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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 
ชื่อสถาบนัอดุมศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   ศูนย์รังสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
 

หมวดที่ 1.  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ   

 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering  
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย    ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
   ชื่อย่อ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
 ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering 
   ชื่อย่อ B.Eng. (Industrial Engineering) 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
  -ไม่มี- 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   147  หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสตูร 
 5.1 รูปแบบ   
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4  ปี   
 5.2 ภาษาที่ใช ้  
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
 6.1  สถานภาพของหลักสูตร 

- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม     
อุตสาหการ พ.ศ. 2552 
- ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่  1  ปกีารศกึษา 2556 

     6.2  การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  - ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 18/2555 
   เมื่อวันที่  3  เดือน ธันวาคม    พ.ศ. 2555 
  - ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา                
     ในการประชุมคร้ังที่ 7/2555 เมื่อวันที่  4  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2555 
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  - ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 12/2555 
    เมื่อวันที่  24  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2555 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวฒุิระดับปรญิญาตรี  สาขา
วิศวกรรมศาสตร์  ในปีการศึกษา 2558 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 วิศวกรในส่วนต่างๆ ภาคการผลิต 
8.2 วิศวกรในส่วนต่างๆ ภาคการบริการ 
8.3 ผู้วิจัย หรือผู้ช่วยวิจัย 
8.4 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบการท างาน 
8.5 งานด้านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 
8.6 งานทางด้านการเงิน 
8.7 งานทางด้านการวางแผนการผลิต 

9.   ชื่อ  นามสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งทางวิชาการ  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ล าดับ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ชื่อ - สกุล 

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบนั/ 
ปีการศึกษาที่จบ 

1 3100600712595 รองศาสตราจารย ์ ดนุพันธ์  วสิุวรรณ 
 

Ph.D. (Manufacturing 
Engineering and Management) 
University of Nottingham, UK.,  
2545. 
M.Eng. (Industrial Engineering) 
Chulalongkorn University.,  
2536. 
B.Eng. (Industrial Engineering) 
Kasetsart University., 2537. 
 
 

2 3100100196725 รองศาสตราจารย ์ วุฒิชัย  วงษ์ทัศนยี์กร 
 

Ph.D. (Industrial and  
Systems Engineering) Georgia 
Institute of  Technology, U.S.A., 
2549. 
M.S. (Industrial and Systems 
Engineering) Georgia Institute 
of Technology, U.S.A., 2548. 
M.S. (Operations Research) 
University of Michigan   
Ann Arbor, U.S.A., 2544. 
B.S. (Industrial Engineering) 
Columbia University,   U.S.A., 
2543. 
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ล าดับ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ชื่อ - สกุล 

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบนั/ 
ปีการศึกษาที่จบ 

3 3419900250029 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปาริชาต  ชืน่วัฒนกุล 
 

M.Eng. (Industrial Engineering 
and Management) Asian 
Institute of  Technology., 
2535. 
B.Eng. (Industrial Engineering) 
Khon Kaen University., 2532. 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 - กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พศ. 

2553 เพื่อก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการ
รักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกันได้
ทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

 - มาตรฐานฯ ดังกล่าวครอบคลุมทั้งหมด 17 สาขาวิชา มีการก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นไว้ทั้งหมด 8 
องค์ความรู้ ได้แก่ องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ และการจ าลอง องค์ความรู้ที่
เกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์ องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล องค์
ความรู้ที่เก่ียวเนื่องทางเคมีและวัสดุ องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องทางพลังงาน องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่อง
ทางชีววิทยา สุขภาพและสิ่งแวดล้อม  

 - ทั้งนี้ในส่วนของสาขาวิศวกรรมอุตสาหการนั้น ก าหนดให้ต้องมีเนื้อหาความรู้เพื่อให้มีองค์ความรู้
ตามกรอบมาตรฐานแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต กลุ่ม
ความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภัย กลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพ กลุ่มความรู้ด้านการจัดการ
การผลิตและด าเนินงาน กลุ่มความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน และกลุ่มความรู้ด้านการบูรณา
การวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ   

 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
  ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกส่งผลต่อสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นในการพัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ มีเปูาหมายคือ คนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี สภาพแวดล้อมที่ดี สังคมที่สันติและเอื้ออาทร สร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาความรู้และจริยธรรมตลอดชีวิต ส่วนการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้
สมดุลและแข่งขันได้ สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาระบบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
นวัตกรรม เพิ่มการผลิตและการค้า สนับสนุนให้มีการสร้างทรัพย์สินทางปัญญา มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อให้ได้ความรู้
ใหม่ๆ และถูกต้องแก่สังคม ดังนั้น การผลิตบัณฑิตที่ค านึงถึงความต้องการก าลังคนของประเทศ ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาที่สามารถคงไว้ซึ่งคุณค่าทางวิชาการ ความต้องการของตลาดหรือผู้เรียน ปรับ
หลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่น สร้างระบบเครือข่ายความรู้และการใช้ทรัพยากรร่วมกันโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ และนโยบายพัฒนาการศึกษาที่มุ่งให้บัณฑิตมีความรู้ในศาสตร์หลายๆ ศาสตร์ 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1  และ  11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และการผลิต
บัณฑิตที่ดีและเก่ง มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน    
  ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม มีต่อพันธกิจมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 ต้องการพัฒนาคุณภาพทางวชิาการให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลของมหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศ  
 พัฒนาการวิจัยทางวิทยาศาสตร ์วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ รวมทั้ง

สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานไดจ้ริง โดยเฉพาะเพื่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งให้บริการกับสังคม  
 พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้และมีคุณธรรม 

 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น  
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
  13.1.1 รายวิชาที่จัดสอนโดยคณะอื่น   

