดตารางการผลิตหลัก การวางแผนความต้องการของวัสดุ การวางแผน
ความต้องการกาลังการผลิต การจัดตารางการผลิต การควบคุมการผลิต กระบวนการ
ผลิตแบบทันเวลาพอดี การจัดการคุณภาพ การควบคุมสินค้าคงคลัง

120413504

การวางแผนการขนส่งเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
(Strategic Transportation Planning)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กรอบการวิเคราะห์การขนส่ง การขนส่งทางบก การขนส่งสาธารณะ การขนส่ง
ทางน้ํา การขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ กลยุทธ์การขนส่ง การวางแผน
การขนส่ง หลักเศรษฐศาสตร์ทางการขนส่ง ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากระบบขนส่ง
การศึกษา ผลกระทบทางการจราจร
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120413601

ระบบสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Information System for Logistics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบโลจิสติกส์ แนวคิดและโครงสร้าง
ของระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ การออกแบบ การทดสอบ การนําไปใช้งานและการ
บํารุงรักษาระบบสารสนเทศ การรวบรวมข้อมูล การกําหนดมาตรฐานสินค้า
การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนําการค้า
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจัดการโลจิสติกส์

120413602

การจัดการพลังงานด้านโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Energy Management for Efficient Logistics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย กลยุทธ์
มาตรการวัด และวิธีการในการใช้พลังงานในงานด้านโลจิสติกส์เพื่อหาแนวทางใน
การลดต้นทุน ทางด้านโลจิสติกส์ มลพิษจากการใช้พลังงานด้านโลจิสติกส์ การวางผัง
และการออกแบบ คลังสินค้าทางโลจิสติกส์ พลังงานทางเลือก การนําพลังงานกลับมาใช้
ใหม่ การเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพ การใช้พลังงานในด้านโลจิสติกส์ การออกแบบ
ระบบการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน ลักษณะการใช้พลังงานด้านโลจิสติกส์ เช่น
การขนส่ง การจัดเก็บ คลังสินค้า การลําเลียงวัสดุ และการบรรจุภัณฑ์

120413603

กฎหมายการขนส่งและพิธีการศุลกากร
3(3-0-6)
(Legal Aspects of Transportation and Customs)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ การควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินลงทุน การควบคุม
การแลกเปลี่ ยนเงิ นตราระหว่ างประเทศ ภาษีอากรและกฎหมายระหว่ างประเทศที่
เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
กฎหมายการขนส่งสินคาระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์ของ การประกันภัยสินค้า การตัดสิน
ชี้ขาด และการยุติข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ พิธีการศุลกากร องค์การการค้า
โลก และบั น ทึ ก ความเข้ า ใจที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง ออกสิ น ค้ า และการนํ า เข้ า สิ น ค้ า
ข้อตกลงเขตการค้าเสรี และกรณีศึกษา
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120413604

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
3(3-0-6)
(Multi-Modal Transport)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รูปแบบการขนส่ง การขนส่งทางเรือ การขนส่งทางบก และการขนส่งทางอากาศ
ข้อดีและข้อเสียของการขนส่งแต่ละรูปแบบ การเชื่อมโยงและเครือข่ายระบบขนส่ง
ปัจจัยในการเลือกรูปแบบการขนส่ง การขนส่งต่อเนื่อง โครงสร้างพื้นฐานและ
ส่วนประกอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งหลายรูปแบบ

120413605

หัวข้อพิเศษทางงานวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Special Topics in Industrial and Logistics Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและการพัฒนาใหม่ๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
และโลจิสติกส์ กรณีศึกษาของปัญหาในอุตสาหกรรมหรืองานวิจัยขั้นพื้นฐาน รวมถึงการ
อบรมตามหลักสูตรคุณวุฒิวิชาชีพด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมและ/หรือโลจิสติกส์

120513101

กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics I)
วิชาบังคับก่อน : 130203101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
130313005 ฟิสิกส์ 1
ระบบของแรง ผลของแรงและความสมดุล สถิตยศาสตร์ของของไหล จลนศาสตร์
ของอนุภาค การเคลื่อนที่แบบสัมพัทธ์และสัมบูรณ์ของวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่
ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน

120513200

เทอร์โมฟลูอิดส์
3(3-0-6)
(Thermofluids)
วิชาบังคับก่อน : 130313005 ฟิสิกส์ 1
เทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้น หลักการและนิยามพื้นฐาน สมบัติและสถานะของสาร
บริสุทธิ์ กฎอนุรักษ์มวล กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์สําหรับระบบเปิดและระบบปิด
หลักการการถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น กลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น ของไหลสถิต การไหล
แบบอัดตัวไม่ได้และการไหลแบบอัดตัวได้ สมการแบร์นูลลี
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120513201

การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานงานเขียนแบบและมาตรฐานการเขียนแบบ การฉายภาพ ภาพฉายและ การ
เขียนภาพสามมิติ การกําหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วย การเขียนภาพ
ด้ ว ยมื อ เปล่ า การเขี ย นแบบภาพประกอบแยกชิ้ น และภาพประกอบร่ ว ม ภาพคลี่
พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ

120513304

ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล
1(0-3-1)
(Fundamental of Mechanical Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานด้านการปฏิบัติการทางวิศวกรรมทางการวัดทางวิศวกรรม การคํานวณและ
วิ เ คราะห์ ค วามไม่ แ น่ น อน การใช้ เ ครื่ อ งมื อวั ดความดั น อุ ณ หภู มิ และความเครี ย ด
การทดสอบสมบัติวัสดุวิศวกรรม ได้แก่ การทดสอบหาค่าแรงบิด การทดสอบหาค่าแรง
เฉือน การทดสอบความล้าของวัสดุ ปฏิบัติการทางด้านอุณหพลศาสตร์ และการกลศาสตร์
ของไหล ได้แก่ วัฏจักรการปรับอากาศ การนําความร้อน การพาความร้อน การไหลภายใน
ท่อ การทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของปั๊มน้ํา

130113001

เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สสารและการวัดทางวิทยาศาสตร์ อะตอม โมเลกุล และไอออน มวลสารสัมพันธ์ใน
ปฏิกิริยาเคมี โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติตามตารางธาตุ พันธะเคมี รูปร่าง
โมเลกุล แก๊ส ของเหลว ของแข็ง และสารละลาย อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์
เคมี สมดุลเคมี สมดุลกรดเบส เคมีไฟฟ้า

130113002

ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-2-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
วิชาบังคับก่อน : 130113001 เคมีสําหรับวิศวกรหรือเรียนร่วมกัน
ปฏิบัติการต่างๆ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องและสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา
เคมีสําหรับวิศวกร
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130203101

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เรขาคณิตวิเคราะห์ พิกัดเชิงขั้ว สมการอิงตัวแปรเสริม พีชคณิตของเวกเตอร์
เส้นตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และ
การอินทิเกรตฟังก์ชันค่าจริงของหนึ่งตัวแปรจริงและการประยุกต์ รูปแบบยังไม่กําหนด
เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงตัวเลข อินทิกรัลไม่ตรงแบบ