มธ. 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 หน่วยกิต 
TU 100  Civic Education   
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกติ 
TU 110 Integrated Humanities   
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 2 หน่วยกิต 
TU 120 Integrated Social Sciences   
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 หน่วยกิต 
TU 130 Integrated Sciences and Technology   
มธ. 156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3 หน่วยกิต 
TU 156 Introduction to Computers and Programming   
ท. 161 การใช้ภาษาไทย 3 หน่วยกิต 
TH 161 Thai Usage   
สษ. 070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 0 หน่วยกิต 
EL 070 English Course 1   
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 หน่วยกิต 
EL 171 English Course 2   
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 3 หน่วยกิต 
EL 172 English Course 3   
วท.123  เคมีพื้นฐาน 3 หน่วยกิต 
SC 123  Fundamental Chemistry   
วท.173  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 หน่วยกิต 
SC 173  Fundamental Chemistry Laboratory   
สษ.202 ภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน 3 หน่วยกิต 
EL 202 English for Work   
น.209  หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3 หน่วยกิต 
LA 209 Civil and Commercial  Law   
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น.249  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา 3 หน่วยกิต 
LA 249  Introduction to Intellectual Property   
พบ.291  ธุรกิจเบื้องต้น 3 หน่วยกติ 
BA 291  Introduction of Business   
ทม.201  หลักการบริหาร 3 หน่วยกิต 
HR 201  Principles of Management 
 

  

ศ.213  เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น 3 หน่วยกิต 
EC 213  Introductory Microeconomics   
วท.133  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 3 หน่วยกิต 
SC 133  Physics for Engineers I   
วท.134  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 3 หน่วยกิต 
SC 134 Physics for Engineers II   
วท.183  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 1 หน่วยกิต 
SC 183  Physics for Engineers Laboratory I   
วท.184  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 1 หน่วยกิต 
SC 184  Physics for Engineers Laboratory II   
ค.111  แคลคูลัสพื้นฐาน 3 หน่วยกิต 
MA 111   Fundamentals of Calculus   
ค.112  เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสประยุกต์ 3 หน่วยกิต 
MA 112  Analytic Geometry and Applied Calculus   
ค.214  สมการเชิงอนุพันธ์ 3 หน่วยกิต 
MA 214  Differential Equations   
ค.251  วิธีเชิงตัวเลขและการประยุกต์ 3 หน่วยกิต 
MA 251  Numerical Methods and Applications   

 
  13.1.2 รายวิชาที่จัดสอนโดยภาควิชาอื่นของคณะ 

วค.106  ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 3 หน่วยกิต 
AE 106  Sustainability of Natural Resources and Energy   
วย.106  เทคนิคในการสื่อสารและการน าเสนอ 2 หน่วยกิต 
CE 106  Communication and Presentation Technique   
วก.100  กราฟฟิกวิศวกรรม   3 หน่วยกิต 
ME 100  Engineering  Graphics   
วย.100  จริยธรรมส าหรับวิศวกร   0 หน่วยกิต 
CE 100  Ethics for Engineers   
วย.101  ความรู้เบื้องต้นทางวชิาชีพวิศวกรรมศาสตร์  1 หน่วยกิต 
CE 101  Introduction to Engineering Profession   
วก.390  ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล 1 หน่วยกิต 
ME 390  Mechanical Engineering Fundamental 

Laboratory 
  

วฟ.203 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟูาเบื้องตน้ 1 หน่วยกิต 
LE 203  Introduction to Electrical Engineering Laboratory   
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วย.202  กลศาสตร์วิศวกรรม-สถิตยศาสตร ์ 3 หน่วยกิต 
CE 202  Engineering Mechanics-Statics   
วย.221  กลศาสตร์ของแข็ง 1   3 หน่วยกิต 
CE 221  Mechanics of Solids I   
วฟ.209  วิศวกรรมไฟฟูาเบื้องต้น 3 หน่วยกิต 
LE 209  Introduction to Electrical Engineering   
วก.200  การเขียนแบบเครื่องกล   2 หน่วยกิต 
ME 200 Mechanical Drawing   
วก.220  กลศาสตร์วิศวกรรม – พลศาสตร ์ 3 หน่วยกิต 
ME 220 Engineering Mechanics – Dynamics   
วก.290  กลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น 3 หน่วยกิต 
ME 290 Introduction to Mechanics of Fluids   
วค.211  เธอร์โมไดนามิกส ์  3 หน่วยกิต 
AE 211 Thermodynamics   

 
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 

วอ.121 วัสดุวิศวกรรม1    3 หน่วยกิต 
IE 121   Engineering Materials I   
วอ.251 กรรมวิธีการผลิตส าหรับวิศวกรรมเคร่ืองกล 3 หน่วยกิต 
IE 251   Manufacturing Processes for Mechanical   Engineering   
วอ.252   ปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้งาน 1 หน่วยกิต 
IE 252   Engineering Tools and Operations Laboratory   
วอ.261 สถิติวิศวกรรม 3 หน่วยกิต 
IE 261 Engineering Statistics 

 
  

 13.3 การบริหารจัดการ 
 เนื่องจากรายวิชาที่เปิดสอนต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของสภาวิศวกรที่ก าหนดความรู้ขั้นต่ าส าหรับ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ของแต่ละสาขา ดังนั้น เนื้อหาวิชาจะอิงตามที่สภาวิศวกรก าหนด แต่อนุญาตให้นักศึกษา
ของคณะอื่นของมหาวิทยาลัยสามารถลงทะเบียนเรียนได้ โดยการจัดตารางเรียนและสอบตามก าหนดที่ทาง
มหาวิทยาลัยก าหนด และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร ์
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หมวดที่ 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

ประเทศไทยมีความเจริญด้านอุตสาหกรรม และก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีความต้องการวิศวกรในด้าน
การจัดการ และด้านการผลิตจ านวนมาก วิศวกรที่จบจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเป็นผู้ที่มีความรู้ทางเทคโนโลยี กรรมวิธีการผลิต และการบริหารจัดการทั้งทฤษฎี 
และปฏิบัติ สามารถท างานในองค์กรต่างๆ เช่น โรงพยาบาล ธนาคาร บริษัทที่ปรึกษา โรงงานผู้ผลิต ตลอดจน
สถาบันการศึกษาได้ 
 1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพื่อให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้ 

1)  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวชิาการและวิชาชีพของสาขาวชิาวิศวกรรม
อุตสาหการ 

2)  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ใชไ้ด้
อย่างเหมาะสม 

3)  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบ 
4)  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความพร้อมในการรับ-การถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง 

รวมทั้งสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เปน็อย่างดี  
5)  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสรา้งสรรค์ มีความใฝุรู้ และหม่ันแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
6)  เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ค านึงถึงสังคมและส่วนรวม 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง    คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วน ภายใน 5 ปี 

การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
- ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม

อุตสาหการให้มีมาตรฐานไม่
ต่ ากว่าที่ สกอ. ก าหนด 

- มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวชิา
วิศวกรรมอุตสาหการ  พ.ศ.2553 
- ติดตามประเมนิหลักสูตรอย่าง

สม่ าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของธุรกิจ และการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
การจัดการและการผลิต 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของผู้ประกอบการและการ
เปลี่ยนทางดา้นการจัดการและการผลิต 

- ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้บัณฑติของสถาน
ประกอบการ  
- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้ 

ความสามารถในการท างานของ
บัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดบัด ี

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ 
ให้มีประสบการณ์จากการ
ท างานวิจัยและการน าความรู้
ไปปฎบิัติงานจริง 

- สนับสนนุบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนให้ท างานบริการวชิาการแก่องค์กร
ภายนอก 
- บุคลากรสายปฏบิัติการต้องมีคณุวุฒิ

และมีการท างานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาทีส่อน 

- ปริมาณวิจัยต่ออาจารย์ใน
หลักสูตร 
- ปริมาณงานวชิาการต่อบุคลากร

สายปฏบิัติการ 
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หมวดที่ 3.  ระบบการจดัการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสตูร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลา
การศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ  

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ในปีการศึกษาที่ 3 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี   
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
   วัน – เวลาราชการปกติ   
  ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนมิถุนายน – กันยายน  
  ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนพฤศจกิายน – กุมภาพันธ์ 
  ภาคฤดูร้อน   เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้น

ปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555) ข้อ 7  
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้น
อุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  
 

  2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ยังขาดทักษะและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ ความสามารถปรับตัวเข้ากับระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัย  จึงท าให้เกิดผลการเรียนต่ า 
ท าให้ในสถานการณ์ปัจจุบันมีปัญหาต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ได้แก่ 
1. นักศึกษาไม่สามารถปรับตัวเข้ากับระบบการศึกษาใหม่ เพื่อนใหม่ การเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไป

จากเดิมที่คุ้นเคย 
2. นักศึกษามีผลการเรียนรวมเฉลี่ยอยู่ระดับต่ ากว่า 2.00 เป็นจ านวนมาก และต้องพ้นสภาพการเป็น

นักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา 
3. นักศึกษามีผลการเรียนรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในระดับต่ า มีผลท าให้ต้องเรียน

ซ้ าใหม่   
4. นักศึกษายังขาดทักษะและความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ 
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 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1.  จัดการโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา เพื่อแนะน าการวางแผนเปูาหมายชีวิต  เทคนิคการ

เรียน และการแบ่งเวลา จัดให้มีผู้ดูแลชี้แนะและแก้ไขปัญหาแก่นักศึกษาในความดูแลแทน
ผู้ปกครอง การสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา 

2.  จัดโครงการการระงับการลงทะเบียนส าหรับนักศึกษาที่มีสถานภาพทางวิชาการต่ ากว่า 2.00 โดยให้
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้มีสิทธิ์อนุญาตในการลงทะเบียนได้แต่เพียงผู้เดียว โดยก าหนดนโยบายให้
อาจารย์ที่ปรึกษา ท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้ค าแนะน าในการวางแผนการเรียนแก่
นักศึกษา และได้รับทราบปัญหาของนักศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันแก้ไขปัญหา
อย่างจริงจัง 

3.  จัดกิจกรรมสอนเสริมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยนักศึกษารุ่นพี่  
4.  จัดหลักสูตรอบรมเสริมภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

โดยคณะฯ สนับสนุนค่าเรียนให้นักศึกษากึ่งหนึ่ง 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

  ในแต่ละปีการศึกษาจะรับนักศึกษาปีละ 65 คน  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแตล่ะปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
ชั้นปทีี่ 1 65 65 65 65 65 
ชั้นปทีี่ 2 - 65 65 65 65 
ชั้นปทีี่ 3 - - 65 65 65 
ชั้นปทีี่ 4 - - - 65 65 

รวม 65 130 195 260 260 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 65 65 

  
2.6 งบประมาณตามแผน  

 ใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ประจ าปีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ดังนี้ 

งบบุคลากร   7,667,879 บาท 
1. ค่าจ้างชั่วคราว/เงินเดือน 7,667,879 บาท 
งบด าเนินการ   48,772,410 บาท 
1. หมวดค่าตอบแทนค่าใชส้อย 48,468,410 บาท 
2. หมวดค่าสาธารณปูโภค 304,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน   41,002,500 บาท 
งบรายจ่ายอ่ืน   2,000,000 บาท 
งบสวัสดิการ   2,779,000 บาท 
งบลงทุน   26,313,000 บาท 
1. ครุภัณฑ์   20,073,000 บาท 
2. สิ่งก่อสร้าง   6,240,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น   128,534,789 บาท 

 ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร 38,039 บาทต่อปี โดยมีการบริหารจัดการเป็นโครงการ
ปกต ิ
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2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน  
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
   อื่นๆ (ระบุ) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
1)  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
ฉบับที่ 3 พ.ศ.255) ข้อ 10.10 และ ข้อ 15  

2) หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 
เร่ือง หลักเกณฑ์  และเงื่อนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการและการจดทะเบียนศึกษา
รายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร   
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา   
   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 147  หน่วยกิต 
    ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษา

ตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
   นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต โดยศึกษา

รายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อก าหนดของหลักสูตรดังนี้ 
    วิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
    วิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 111 หน่วยกิต 
     วิชาเฉพาะพื้นฐาน 24 หน่วยกิต 
     - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   17   หน่วยกิต 
     - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม          7   หน่วยกิต 
    วิชาเฉพาะด้าน 87 หน่วยกิต  
     - กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 66 หน่วยกิต 
     - กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 21 หน่วยกิต 
              วิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 
  3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร     

  3.1.3.1 รหัสวิชา 
รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย 
ดังนี้  
อักษรย่อ วอ./IE  หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ตัวเลข           มีความหมาย ดังนี้ 
เลขหลักหน่วย   

เลข 0-5 หมายถึง  วิชาบังคับ 
เลข 6-9 หมายถึง  วิชาเลือก 
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เลขหลักสิบ    
เลข 0 หมายถึง  วิชาในหมวดวิชาการบริหารและการจัดการ 
เลข 1 หมายถึง  วิชาในหมวดวิชาการวางแผน 
เลข 2 หมายถึง  วิชาในหมวดวิชาวัสดุศาสตร์ 
เลข 3 หมายถึง  วิชาในหมวดวิชาการออกแบบ 
เลข 4 หมายถึง  วิชาในหมวดวิชาความปลอดภัย 
เลข 5 หมายถึง  วิชาในหมวดวิชาการผลิต 
เลข 6 หมายถึง  วิชาในหมวดวิชาสถิติ 
เลข 7 หมายถึง  วิชาในหมวดวิชาระบบการวัดและการผลิต 
เลข 8 หมายถึง  วิชาในหมวดวิชาสหกิจศึกษาและการเยี่ยมชมโรงงาน 
เลข 9 หมายถึง  วิชาในหมวดวิชาทั่วไป 

เลขหลักร้อย 
เลข 1 หมายถึง  รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 1 
เลข 2 หมายถึง  รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 2 
เลข 3 หมายถึง  รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 3 
เลข 4 หมายถึง  รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 4 
 

   3.1.3.2  รายวิชาและข้อก าหนดของหลักสูตร 
วิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
  นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตาม

โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1 :  เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจ านวน 21 
หน่วยกิต ดังต่อไปนี้     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดมนุษยศาสตร ์ บังคับ 1 วิชา  2 หน่วยกิต  
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 2 (2-0-4) 
TU 110 Integrated Humanities   
หมวดสังคมศาสตร์ บังคับ 2 วิชา 5 หน่วยกิต  
มธ. 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 (3-0-3) 
TU 100 Civic Education   
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 2 (2-0-4) 
TU 120 Integrated Social Sciences   
หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
 : วิทยาศาสตร์ บังคับ 1 วิชา  2 หน่วยกิต  
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (2-0-4) 
TU 130 Integrated Sciences and Technology   
 : คณิตศาสตร์ หรือ คอมพิวเตอร์ บังคับ 1 วิชา  3 หน่วยกิต  

มธ.156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น               3 (3-0-6) 
TU 156 Introduction to Computers and Programming 
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หมวดภาษา   
ท.161 การใช้ภาษาไทย   3 (3-0-3) 
TH 161 Thai Usage  
สษ.070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 0 (3-0-3) 
EL 070 English Course 1  
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 (3-0-3) 
EL 171 English Course 2  
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 3 (3-0-3) 
EL 172 English Course 3  

 
ส่วนที่ 2 : นักศึกษาจะต้องศึกษารายวชิาตา่งๆ ตามเงื่อนไขรายวิชาที่คณะฯ ก าหนดไว้ รวมไมน่้อยกว่า        

9 หน่วยกิต ดังนี ้
 1) บังคับ 3 วิชา  7 หน่วยกิต  
  (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
วท.123 เคมีพื้นฐาน   3 (3-0-6) 
SC 123   Fundamental Chemistry  
วท.173 
SC 173   

ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน   
Fundamental Chemistry Laboratory 

1 (0-3-0) 

สษ.202 
EL 202   

ภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน   
English For Work 

3 (3-0-6) 

 
 2) บังคับเลือก 1 วิชา ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต จากวชิาต่อไปนี้  
วค.106 
AE 106   

ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน  
Sustainability of Natural Resources and Energy 

3 (3-0-6) 

วย.106 
CE 106   

เทคนิคในการสื่อสารและการน าเสนอ  
Communication and Presentation Technique 

2 (2-0-4) 

น.209 
LA 209 

หลักกฎหมายแพ่งและพาณชิย์  
Civil and Commercial  Law 

3 (3-0-6) 

น.246 
LA 246   

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับทรัพย์สนิทางปัญญา  
Introduction to Intellectual Property 

3 (3-0-6) 

พบ.291 
BA 291   

ธุรกิจเบื้องต้น   
Introduction of Business 

3 (3-0-6) 

ทอ.201 
HO 201   

หลักการบริหาร   
Principles of Management 

3 (3-0-6) 

ศ.213 
EC 213   

เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องตน้   
Introductory Microeconomics 

3 (3-0-6) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ไม่น้อยกว่า 

 
 
 
111 หน่วยกิต 
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วิชาเฉพาะ 
 วิชาเฉพาะพื้นฐาน      24   หน่วยกิต  
 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์     17  หน่วยกิต 
วท.133 
SC 133 

ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1   
Physics for Engineers I 

3 (3-0-6) 

วท.134 
SC 134   

ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2   
Physics for Engineers II 

3 (3-0-6) 

วท.183 
SC 183   

ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1  
Physics for Engineers Laboratory I 

1 (0-3-0) 

วท.184 
SC 184   

ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2  
Physics for Engineers Laboratory II 

1 (0-3-0) 

ค.111 
MA 111   

แคลคูลัสพื้นฐาน   
Fundamentals of Calculus 

3 (3-0-6) 

ค.112 
MA 112   

เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลสัประยุกต์  
Analytic Geometry and Applied Calculus 

3 (3-0-6) 