130203102

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
วิชาบังคับก่อน : 130203101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลําดับและอนุกรม การกระจายแบบอนุกรมเทย์เลอร์ของ
ฟังก์ชันมูลฐาน อนุกรมฟูเรียร์ เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ ระบบสมการเชิงเส้น
ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง การหา
อนุพันธ์ และการอินทิเกรตฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปร และการประยุกต์

130203103

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
วิชาบังคับก่อน : 130203102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ เส้นโค้งปริภูมิ อนุพันธ์และอินทิกรัลของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์
เกรเดียนท์ เคิร์ลและไดเวอร์เจนซ์ อินทิกรัลตามเส้น อินทิกรัลตามพื้นผิว บทนําสู่
สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น การแปลงลาปลาซ
ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น คําตอบแบบอนุกรม

130313005

ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เวกเตอร์ กลศาสตร์การเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบ
เส้นตรง การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก การซ้อนกันของ
สองซิมเปิลฮาร์โมนิก การออสซิเลตแบบแดมป์ การออสซิเลตด้วยแรง การจําแนกคลื่น
สมการคลื่นนิ่ง คลื่นกระแทก บีตส์ ความเข้มและระดับความเข้มเสียง ปรากฏการณ์
ดอปเปลอร์ โมเมนต์ความเฉื่อย สมการแห่งการหมุน ทอร์ก โมเมนตัมเชิงมุม การกลิ้ง
การเคลื่อนที่แบบไจโรสโคป สมบัติของสสาร การส่งผ่านความร้อน สมการก๊าซอุดมคติ
กฎแห่งอุณหพลศาสตร์ กลจักรความร้อนและกลจักรทวน คุณสมบัติทางกายภาพของ
ของไหล การพยุง กฎของปาสคาล สมการแห่งความต่อเนื่อง สมการแบร์นุยยี การวัด
ความดัน การวัดอัตราการไหล
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130313006

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 130313005 ฟิสิกส์ 1 หรือเรียนร่วมกัน
หัวข้อการทดลองให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 130313005 ฟิสิกส์ 1

130313007

ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II)
วิชาบังคับก่อน : 130313005 ฟิสิกส์ 1
คุณสมบัติของคลื่น การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน
ทัศนศาสตร์ทางเรขาคณิต ทัศนอุปกรณ์ กฎของคูลอมป์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์
ศักย์ไฟฟ้า สารไดอิเล็กตริก ตัวเก็บประจุ สนามแม่เหล็ก แรงลอเรนท์ กฎของ
บิโอต์-สวาร์ท กฎของแอมแปร์ แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนํา ตัวเหนี่ยวนํา สารแม่เหล็ก
วงจรกระแสสลับและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น การแผ่รังสีของวัตถุดํา อิทธิพลแสงไฟฟ้า
การกระเจิงแบบคอมป์ตัน รังสีเอ็กซ์ อะตอมไฮโดรเจน ความทวิภาค อะตอมหลาย
อิเล็กตรอน ทฤษฎีแถบพลังงาน โครงสร้างนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยา
นิวเคลียร์

130313008

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-3-1)
(Physics Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 130313007 ฟิสิกส์ 2 หรือเรียนร่วมกัน
หัวข้อการทดลองให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 130313007 ฟิสิกส์ 2

130313018

ร่างกายมนุษย์และสุขภาพ
3(3-0-6)
(Human Body and Health)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ส่วนประกอบการทางานของส่วนต่างของร่างกายเบื้องต้น ระบบการเคลื่อนไหว
ระบบหัวใจ ระบบขับถ่าย และระบบสืบพันธ์ การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายอย่างง่าย

130503011

สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Statistics for Engineers and Scientists)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานทางสถิติ แซมเปิลสเปซและความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันความน่าจะ
เป็น ค่าคาดหวังและความแปรปรวน การแจกแจงของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง
บางชนิ ด สถิ ติ อ นุ ม าน การประมาณค่ า และการทดสอบสมมติ ฐ าน ทางสถิ ติ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น อย่างง่าย
และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์
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140103001

ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บู ร ณาการทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นในระดั บ พื้ น ฐาน
เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันโดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้
ภาษา ผ่านการเรียนรู้คําศัพท์และไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและ
บทความทั่วไป การเขียนประโยคและย่อหน้าที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน ตลอดจนการฝึก
ทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง

140103002

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาบังคับก่อน : 140103001 ภาษาอังกฤษ 1
บู ร ณาการทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น เพื่ อ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันโดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้
ภาษา ผ่านการเรียนรู้คําศัพท์และไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและ
บทความทั่วไป การเขียนประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อนและย่อหน้าขนาดสั้น การฝึก
ทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

140103018

ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
วิชาบังคับก่อน : 140103002 ภาษาอังกฤษ 2
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงาน จดหมายธุรกิจ
บันทึกต่าง ๆ การสัมภาษณ์งาน การนัดหมายทางโทรศัพท์ การต้อนรับผู้เยี่ยมชม
การเจรจาต่อรอง การอธิบายตําแหน่งหน้าที่การงาน และสินค้าของบริษัท การเขียน
การนําเสนอและการประเมินผลโครงการ

140103061

การใช้ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(Practical English I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ประกอบด้วยโครงสร้าง
รู ปประโยคพื้ นฐาน คํ าศั พท์ และการอ่ านบทความสั้ นๆ ทักษะการสื่ อสารพื้ นฐานใน
ชีวิตประจําวัน
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140103062

การใช้ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(Practical English II)
วิชาบังคับก่อน : 140103061 การใช้ภาษาอังกฤษ 1
การพั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง การพู ด การเขี ย น และการอ่ า นในชี วิ ต ประจํ า วั น
การบูรณาการไวยากรณ์ คําศัพท์ และการใช้ภาษาในสถานการณ์ที่หลากหลาย การพัฒนา
ความสามารถในการสื่อสาร

140203901

มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสัมพันธ์ของมนุษย์และสังคม สังคมมนุษย์และการตั้งถิ่นฐาน การจัดระเบียบ
สังคม วัฒนธรรม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัญหาสังคมและการ
พัฒนาสังคม

140203902

มรดกและอารยธรรมของชาติ
3(3-0-6)
(National Heritage and Civilization)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายของมรดกและอารยธรรม อารยธรรมรูปแบบต่างๆ อารยธรรมมรดกโลก
อารยธรรมที่เป็นมรดกของชาติไทย โดยเฉพาะโบราณสถาน ทักษะการดูอย่างเข้าใจ
การรู้จักคุณค่าและการอนุรักษ์

140203903

มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
3(3-0-6)
(Social, Economics and Politics Dimension)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะสําคัญของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
ทางสั ง คม เศรษฐกิ จ และการเมื อ ง จริ ย ธรรมกั บ การดํ า รงชี วิ ต ในสั ง คมพลวั ต รสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน

140303104

จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(Psychology for Work)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
จิตวิทยา การนําจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน ความแตกต่างระหว่างบุคคล
การจู ง ใจ การตั ด สิ น ใจ การแก้ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ในการทํ า งาน การสร้ า งที ม งาน
พฤติกรรมกลุ่ม การมอบหมายงาน การสอนงาน และการสื่อสารในที่ทํางาน
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140303201

การพูดเพื่อประสิทธิผล
3(3-0-6)
(Effective Speech)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสํ า คั ญ ของการพู ด องค์ ป ระกอบของการพู ด การวิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม ผู้ ฟั ง การ
เตรียมการพูด และการใช้หลักจิตวิทยาในการพูด การพูดเพื่อให้เกิดประสิทธิผล การพูดใน
โอกาส ต่าง ๆ การประเมินผลการพูดของตนเองและผู้อื่น

140303503

แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตัน การฝึกทักษะเบื้องต้น เทคนิคการเล่น
กฎกติกา การเตรียมอุปกรณ์ เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมและสามารถนําทักษะเบื้องต้น
ไปใช้ในการเล่นแบดมินตันได้ การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี

140303504

ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติของการลีลาศ ทักษะเบื้องต้นของการลีลาศ มารยาทของการลีลาศ
การปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดี การเต้นรําแบบละติน แบบบอลรูม และ
แบบเบ็ดเตล็ด การจัดงานลีลาศ

140303505

เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒนาการต่างๆ เกี่ยวกับกีฬาเทเบิลเทนนิส สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม
สามารถนําทักษะเบื้องต้นไปใช้ในการเล่นเทเบิลเทนนิสได้ และเป็นผู้เล่น ผู้ชมที่ดี

140303507

ฟุตบอล
1(0-2-1)
(Football)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติและพัฒนาการของการกีฬาฟุตบอล พื้นฐานและเทคนิคของกีฬาฟุตบอล
เข้าใจกฎ กติกา มารยาทที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน และนําไปถ่ายทอดให้ผู้อื่น
ได้
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140303509

เปตอง
1(0-2-1)
(Pe´tanque)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติกีฬาเปตอง กฎ กติกา มารยาทของการแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน การฝึก
ทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การถือลูก การโยน การตี และการนับคะแนนการจัดแข่งขันกีฬา
เปตอง การแข่งขันกีฬาภายในชั้นเรียน

140303601

มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมของบุคคล
การเข้าใจตนเองและผู้อื่น
การพัฒนาตนเอง ความรู้พื้ นฐานและมารยาททางสังคม การติดต่อสื่ อ สารและการ
ทํางานร่วมกัน การบริหารความขัดแย้ง และการนําหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้
ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์

140303606

การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานการทํางานของสมอง ความสําคัญของการคิด ลักษณะการคิดของสมองซีก
ซ้ า ยและซี ก ขวา ความหมายของการคิ ด เชิ ง ระบบ ลั ก ษณะของการคิ ด เชิ ง ระบบ
คุณลักษณะ ของนักคิดเชิงระบบ เทคนิคการคิดเชิงระบบ ความสําคัญของความคิด
สร้ า งสรรค์ ลั ก ษณะพิ เ ศษของความคิ ด สร้ า งสรรค์ ลั ก ษณะของบุ ค คลที่ มี ค วามคิ ด
สร้ า งสรรค์ กระบวนการคิ ดสร้ า งสรรค์ เทคนิ ค การพั ฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละ
การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์

140813901

จริยธรรมในการทํางาน
1(1-0-2)
(Ethics for Profession)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม ศีลธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทํางาน การ
ปฏิบัติตนเพื่อให้เป็นที่รักของผู้อื่น การกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ส่งผลต่อความสําเร็จใน
หน้าที่การงาน

3.2.2 อาจารย์ผู้ร่วมสอน
สําเร็จการศึกษาจาก
ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

นายปิยะพงศ์ หรรษ์ภิญโญ
3549900112733

M.Sc.(Chemical and
Process Engineering)
วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี)

2

นายสุภัทรชัย สุดสวาท
1640100031652

M.Sc.(Product
development and
Materials Engineering)
วศ.บ.(วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ)

ปี
พ.ศ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 2552
เกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2547
พระนครเหนือ, ประเทศไทย
Jönköping University
2555
Sweden
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย

2552

ผลงานทางวิชาการ
(การค้นคว้าวิจัย
หรือการแต่งตํารา)

อาจารย์

หัวข้อที่ 3.3.1

อาจารย์ งานตีพิมพ์
- การคาดการณ์ และ การหาวิธี
ในการป้ อ งกั น การกั ด กร่ อ น
ของข้องอในระบบขนถ่ายวัสดุ
ด้วยลม" นิตยสารเทคนิค 2012
- อิทธิพลของ โค้ง ใช้จ่าย เมื่อ
การสึกหรอ และ การย่อยสลาย
ของอนุภาค ใน ระบบท่อส่งลม
ถ่ า ยทอด, นิ ต ยสารเครื่ อ งกล
2010

-

3
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สถาบัน

ตําแหน่ง
ทาง
วิชาการ

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ที่มีอยู่
ที่จะมีใน
แล้ว
หลักสูตร
ที่เปิดสอนใหม่
3
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