ค.214 
MA 214   

สมการเชิงอนุพันธ ์  
Differential Equations 

3 (3-0-6) 

 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรม     7  หน่วยกิต  
วก.100 
ME 100   

กราฟฟิกวิศวกรรม   
Engineering  Graphics 

3 (2-3-4) 

วย.100 
CE 100   

จริยธรรมส าหรับวิศวกร   
Ethics for Engineers 

0 (0-0-0) 

วย.101 
CE 101   

ความรู้เบื้องต้นทางวิชาชพีวิศวกรรมศาสตร์  
Introduction to Engineering Profession 

1 (0-3-0) 

วอ.121 
IE 121   

วัสดุวิศวกรรม 1   
Engineering Materials I 

3 (3-0-6) 

 วิชาเฉพาะด้าน 87 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม     66  หน่วยกิต  
 - วิชาบังคับในสาขา  
วอ.221 
IE 221 

วัสดุวิศวกรรม 2  
Engineering Materials II 

2 (2-0-4) 

วอ.250 
IE 250   

กรรมวิธีการผลิต   
Manufacturing Processes 

3 (3-0-6) 

วอ.261 
IE 261   

สถิติวิศวกรรม   
Engineering Statistics 

3 (3-0-6) 

วอ.301 
IE 301   

ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ  
Industrial Engineering Laboratory 

1 (0-3-2) 

วอ.302 
IE 302   

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม   
Engineering Economy 

3 (3-0-6) 

วอ.311 
IE 311   

การศึกษาการปฏิบัตงิานทางอุตสาหกรรม   
Industrial Work Study 

3 (3-0-6) 

วอ.312 การวางแผนและควบคุมการผลติ   3 (3-0-6) 
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IE 312   Production Planning and Control 
วอ.313 
IE 313   

วิศวกรรมการบ ารุงรักษา   
Maintenance Engineering 

3 (3-0-6) 

วอ.341 
IE 341   

วิศวกรรมความปลอดภัย   
Safety Engineering 

3 (3-0-6) 

วอ.351 
IE 351   

ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์และเครื่องมือพื้นฐาน   
Material Science and Basic Tools Laboratory 

1 (0-3-2) 

วอ.353 
IE 353   

ระบบอัตโนมัติส าหรับการผลิต 
Automated Manufacturing Technology 

3 (3-0-6) 

วอ.354 
IE 354   

ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตและระบบอัตโนมัติ   
Manufacturing and Automation Laboratory 

1 (0-3-2) 

วอ.361 
IE 361   

การวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม   
Industrial Data Analysis 

3 (3-0-6) 

วอ.362 
IE 362   

การควบคุมคุณภาพ   
Quality Control 

3 (3-0-6) 

วอ.364 
IE 364   

การวิจัยการปฏิบัติการ 1   
Operations Research 1 

3 (3-0-6) 

วอ.380 
IE 380   

การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม   
Industrial Trips 

0 (0-0-0) 

วอ.390 
IE 390   

การฝึกงาน  
Industrial Training 

0   (ไม่น้อยกว่า 8 สปัดาห์/ภาคการศึกษา) 

วอ.433 
IE 433   

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม   
Industrial Plant Design 

3 (3-0-6) 

วอ.490 
IE 490   

สัมมนาส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 
Seminar for Industrial Engineering 

0 (0-0-0) 

  - วิชาบังคับนอกสาขา  25  หนว่ยกิต  
วก.390 
ME 390 

ปฏิบัติการพืน้ฐานวิศวกรรมเครื่องกล 
Mechanical Engineering Fundamental Laboratory 

1 (0-3-0) 
 

วฟ.203 
LE 203 

ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟาูเบื้องต้น 
Introduction to Electrical Engineering Laboratory 

1 (0-3-0) 

วย.202 
CE 202   

กลศาสตร์วิศวกรรม-สถิตยศาสตร์ 
Engineering Mechanics-Statics 

3 (3-0-6) 

วย.221 
CE 221   

กลศาสตร์ของแข็ง 1   
Mechanics of Solids I 

3 (3-0-6) 

วฟ.209 
LE 209   

วิศวกรรมไฟฟูาเบื้องต้น 
Introduction to Electrical Engineering 

3 (3-0-6) 

ค.251 
MA 251   

วิธีและการประยุกต์ใช้เชิงตัวเลข 
Numerical Methods and Application 

3 (3-0-6) 

วก.200 
ME 200   

การเขียนแบบเครื่องกล   
Mechanical Drawing 

2 (1-3-2) 

วก.220 
ME 220   

กลศาสตร์วิศวกรรม – พลศาสตร์ 
Engineering Mechanics – Dynamics 

3 (3-0-6) 
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วก.290 
ME 290   

กลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น 
Introduction to Mechanics of Fluids 

3 (3-0-6) 

วค.211 
AE 211   

เธอร์โมไดนามิกส ์  
Thermodynamics 

3 (3-0-6) 

กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 21 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดงันี้  
  รูปแบบที่ 1 วชิาโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ และวิชาเลือก  
 (1) วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต  
วอ.496 
IE 496   

โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 
Industrial Engineering Project I 

1 (0-3-2) 

วอ.497 
IE 497   

โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 
Industrial Engineering Project II 

2 (0-6-3) 

  (2) วิชาเลือกไมน่้อยกว่า  18  หน่วยกิต  
  - ศึกษารายวิชา  9 หน่วยกิต  จากวิชาเลือกด้านการวิจัย

ด าเนินงานและสถิติอุตสาหกรรม และ/หรือ วิชาเลือกด้าน
วิศวกรรมการจัดการ   

 

  - ศึกษารายวิชา 9 หน่วยกิต  จากวิชาเลือกด้านวัสดวุิศวกรรม 
และ/หรือ วิชาเลือกด้านวิศวกรรมการผลิตและออกแบบ 

 

  รูปแบบที่ 2 วชิาสหกิจศึกษา และวิชาเลือก  
 (1) วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต  
วอ.486 
IE 486   

สหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 
Industrial Engineering Co-operative Education I 

3 (0-3-6) 

วอ.487 
IE 487   

สหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 2 
Industrial Engineering Co-operative Education II 

6   (ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์/ภาค
การศึกษา) 

 (2) วิชาเลือกไมน่้อยกว่า  12  หน่วยกิต โดยมีเงื่อนไขดังนี้  
 - ศึกษารายวิชา  6 หน่วยกิต  จากวิชาเลือกด้านการวิจัย

ด าเนินงานและสถิติอุตสาหกรรม และ/หรือวิชาเลือกด้าน
วิศวกรรมการจัดการ   

 

 - ศึกษารายวิชา 6 หน่วยกิต  จากวิชาเลือกด้านวัสดวุิศวกรรม 
และ/หรือวิชาเลือกด้านวิศวกรรมการผลิตและออกแบบ 

 

 
 วิชาเลือกด้านต่างๆ มี ดังนี ้   
 1) วิชาเลือกด้านวิศวกรรมการจัดการ  
วอ.305 
IE 305 

หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการจัดการ 1  
Special Topics for Management Engineering I 

3 (3-0-6) 

วอ.306 
IE 306 

หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการจัดการ 2  
Special Topics for Management Engineering II 

3 (3-0-6) 

วอ.405 
IE 405 

วิศวกรรมติดดิน 
Down-to-earth Engineering 

3 (3-0-6) 

วอ.406 
IE 406 

การจัดการทางวิศวกรรม   
Engineering Management 

3 (3-0-6) 

วอ.407 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ  3 (3-0-6) 
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IE 407 Industrial Cost Analysis & Budgeting 
วอ.408 
IE 408 

ระบบการท างานในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
Working System in Automotive Industry 

3 (3-0-6) 

วอ.409 
IE 409   

ระบบบริหารคุณภาพ   
Quality Management System 

3 (3-0-6) 

วอ.416 
IE 416 

การบริหารโซ่อุปทาน   
Supply Chain Management 

3 (3-0-6) 

วอ.418 
IE 418 

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ   
Project Feasibility Study 

3 (3-0-6) 

 
 2) วิชาเลือกด้านการวิจัยด าเนินงานและสถิติอุตสาหกรรม  
วอ.307 
IE 307 

หัวข้อพิเศษทางด้านการวิจัยด าเนินงานและสถิติอุตสาหกรรม 1  
Special Topics for Operation Research and Industrial 
Statistics I 

3 (3-0-6) 

วอ.308 
IE 308 

หัวข้อพิเศษทางด้านการวิจัยด าเนินงานและสถิติอุตสาหกรรม 2  
Special Topics for Operation Research and Industrial 
Statistics II 
 

3 (3-0-6) 

วอ.417 
IE 417 

การจ าลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์  
Computer Simulation 

3 (3-0-6) 

วอ.466 
IE 466 

การวิจัยการปฏิบัติการ 2   
Operations Research II 

3 (3-0-6) 

วอ.467 
IE 467 

การออกแบบการทดลอง   
Design of Experiment 

3 (3-0-6) 

วอ.468 
IE 468 

เทคโนโลยีส าหรับการตัดสินใจ   
Decision Technology 

3 (3-0-6) 

 3) วิชาเลือกด้านวัสดุวิศวกรรม  
วอ.355 
IE 355 

หัวข้อพิเศษทางด้านวัสดุวิศวกรรม 1  
Special Topics for Engineering Material I 

3 (3-0-6) 

วอ.356 
IE 356 

หัวข้อพิเศษทางด้านวัสดุวิศวกรรม 2  
Special Topics for Engineering Material II 

3 (3-0-6) 

วอ.425 
IE 425 

วิศวกรรมพอลิเมอร์   
Polymer Engineering 

3 (3-0-6) 

วอ.427 
IE 427 

การกัดกร่อนของโลหะ   
Corrosion of Metals 

3 (3-0-6) 

วอ.429 
IE 429 

การเลือกวัสดุส าหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม 
Materials Selection for Industrial Applications 

3 (3-0-6) 

วอ.457 
IE 457 

เทคโนโลยีพลาสติก   
Plastics Technology 

3 (3-0-6) 
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4) วิชาเลือกด้านวิศวกรรมการผลิตและออกแบบ 
วอ.357 
IE 357 

หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการผลิตและออกแบบ 1 
Special Topics for Manufacturing Engineering and 
Design I 

3 (3-0-6) 

วอ.358 
IE 358 

หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการผลิตและออกแบบ 2 
Special Topics for Manufacturing Engineering and 
Design II 

3 (3-0-6) 

วอ.428 
IE 428 

เทคโนโลยีการข้ึนรูปโลหะผง   
Technology of Powder Metallurgy 

3 (3-0-6) 

วอ.435 
IE 435 

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต  
Computer-Aided Design/Manufacturing 

3 (3-0-6) 

วอ.436 
IE 436 

การบรรจุหีบห่อทางอุตสาหกรรม   
Industrial Packaging 
 

3 (3-0-6) 

วอ.438 
IE 438 

การออกแบบเครื่องกลส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ  
Mechanical Design for Industrial Engineering 

3 (3-0-6) 

วอ.445 
IE 445 

การยศาสตร์อุตสาหกรรม   
Industrial Ergonomics 

3 (3-0-6) 

วอ.449 
IE 449 

การยศาสตร์เพื่อการปฏิบัติจริง 
Ergonomics Practicum 

1 (0-3-0) 

วอ.455 
IE 455 

การหล่อโลหะ และ การเชื่อมประสานโลหะ   
Foundry and Welding 

3 (3-0-6) 

วอ.456 
IE 456 

การออกแบบแม่พิมพ์   
Mold and Die Design 

3 (3-0-6) 

วอ.458 
IE 458 

ผลิตภาพสีเขียว 
Green Productivity 

3 (3-0-6) 

วอ.475 
IE 475 

มาตรวิทยาและการสอบเทียบ   
Metrology and Calibration 

3 (3-0-6) 
 