1

นายวิชัย รุ่งเรืองอนันต์
3739900288457

2

นายนันทกฤษณ์ ยอดพิจิตร
3800100072515

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

สําเร็จการศึกษาจาก
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3.3 ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของอาจารย์
3.3.1 นายปิยะพงศ์ หรรษ์ภิญโญ
งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
1. Phavanee Narataruksa, Sabaithip Tungkamani, Karn Pana-Suppamassadu, Phongsak
Keeratiwintakorn, Siriluck Nivitchanyong, Piyapong Hunpinyo, Hussanai Sukkathanyawat,
Prayut Jiamrittiwong, Visarut Nopparat, "Conversion enhancement of tubular fixed-bed
reactor for Fischer-Tropsch synthesis using static mixer", Journal of Natural Gas Chemistry,
Volume 21, Issue 4, 2012, Pages 435-444.
งานวิจัยที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1. Piyapong Hunpinyo, Phavanee Narataruksa. "Evaluation of techno-economic
feasibility biomass-to-energy by using ASPEN Plus®: A case study of Thailand", Proceeding of
the Mediterranean Green Energy Forum (MGEF-13), Fes, Morocco, 16-20 June 2013.
2. Piyapong Hunpinyo, Phavanee Narataruksa, Sabaithip Tungkamani, Karn PanaSuppamassadu, Hussanai Sukkathanyawat, "Influences of reaction conditions on FischerTropsch Synthesis over a Ruthenium Catalyst", Proceeding of the 4th International
Conference on Sustainability in Energy and Buildings 2012 (SEB'12), Stockholm, Sweden, 3 - 5
September 2012.
3. Phavanee Narataruksa, Sabaithip Tungkamani, Karn Pana-Suppamassadu, Phongsak
Keeratiwintakorn, Siriluck Nivitchanyong, Piyapong Hunpinyo, Hussanai Sukkathanyawat,
Prayut Jiumrittiwong, Visarut Nopparat, "Conversion Enhancement of Pilot Scale Fixed Bed
Reactor for Fischer-Tropsch Synthesis", Proceeding of the Jordan International Energy
Conference (JIEC 2011), 20-22 September 2011, Amman, Jordan.
4. Piyapong Hunpinyo, Phavanee Narataruksa, Sabaithip Tungkamani, Karn PanaSuppamassadu, Phongsak Keeratiwintakorn, Siriluck Nivitchanyong, Hussanai Sukkathanyawat,
Prayut Jiumrittiwong, Visarut Nopparat, "Prototype Reactor for Production of Liquid Fuels via
Fischer-Tropsch Synthesis", Proceeding of the 2nd Asian Conference on Innovative Energy &
Environmental Chemical Engineering (ASCON-IEECE 2010), Phuket, Thailand, October 12-14,
2010.
5. Piyapong Hunpinyo, Rungrote Kokoo, Karn Pana-Suppamassadu, Phavanee
Narataruksa, Sabaithip Tungkamani, Tawiwan Kangsadan and Siriluck Nivitchanyong, "Modeling
of Biomass-to-Liquid Process (BTL) Flowsheet Using Aspen Plus", World Renewable Energy
Congress 2009 – Proceeding of Asia The 3rd International Conference on “Sustainable Energy
and Environment (SEE 2009), Bangkok, Thailand, May 19-22, 2009.
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3.3.2 นายวิชัย รุ่งเรืองอนันต์
งานวิจัยนําเสนอในที่ประชุมระดับชาติ
1. นพพล ประพฤติเกษม, วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ และเสาวนิตย์ จันทนโรจน์, “การออกแบบระบบ
สารสนเทศเพื่ อ การคิ ด ต้ น ทุ น จริ ง สํ า หรั บ อุ ต สาหกรรมรี ไ ซเคิ ล พลาสติ ก ”, การประชุ ม ทางวิ ช าการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 (The 11th Graduate Research Conference 2010), “12
กุมภาพันธ์ 2553”, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หน้า 559-567.
2. เอกพงศ์ ทองศรี และวิชัย รุ่งเรืองอนันต์, “ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวัสดุอะไหล่และ
การคิดต้นทุนในการดําเนินงานซ่อมของหน่วยงานซ่อมบํารุง”, การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 (The 11th Graduate Research Conference 2010), “12 กุมภาพันธ์ 2553”,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หน้า 552-558.
3. สุวรรณ วรเลิศ, วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ และเสาวนิตย์ จันทนโรจน์, “การประยุกต์การศึกษาการ
ทํางานเพื่อลดของเสียระหว่างการเปลี่ยนเกรดของการผลิตซิลิโคนในโรงงานผลิตซิลิโคน”, การประชุมทาง
วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 (The 11th Graduate Research Conference 2010),
“12 กุมภาพันธ์ 2553”, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หน้า 302-310.
4. ไชยา วรสิงห์, วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ และเสาวนิตย์ จันทนโรจน์, “การเพิ่มผลิตภาพการผลิต
โดยการศึกษาการทํางาน กรณีศึกษา: โรงงานผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่เครื่องจักร”, การประชุมทางวิชาการ
เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 (The 11th Graduate Research Conference 2010), “12
กุมภาพันธ์ 2553”, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หน้า 293-301.
3.3.3 นายนันทกฤษณ์ ยอดพิจิตร
งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
1. Funk, K.H., Bauer, J.D., Doolen, T.L., Telasha, D., Nicolalde, J., Reeber, M.,
Yodpijit, N., and Long, M., (2010), Use of Modeling to Identify Vulnerabilities to Human Error
in Laparoscopy, The Journal of Minimally Invasive Gynecology, Vol. 17, No. 3, pp. 311-320.
2. Klamklay, J., Sungkhapong, A., Yodpijit, N., and Patterson, P.E., (2008),
Anthropometry of the Southern Thai Population, International Journal of Industrial
Ergonomics, Vol. 38, No. 1, pp. 111-118.
งานวิจัยนําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1. Yodpijit, N., and Lockhart, T.E., (2010), Investigating Dynamics of Dark Focus of
the Human Eye, Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Human Factors and
Ergonomics Society, September 27-October 1, San Francisco, California, USA, p. 1995-1999.
2. Yodpijit, N., and Lockhart, T.E., (2010), Stability of Dark Focus of the Human
Eye, Proceedings of the XXIInd Annual International Occupational Ergonomics and Safety
Conference, June 10-11, Tempe, Arizona, USA.
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3. Jongprasithporn, M., Yodpijit, N., and Lockhart, T.E., (2009), Slips, Trips, and
Falls Training for Delivery Workers, Proceedings to the XXIst Annual International Occupational
Ergonomics and Safety Conference, Dallas, Texas, USA, June 11-12, p. 163-166.
4. Feuerbacher, R., Funk, K. II, Yodpijit, N., Blatt, D. (2008), Methodology to
Identify Systemic Vulnerabilities to Human Error during General Anesthesia Administration,
Proceedings of the Industrial Engineering Research Conference, May 17 - 21, Vancouver,
British Columbia, Canada, p. 799-804.
งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ :
1. Jongprasithporn, M., Limnararat, S., Jongprasithporn, S, and Yodpijit, N., (2006),
Activity-Based Costing: A Case Study of Manufacturing Motorcycle Front and Rear Sprockets,
Journal of King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok, Vol. 16, No. 2, pp. 1-6.
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
เนื่องด้วยผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ก่อนเข้าสู่การทํางานในสายอาชีพ ดังนั้นในหลักสูตร
จึงมีรายวิชาที่ให้นักศึกษาทุกคนได้ฝึกงาน ซึ่งจะเป็นลักษณะของการฝึกงานในกลุ่มวิศวกรรมอุตสาหการ
และโลจิสติกส์
- โครงการภาคปกติ จะต้องฝึกงานในชั้นปีที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) ณ สถานประกอบการตามความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา จํานวน 220 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่า 5 วันต่อสัปดาห์
- โครงการสหกิจศึกษา จะต้องฝึกงานในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ณ สถานการประกอบการตาม
ความเห็นชอบของสาขาวิชา จํานวน 540 ชั่วโมง ขึ้นไป
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1. มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการมากยิ่งขึ้น
2. สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนําไปแก้ปัญหาทางอุตสาหการและโลจิสติกส์ได้อย่างเหมาะสม
3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพ
การทํางานในสถานประกอบการได้
4.2 ช่วงเวลา
- โครงการภาคปกติ ภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาที่ 3 ก่อนขึ้นชั้นปีที่ 4
- โครงการสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
- โครงการภาคปกติ จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3
- โครงการสหกิจศึกษา จัดเต็มเวลาในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4
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5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าสู่การประกอบวิชาชีพจริง นักศึกษาจะได้จัดทําโครงงานที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการหรือวิศวกรรมโลจิสติกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทาง
สําหรับการศึกษา การเก็บข้อมูล การเลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ สรุปผล เสนอแนะแนวทาง
การแก้ปัญหาหรือตามที่ได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงงาน เพื่อให้เป็นผู้มีความสามารถในการรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ประเด็นปัญหา นําข้อมูลมาประมวลผล วิเคราะห์ และบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรม
กระบวนการและโลจิสติกส์เข้าไปแก้ไขปัญหาและดําเนินการแก้ไข สรุปผล หรือหาแนวทางใช้ประโยชน์จากผล
การศึกษา นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถฝึกทักษะการปฏิบัติงานและการทํางานร่วมกับผู้อื่น
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
การนําเอาความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบสร้างระบบที่
สามารถทําหน้าที่ที่กําหนด หรือปรับปรุงสภาวะการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. สามารถบูร ณาการความรู้ ที่ เรี ย นมาเพื่ อนํ าไปใช้ ใ นการทํ า โครงงานทางวิ ศ วกรรมอุ ตสาหการและ
โลจิสติกส์ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการมากยิ่งขึ้น
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานจากการทําโครงงานจริง
3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น
5.3 ช่วงเวลา
สําหรับการทําโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ของการเรียนโครงการปกติจะใช้เวลาการทํา
โครงงาน 2 ภาคการศึกษาในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ส่วนของโครงการสหกิจ
ศึกษาจะใช้เวลาการทําโครงการในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จํานวนหน่วยกิต
โครงการศึกษาปกติ มีจํานวนหน่วยกิตรวม 5 หน่วยกิต แบ่งเป็น 2 หน่วยกิตสําหรับการทําโครงงาน
วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ 1 และจํานวน 3 หน่วยกิตสําหรับการทําโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการและ
โลจิสติกส์ 2 ส่วนโครงการสหกิจศึกษามีหน่วยกิตรวม 2 หน่วยกิตสําหรับโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการและ
โลจิสติกส์
5.5 การเตรียมการ
สาขาวิชาฯ เตรียมการจัดซื้อครุภัณฑ์ซอฟท์แวร์ทางด้านจําลองสถานการณ์ (Simulation) รวมถึง
การเตรียมการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์อื่นๆ ไว้ในโรงประลองของคณะเทคโนโลยีวิศวกรรม รวมถึงการติดต่อ
หน่วยงานภายนอกที่ยินดีให้นักศึกษาใช้สําหรับการทําโครงงาน
5.6 กระบวนการประเมินผล
สาขาวิชาฯ จัดตั้งคณะกรรมการประจําสาขาวิชาฯ ขึ้นเพื่อพิจารณาโครงงาน โดยจัดให้นักศึกษานําเสนอ
หัวข้อโครงงาน สอบความก้าวหน้า รวมถึงรายงานสรุปผลการทําโครงงานต่อคณะกรรมการของสาขาวิชา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
- ด้านบุคลิกภาพ
- ด้านภาวะผู้นําและความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง

- ทักษะด้าน IT
- ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- มีการสอดแทรกเรื่อง มนุษยสัมพันธ์และการวางตัวในองค์กรธุรกิจ
ในบางรายวิชา
- กําหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทํางานเป็นกลุ่มและมีหัวหน้า
กลุ่มในการทํารายงานตลอดจนนําเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้
นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้นําและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาคัดเลือกตัวแทนเพื่อทํา
หน้าที่ประธานสโมสรนักศึกษาเพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ
และมีภาวะผู้นํา
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลาเข้า
เรี ย นอย่ า งสม่ํ า เสมอการมี ส่ ว นร่ ว มในชั้ น เรี ย นและส่ ง งานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายตรงเวลาเสมอ
- รายวิชาที่มีการนําเสนอรายงานในชั้นเรียนกําหนดให้นําเสนอโดยใช้
Power Point เพื่อเพิ่มทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้น
ผลงานวิจัยทางอินเตอร์เน็ต
- การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยใช้การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรมเสียสละ
และชื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร
สังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึง
เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
คณะกําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้นการเข้าชั้น
เรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ
โดยในการทํางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่มมีความซื่อสัตย์โดย
ต้องไม่กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้อง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชารวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมายและ
การร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัย และพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีที่เหมาะสม รวมถึงประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดู
งานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมอุตสาการและโลจิสติกส์ ที่มีประสบการณ์มาเป็นวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากโครงการปริญญานิพนธ์ที่นําเสนอ
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
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2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญ หาด้านวิศวกรรมได้อย่ างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มี จิ น ตนาการและความยื ด หยุ่ น ในการปรั บ ใช้ อ งค์ ค วามรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งเหมาะสม
ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูล และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ในการเรียนการสอน ต้องฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาโดยเริ่มต้นจาก
ปัญหาที่ง่ายและเพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ต้องจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา
(2) จัดการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ ด้วยการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จําลอง
(3) ให้มีการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการเรียนวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบ โดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทย และภาษา
ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่
เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ่ ม สามารถปรับ ตั วและทํา งานร่ ว มกั บ บุ ค คลอื่ น ทั้ งในฐานะผู้นํ า และผู้ ต ามได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสํานึกรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน และรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมต่อสังคม
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นักศึกษาเรียนรู้แบบร่วมมือ ฝึกการทํางานเป็นกลุ่มตลอด
จนมีการสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจในวัฒนธรรม
องค์กรเข้าไปในรายวิชาต่างๆ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
และสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรียน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ
และชื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กรสังคม
และสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึง
เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีที่เหมาะสม รวมถึงประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
ทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญ หาด้านวิศวกรรมได้อย่ างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมู ล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูล และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
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ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศได้ อย่ างมีประสิท ธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ใ น
ประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม
พร้ อ มทั้ ง แสดงจุ ด ยื น อย่ า งพอเหมาะทั้ ง ของตนเองและของกลุ่ ม รวมทั้ ง ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และอํ า นวย
ความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน
กลุ่ม สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับบุคคลอื่นทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสํานึกรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน และรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมต่อสังคม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
z ความรับผิดชอบหลัก
{ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
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หมวดการศึกษาทั่วไป
ก. กลุ่มวิชาภาษา
140103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
140103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
140103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
140103061 การใช้ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(Practical English I)
140103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(Practical English II)
ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
120213400 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Computer in Everyday Life)
3(3-0-6)
130313018 ร่างกายมนุษย์และสุขภาพ
(Human Body and Health)

5.ทักษะการวิเคราะห์
4.ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1.คุณธรรม จริยธรรม
2.ความรู้
3.ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ
และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
140203901 มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
140203902 มรดกและอารยะธรรมของชาติ
3(3-0-6)
(National Heritage and
Civilization)
140203903 มิติทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 3(3-0-6)
(Social Economics and Politics
Dimension)
140303104 จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(Psychology for Work)
3(3-0-6)
140303201 การพูดเพื่อประสิทธิผล
(Effective Speech)
140303601 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)
3(3-0-6)
140303606 การคิดเชิงระบบและความคิด
สร้างสรรค์
(Systematic and Creative
Thinking)
3(3-0-6)
140813901 จริยธรรมในการทํางาน
(Ethics for Profession)

5.ทักษะการวิเคราะห์
4.ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1.คุณธรรม จริยธรรม
2.ความรู้
3.ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ
และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
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

5.ทักษะการวิเคราะห์
4.ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1.คุณธรรม จริยธรรม
2.ความรู้
3.ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ
และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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1(0-2-1)
1(0-2-1)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
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ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
140303503 แบดมินตัน
(Badminton)
140303504 ลีลาศ
(Dancing)
140303505 เทเบิลเทนนิส
(Table Tennis)
140303507 ฟุตบอล
(Football)
140303509 เปตอง
(Pétanque)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
120213600 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
130113001 เคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineers)
130113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory
for Engineers)

5.ทักษะการวิเคราะห์
4.ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1.คุณธรรม จริยธรรม
2.ความรู้
3.ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ
และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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130203101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
130203102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
130203103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics III)
130313005 ฟิสิกส์ 1
(Physics I)
130313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
(Physics Laboratory I)
130313007 ฟิสิกส์ 2
(Physics II)
130313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
(Physics Laboratory II)
130503011 สถิติสําหรับวิศวกรและ
นักวิทยาศาสตร์
(Statistics for Engineers and
Scientists)

5.ทักษะการวิเคราะห์
4.ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1.คุณธรรม จริยธรรม
2.ความรู้
3.ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ
และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
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

รายวิชา

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
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120213402 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
(Basic Electrical Engineering)
120213500 ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน
(Basic Electrical Laboratory)
120313107 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
120313108 กรรมวิธีการผลิต
(Manufacturing Process)
120313109 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต
(Manufacturing Process
Laboratory)
120513101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mechanics I)
120513200 เทอร์โมฟลูอิดส์
(Thermofluids)
120513201 การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)

5.ทักษะการวิเคราะห์
4.ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1.คุณธรรม จริยธรรม
2.ความรู้
3.ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ
และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
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

รายวิชา

120513304 ปฏิบัติการพื้นฐาน
1(0-3-1)
วิศวกรรมเครื่องกล
(Fundamental of Mechanical
Engineering Laboratory)
กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
2(0-6-2)
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ก. วิชาบังคับ
120413101 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
และโลจิสติกส์
(Industrial and Logistics
Engineering Laboratory)
120413102 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบชิ้นงาน
(Computer-aided Design)
120413103 การศึกษางานอุตสาหกรรม
(Industrial Work Study)
120413104 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Economics)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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120413105 การวิจัยการดําเนินงาน
3(3-0-6)
(Operations Research)
120413106 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
(Production Planning and Control)

5.ทักษะการวิเคราะห์
4.ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1.คุณธรรม จริยธรรม
2.ความรู้
3.ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ
และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
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

รายวิชา

120413107 การควบคุมคุณภาพ
(Quality Control )
120413108 การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม
(Industrial Plant Design)
120413109 วิศวกรรมความปลอดภัย
(Safety Engineering)
120413110 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
และโลจิสติกส์
(Industrial and Logistics Engineering
Seminar)

3(3-0-6)

120413111 วิศวกรรมการบํารุงรักษา
(Maintenance Engineering)
120413112 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(Logistics and Supply Chain
Management
120413113 การขนส่งและการกระจายสินค้า
(Transportation and Distribution)
120413114 การออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุ
(Materials Handling System
Design)

3(3-0-6)

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

66

1(0-3-1)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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120413115 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 3(3-0-6)
(Inventory and Warehouse
Management)
ข. วิชาโครงงาน
120413116 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
2(0-6-2)
และโลจิสติกส์ 1
(Industrial and Logistics
Engineering Project I)
3(0-6-3)
120413117 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
และโลจิสติกส์ 2
(Industrial and logistics
Engineering Project II)
2(0-6-2)
120413120 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
และโลจิสติกส์
(Industrial and logistics
Engineering Project)
ค. วิชาเลือกเฉพาะทาง
กลุ่มวิชาด้านกระบวนการผลิต
120413201 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
3(3-0-6)
(Packaging Design)

5.ทักษะการวิเคราะห์
4.ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1.คุณธรรม จริยธรรม
2.ความรู้
3.ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ
และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
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

5.ทักษะการวิเคราะห์
4.ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1.คุณธรรม จริยธรรม
2.ความรู้
3.ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ
และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
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

รายวิชา

3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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120413205 การยศาสตร์
(Ergonomics)
กลุ่มวิชาด้านระบบคุณภาพ
120413301 ระบบบริหารงานคุณภาพ
(Quality Management System)
120413302 การประกันคุณภาพ
(Quality Assurance)
120413303 การวิเคราะห์ระบบการวัด
(Measurement System Analysis)
120413304 การออกแบบการทดลองเบื้องต้น
(Introduction to Design of
Experiment)

68

120413202 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต 3(2-2-5)
(Product Design and Production)
3(2-2-5)
120413203 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิต
แบบรวม
(Computer-Integrated
Manufacturing)
120413204 การวิเคราะห์ความแข็งแรงของ
3(2-2-5)
ผลิตภัณฑ์
(Analysis of Product Strengths)

5.ทักษะการวิเคราะห์
4.ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1.คุณธรรม จริยธรรม
2.ความรู้
3.ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ
และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
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

รายวิชา

3(3-0-6)

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

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

3(2-2-5)
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กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และการเงิน
120413401 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและ
งบประมาณ
(Industrial Cost Analysis and
Budgeting)
120413402 การจัดการการเปลี่ยนแปลงทาง
วิศวกรรม
(Engineering Change Management)
120413403 การจัดองค์การและการบริหาร
อุตสาหกรรม
(Industrial Organization and
Management)
120413404 การจัดการความเสี่ยง
(Risk Management)
120413405 การศึกษาความเป็นไปได้
(Feasibility Study)
120413406 การบริหารการจัดซื้อ
(Purchasing Management)
กลุ่มวิชาด้านการจัดการการผลิตและดําเนินการ
120413501 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจําลอง
สถานการณ์
(Computer Application in
Simulation)

5.ทักษะการวิเคราะห์
4.ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1.คุณธรรม จริยธรรม
2.ความรู้
3.ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ
และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
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