วอ.476 
IE 476 

อุปกรณ์ควบคุมในเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 
Controller in Automated Machinery 

3 (3-0-6) 

วอ.478 
IE 478 

วิทยาการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้  
Industrial Robotics and Applications 

3 (3-0-6) 

วิชาเลือกเสรี         6 หน่วยกิต 
  นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ตั้งแต่ระดับ 200 ขึ้นไป ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เป็นวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต และควรเลือกศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเป็นวชิาเลือกเสรีอย่างน้อย 3 
หน่วยกิต ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงวชิาศึกษาทั่วไป หมวดภาษาต่างประเทศด้วย 
  นักศึกษาจะน าวชิาเหล่านี้มานับเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ 

1. วิชาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวชิา (รวมทั้งวชิาทีไ่ม่ได้ก าหนดไว้ในวิชาศึกษา 
      ทั่วไปส่วนที่ 2) 
2. วิชาในหลักสตูรวิชาศึกษาทั่วไปทั้งส่วนที่ 1 และสว่นที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ “มธ.” ทุกวิชา 
3. วิชา ท.162 การเขียนรายงานทางวิชาการ และ ท.163 การเขียนเพื่อการสื่อสารในองค์กร 
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  3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
  

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
CE 100 จริยธรรมส าหรับวิศวกร 0 
MA 111 แคลคูลัสพื้นฐาน 3 
ME 100 กราฟิกวิศวกรรม     3 
SC 123 เคมีพื้นฐาน 3 
SC 133 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 3 
SC 173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน  1 
SC 183 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 1 
TH 161 การใช้ภาษาไทย 3 
EL xxx ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 

รวม 20 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
CE 101   ความรู้เบื้องต้นทางวิชาชพีวิศวกรรมศาสตร์ 1 
EL xxx   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 
IE 121   วัสดุวิศวกรรม 1     *1 3 
MA 112     เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลสัประยุกต์ 3 
TU 110   สหวิทยาการมนษุย์ศาสตร์ 2 
SC 134   ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 3 
SC 184   ปฎิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 1 
TU 130 
TU 120   

สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สหวิทยาการสงัคมศาสตร ์

2 
2 

รวม 20 
 
หมายเหตุ *1 กลุ่มความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes) 
   *2 กลุ่มความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety) 
   *3 กลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพ 
   *4 กลุ่มความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน 
   *5 กลุ่มความรู้ด้านการจัดการการผลิตและด าเนนิการ (Production and Operations 

Management) 
   *6 กลุ่มความรู้ด้านการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Integration of Industrial 

Engineering Techniques) 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 
 

19 

 
ปีการศึกษาที่ 2 

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
IE 261 สถิติวิศวกรรม     *3, 5 3 
AE 211    เธอร์โมไดนามิกส ์ 3 
CE 202    กลศาสตร์วิศวกรรม-สถิตยศาสตร์ 3 
LE 209   วิศวกรรมไฟฟูาเบื้องต้น 3 
ME 290    กลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น 3 
MA 214     สมการเชิงอนุพันธ ์ 3 
TU100  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม             3 

รวม 21 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
IE 221 วัสดุวิศวกรรม 2     *1 2 
IE 250    กรรมวิธีการผลิต     *1 3 
CE 221    กลศาสตร์ของแข็ง 1 3 
ME 200    การเขียนแบบเครื่องกล 2 
ME 220    กลศาสตร์วิศวกรรม-พลศาสตร ์ 3 
MA 251     วิธีและการประยุกต์ใช้เชิงตัวเลข 3 
TU 156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3 
LE 203 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟาูเบื้องต้น 1 

รวม 20 
 
หมายเหตุ *1 กลุ่มความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes) 
   *2 กลุ่มความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety) 
   *3 กลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพ 
   *4 กลุ่มความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน 
   *5 กลุ่มความรู้ด้านการจัดการการผลิตและด าเนนิการ (Production and Operations 

Management) 
   *6 กลุ่มความรู้ด้านการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Integration of Industrial 

Engineering Techniques) 
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ปีการศึกษาที่ 3 

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
IE 302 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม       *4 3 
IE 311 การศึกษาการปฏิบัตงิาน       *2, 6 3 
IE 353 ระบบอัตโนมัติในการผลิต      *3, 4, 5, 6 3 
IE 351    ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์และเครื่องมือพื้นฐาน     *1 1 
IE 362 การควบคุมคุณภาพ     *3 3 
IE 364 การวิจัยการปฏิบัติการ 1     *5 3 
ME 390 ปฏิบัติการพืน้ฐานวิศวกรรมเคร่ืองกล 1 
XX xxx วิชาเลือกเสรี 3 

รวม 20 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
IE 312 การวางแผนและควบคุมการผลติ     *5 3 
IE 313 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา      *5 3 
IE 341 วิศวกรรมความปลอดภัย      *1, 2, 4, 5, 6 3 
IE 354 ปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ      *1 1 
IE 361 การวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม     *5 3 
IE 301 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ    *3, 5 1 
IE 380 การเยี่ยมชมโรงงาน     *6 0 
IE xxx วิชาเลือก   3 
IE xxx วิชาเลือก 3 

รวม 20 
ภาคฤดูร้อน หน่วยกิต 
IE 390 การฝึกงาน     *6 0 

รวม 0 
 
หมายเหตุ *1 กลุ่มความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes) 
   *2 กลุ่มความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety) 
   *3 กลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพ 
   *4 กลุ่มความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน 
   *5 กลุ่มความรู้ด้านการจัดการการผลิตและด าเนนิการ (Production and Operations 

Management) 
   *6 กลุ่มความรู้ด้านการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Integration of Industrial 

Engineering Techniques) 
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กรณีเลือกเรียนวิชาโครงงาน 
ปีการศึกษาที่ 4 

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
EL 202 ภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน 3 
XX xxx วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2 