รายวิชา

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

3(3-0-6)
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กลุ่มวิชาด้านการบูรณาการวิธีการทาง
วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
120413601 ระบบสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส์
(Information System for Logistics)
120413602 การจัดการพลังงานด้านโลจิสติกส์
(Energy Management for Efficient)
120413603 กฎหมายการขนส่งและพิธีการศุลกากร
(Legal Aspects of Transportation
and Customs)
120413604 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
(Multi-Modal Transport)
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120413502 การจัดลําดับการผลิตและการจัด
3(2-2-5)
ตารางการผลิต
(Production Sequencing and
Scheduling)
120413503 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร
3(3-0-6)
(Enterprise Resource Planning
System)
120413504 การวางแผนการขนส่งเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
(Strategic Transportation Planning)

รายวิชา
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120413605 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3(3-0-6)
และโลจิสติกส์
(Special Topics in Industrial and
Logistics Engineering )
กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
120413118 การฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม
0(0-220-0)
(Industrial Internship)
120413119 สหกิจศึกษา
6(0-540-0)
(Co-operative Education)

5.ทักษะการวิเคราะห์
4.ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1.คุณธรรม จริยธรรม
2.ความรู้
3.ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ
และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
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

มคอ.02
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ น ไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาและมีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ดังนี้
1) สาขาวิชาฯ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชาจากคณาจารย์ภายในและ
ภายนอกสาขาวิชาฯ ว่ามีระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผลของการเรียนรู้หรือไม่
2) การประเมินผลของแต่ละรายวิชาจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งจากสาขาวิชาฯ
3) การประเมินผลการฝึกงานจะถูกประเมินโดยสถานประกอบการจากรายงานการฝึกงาน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาควรเน้นการทําวิจัยสัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอย่างต่อเนื่องและนําผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ
การเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดย
องค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
2.2.1. ภาวการณ์ได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ
2.2.2. การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบระยะเวลา
ต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 3 และ ปีที่ 4 เป็นต้น
2.2.3. การประเมินตําแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
2.2.4. การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ
ความพึงพอใจ ในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
2.2.5. การประเมินจากนักศึกษาเก่าที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
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2.2.6. ข้อเสนอแนะความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์
พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
2.2.7. ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ (1) จํานวนสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาเองและวางขาย
(2) จํานวนสิทธิบัตร (3) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (4) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและ
ประเทศชาติ (5) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทําประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย และเข้าใจวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้คําแนะนําต่างๆ
แก่อาจารย์ใหม่
1.2 ให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริหารวิชาการของภาควิชา และเรื่องของการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ภาควิชาต้องดําเนินการ และส่วนที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ
1.3 มีการให้ข้อมูลแก่อาจารย์พิเศษ เพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนรายวิชาที่
จะสอน พร้อมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับอาจารย์พิเศษ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมสําหรับอาจารย์ใหม่ โดยทุกคนต้องผ่านการอบรมสอง
หลักสูตร คือ หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนทั่วไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผล ซึ่งอาจารย์ใหม่ทุกคนต้อง
ผ่านการอบรมภายใน 1 ปี ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
(2) อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจํานวนอาจารย์ทั้งหมดจะต้องมีทักษะในการพัฒนาสื่อ
การจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ และในการวัดประเมินผลในแต่ละรายวิชาก็จะต้องใช้หลักการ
ประเมินผลการเรียน การสอนตามมาตรฐานที่ทางคณะฯ ได้กําหนดเอาไว้
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการอื่นๆ เช่น
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้สถิติในการวิจัย เป็นต้น
(2) สนับสนุนให้อาจารย์จัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีตําแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
(3) ส่งเสริมให้อาจารย์ทําวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร จะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 3 คน เป็นผู้รับผิดชอบโดยมีหัวหน้า
ภาควิชาเป็นผู้กํากับดูแลและคอยให้คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของภาควิชาและ
อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
ในการดําเนินการตามหลักสูตร จะใช้อาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
บุคลากรจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล และงบลงทุนจะใช้งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้
ของสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ ในการบริหารงานจัดการ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชามีความพร้อมด้านหนังสือ และการสืบค้น
ผ่านฐานข้อมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางที่มีหนังสือทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ และโลจิสติกส์ นอกจากนี้
ภาควิชามีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สาขาวิชาประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
บริการให้กับอาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อ
หนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จําเป็น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มี เจ้ าหน้ าที่ ทําหน้าที่ดูแ ลด้ านโสตทัศนอุ ปกรณ์ ซึ่งจะอํ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของ
นักศึกษาและอาจารย์ อีกทั้งยังมีการประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้อง
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือ วิศวกรรมโลจิสติกส์ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
อาจารย์พิเศษถือว่ามีความสําคัญมากในการจัดการเรียนการสอน เพราะเป็นผู้ถ่ายทอด
ประสบการณ์ตรงจากภาคปฏิบัติมาสู่นักศึกษา ดังนั้นสาขาวิชาจึงมีนโยบายที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับปรัชญาของ
หลักสูตรแก่อาจารย์พิเศษทั้งที่สอนรายวิชาหรือบรรยายพิเศษเป็นครั้งคราว โดยอาจารย์พิเศษจะต้องเป็นผู้มี
ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการหรือโลจิสติกส์ หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่ํา
ระดับปริญญาโท
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3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สําหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสําคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจาก
การปฏิบัติมาให้นักศึกษา ดังนั้นสาขาวิชามีนโยบายที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรแก่อาจารย์พิเศษ และ
อาจารย์พิเศษนั้น ไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญตรง
หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่ําปริญญาโท
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิขั้นต่ํากว่าปริญญาตรี และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและปรัชญาของหลักสูตร โดยจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์
และบุคลากรของสาขาวิชาสามารถใช้สื่อการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสะดวก สาขาวิชาจึงมี
นโบายสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา
สาขาวิชาได้ทําการมอบหมายให้อาจารย์ทําหน้าที่ให้คําปรึกษากับนักศึกษาที่มีปัญหาในการ
เรียน หรือปัญหาในการปรับตัว โดยนักศึกษาจะสามารถปรึกษากับอาจารย์ได้ตลอดเวลา และอาจารย์ของ
สาขาวิชาทุกท่านยังทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาทุกคนอีกด้วย
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถจะยื่นคําร้องขอดู
สมุดคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนน และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้จะต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนด
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
มหาวิทยาลัยจะต้องสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อใช้เป็นข้อมูลสําหรับการพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการให้มากที่สุด
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนิน
1. อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 80 มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํ ารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5
และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํ ารายงานผลการดํ าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตราฐานผลการเรียนรู้
ที่กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจั ดการเรียนการสอน กลยุท ธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาปี สุ ด ท้ า ย/บั ณ ฑิ ต ใหม่ ที่ มี ต่ อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่
1 2 3 4 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
นั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่
ซึ่งอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การ
ตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน เมื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าวก็จะสามารถประเมินในเบื้องต้นได้ว่าผู้เรียนมี
ความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทําให้ผู้เรียนเข้าใจได้ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถบ่งชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้
สอนไปหรือไม่ ถ้าหากพบว่ามีปัญหาก็จะนําข้อมูลมาปรับปรุงแผนการสอนและวิธีการสอนให้เหมาะสมสําหรับ
การสอนครั้งต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
จั ด ให้ นั ก ศึ ก ษาทํ า การประเมิ น ผลการสอนของอาจารย์ ใ นทุ ก ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นทั ก ษะการสอน
กลยุทธ์การสอน และการใช้สื่อการสอน ในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ดําเนินการประเมินจากนักศึกษา โดยติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาฝึกงาน ซึ่งผู้ช่วยหัวหน้า
สาขาวิชาฝ่ายกิจการนักศึกษา หรื อผู้ที่ถูกมอบหมายให้รับผิดชอบสามารถประเมินด้วยการสอบถามจาก
นักศึกษาเป็นรายบุคคล นอกจากนี้อาจจัดประชุมก่อนนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา
สําหรับศิษย์เก่าจะ
ประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าในโอกาสที่เหมาะสม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามรายละเอียดในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยมีคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้อมูลการประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะทําให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตร
ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิ ชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่ จะดําเนินการปรับปรุ งราย
วิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งเป็นการปรับปรุงย่อยที่สามารถทําได้ตลอดเวลาเมื่อพบปัญหา สําหรับการปรับปรุง
หลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทําทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต

ภาคผนวกที่ 1
แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร
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ภาคผนวกที่ 2
รายละเอียดการกําหนดรหัสวิชาของหลักสูตร
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โครงสร้างรหัสวิชาของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ใช้ตัวเลข 9 หลัก
หลักที่ 1 หลักที่ 2 หลักที่ 3 หลักที่ 4 หลักที่ 5
1
2
0
4
1
คณะ

หลักที่ 1-2
หลักที่ 3-4
หลักที่ 5
หลักที่ 6
หลักที่ 7-9

ภาควิชา

หลักที่ 6 หลักที่ 7 หลักที่ 8 หลักที่ 9
3
×
×
×
ระดับ
การศึกษา
สาขาวิชา ปริญญา
ลําดับวิชา
ตรี

แสดงรหัสคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (12)
แสดงรหัสภาควิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (04)
แสดงรหัสสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (1)
แสดงรหัสระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี (3)
แสดงรหัสรายวิชา

ภาคผนวกที่ 3
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบหลักสูตร
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ภาคผนวกที่ 4
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับปรับแก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2554
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ภาคผนวกที่ 5
ตารางแสดงองค์ความรู้เฉพาะตามเนื้อหาสาระสําคัญด้านสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
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ตารางแสดงองค์ความรู้เฉพาะตามเนื้อหาสาระสําคัญด้านสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
องค์ประกอบขององค์ความรู้ที่จําเป็นในการประกอบวิชาชีพสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จําแนกเป็นขอบเขต
องค์ความรู้สําคัญดังต่อไปนี้
1. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจําลอง
(Applied Mathematics, Computer and Simulations)
2. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์
(Mechanics)
3. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล
(Thermal Sciences and Fluid Mechanics)
4. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ
(Chemistry and Materials)
5. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน
(Energy)
6. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(Electricity and Electronics)
7. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ
(System Management)
8. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
(Biology Health and Environment)
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ตารางแสดงองค์ความรู้เฉพาะตามเนื้อหาสาระสําคัญด้านสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
องค์ความรู้
1 2 3 4 5 6
(1) กลุ่มความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes)
120413102 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบชิ้นงาน
3(2-2-5)
× ×
×
(Computer-Aided Design)
120413114 การออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุ
3(3-0-6)
× × × × × ×
(Materials Handling System Design)
(2) กลุ่มความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety)
120413103 การศึกษางานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
× ×
×
(Industrial Work Study)
120413109 วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
× × × × × ×
(Safety Engineering)
(3) กลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพ
120413107 การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
×
(Quality Control)
120413301 ระบบบริหารงานคุณภาพ
3(3-0-6)
×
(Quality Management System)
(4) กลุ่มความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน
120413104 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
×
× ×
(Engineering Economics)
120413401 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ 3(3-0-6)
×
× ×
(Industrial Cost Analysis and Budgeting)
(5) กลุ่มความรู้ด้านการจัดการการผลิตและดําเนินการ
(Production and Operations Management)
120413105 การวิจัยการดําเนินงาน
3(3-0-6)
×
(Operations Research)
120413106 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
×
(Production Planning and Control)
120413111 วิศวกรรมการบํารุงรักษา
3(3-0-6)
× × × × × ×
(Maintenance Engineering)
เนื้อหาความรู้

7 8

× ×
× ×

×
×

×
×

×
×
×
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ตารางแสดงองค์ความรู้เฉพาะตามเนื้อหาสาระสําคัญด้านสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) (ต่อ)
เนื้อหาความรู้
(6) กลุ่มความรู้ด้านการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ
(Integration of Industrial Engineering Techniques)
120413108 การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Plant Design)
120413112 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
(Logistics and Supply Chain Management)
120413113 การขนส่งและการกระจายสินค้า
3(3-0-6)
(Transportation and Distribution)
120413115 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
3(3-0-6)
(Inventory and Warehouse Management)
120413116 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ 1 2(0-6-2)
(Industrial and Logistics Engineering Project I)
120413117 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ 2 3(0-6-3)
(Industrial and Logistics Engineering Project II)
120413120 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
2(0-6-2)
(Industrial and Logistics Engineering Project)

องค์ความรู้
1 2 3 4 5 6 7 8

× × × × × × × ×
×

×

×

×

×

×

× × × × × × × ×
× × × × × × × ×
× × × × × × × ×

ภาคผนวกที่ 6
การบริหารจัดการแผนการเรียนของนักศึกษาในโครงการปกติและโครงการสหกิจศึกษา
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การบริหารจัดการแผนการเรียนของนักศึกษาในโครงการปกติและโครงการสหกิจศึกษา
สาขาวิชาอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์กําหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของหลักสูตรทําการเลือกโครงการ
แผนการเรียนระหว่างโครงการปกติและโครงการสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 3 โดยทาง
คณะกรรมการของสาขาวิชาจะทําการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าทําการเรียนในโครงการแผนการเรียนตาม
คุณสมบัติของนักศึกษา และหลักเกณฑ์ที่ทางสาขาวิชาได้กําหนดไว้ ซึ่งนักศึกษาจะเริ่มทําการเรียนตามแผนการ
เรียนในแต่ละโครงการ แยกตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 3 โดยเมื่อได้ทําการเลือกโครงการแผนการเรียน
แล้ว นักศึกษาจะไม่สามารถเปลี่ยนโครงการแผนการเรียนได้ ถ้าหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ของสาขาวิชา