เลือกจาก AE 106, CE 106, LA 209, LA 246, BA 291, HO 201 และ EC 213 
ไม่น้อยกว่า 

2 
IE 433 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม     *2, 4, 5, 6 3 
IE 490 สัมมนาส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ     *1, 2, 3, 4, 5, 6 0 
IE 496 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1     *6 1 
IE xxx วิชาเลือก 3 
IE xxx วิชาเลือก 3 

รวม 15 
ภาคเรียนที่ 2  หน่วยกิต 
IE 497 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2      *6 2 
IE xxx วิชาเลือก 3 
IE xxx วิชาเลือก 3 
XX xxx วิชาเลือกเสรี 3 

รวม 11 
 
หมายเหตุ *1 กลุ่มความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes) 
   *2 กลุ่มความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety) 
   *3 กลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพ 
   *4 กลุ่มความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน 
   *5 กลุ่มความรู้ด้านการจัดการการผลิตและด าเนนิการ (Production and Operations 

Management) 
   *6 กลุ่มความรู้ด้านการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Integration of Industrial 

Engineering Techniques) 
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กรณีเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา 
ปีการศึกษาที่ 4 

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
EL 202 ภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน 3 
XX xxx วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2 

เลือกจาก AE 106, CE 106, LA 209, LA 246, BA 291, HO 201 และ EC 213 
ไม่น้อยกว่า 

2 
IE 433 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม      *2, 4, 5, 6 3 
IE 490 สัมมนาส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ     *1, 2, 3, 4, 5, 6 0 
IE 486 สหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 1      *6 3 
XX xxx วิชาเลือกเสรี 3 
IE xxx วิชาเลือก 3 
IE xxx วิชาเลือก 3 

รวม 20 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
IE 487 สหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 2      *6 

 
 
 
 
 
 
 

6 

รวม 6 
 
หมายเหตุ *1 กลุ่มความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes) 
   *2 กลุ่มความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety) 
   *3 กลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพ 
   *4 กลุ่มความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน 
   *5 กลุ่มความรู้ด้านการจัดการการผลิตและด าเนนิการ (Production and Operations 

Management) 
   *6 กลุ่มความรู้ด้านการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Integration of Industrial 

Engineering Techniques) 
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3.1.5    ค าอธิบายรายวิชา   
      3.1.5.1   ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
วิชาศึกษาทั่วไป 
ส่วนที่ 1 
มธ.100  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 3-0-6) 
TU 100  Civic Education 
  การเรียนรู้หลักการพื้นฐานของการปกครองในระบบประชาธิปไตย  และการปกครองโดยกฎหมาย 
(The Rule of Law) เข้าใจความหมายของ “พลเมือง”  ในระบอบประชาธิปไตย  ฝึกฝนให้นักศึกษาได้พัฒนา
ตนเองให้เป็น “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยและให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยใช้วิธีการเรียนรู้โดยลง
มือปฏิบัติ (Learning by doing) 
 
มธ.110  สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 2 (2-0-4) 
TU 110  Integrated Humanities   
 ความเป็นมาของมนุษย์ในยุคต่างๆ ที่ได้สะท้อนความเชื่อ ความคิด การพัฒนาทางสติปัญญาสร้างสรรค์
ของมนุษย์ ตลอดจนให้รู้จักมีวิธีการคิด วิเคราะห์และมองปัญหาต่าง ๆ ที่มนุษยชาติก าลังเผชิญอยู่ อาทิ 
ผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยี ปัญหาความรุนแรง สงครามและวิกฤตต่าง ๆ ของโลกเพื่อที่เราจะ
สามารถด าเนินชีวิตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกนี้ 
 
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 2 (2-0-4) 
TU 120  Integrated Social Sciences 
 วิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มุ่งแสดงให้เห็นว่าวิชาสังคมศาสตร์มีความหมายต่อมนุษย์ โดยศึกษา
ก าเนิดของสังคมศาสตร์กับโลกยุคสมัยใหม่ การแยกตัวของสังคมศาสตร์ออกจากวิทยาศาสตร์ การรับเอากระบวน
ทัศน์ (Paradigm) ของวิทยาศาสตร์มาใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถึงศาสตร์ (Discipline) มโน
ทัศน์ (Concept) และทฤษฎีต่าง ๆ ส าคัญ ๆ ทางสังคมศาสตร์ โดยชี้ให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของ
สังคมศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสังคมร่วมสมัยแบบต่าง ๆ โดยใช้ความรู้และมุมมองทางสังคมศาสตร์เป็นหลัก
เพื่อให้เข้าใจและมองเป็นปัญหานั้น ๆ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลระดับกลุ่ม ระดับมหภาคทางสังคม ระดับสังคม ที่
เป็นรัฐชาติและระดับสังคมที่รวมเป็นระบบโลก 
 
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (2-0-4) 
TU 130  Integrated Sciences and Technology 
 แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพื้นฐาน และกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีความส าคัญและมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน ผลกระทบระหว่างวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และศึกษาประเด็นการถกเถียงที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเป็นมนุษย์ 
 
มธ.156  คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3 (3-0-6) 
TU 156 Introduction to Computers and Programming 
 หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการการประมวลผลข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ระบบ
และซอฟต์แวร์ประยุกต์ขั้นตอนวิธี ผังงาน การแทนข้อมูล วิธีการการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การแก้ปัญหา
ด้วยภาษาโปรแกรมระดับสูง 
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ท.161 การใช้ภาษาไทย  3 (3-0-6) 
TH 161 Thai Usage 
 หลักและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด โดยเน้นการจับใจความ
ส าคัญ การถ่ายทอดความรู้ ความคิดและการเขียน เรียบเรียงได้อย่างเหมาะสม 
 
สษ.070  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 0 (3-0-6) 
EL 070  English Course 1 
 วิชาบังคับก่อน:  ก าหนดจากการจัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา 
  เป็นวิชาเสริมที่มิได้คิดหน่วยกิต  (Non-Credit) เพื่อช่วยนักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษยังไม่สูง
พอที่จะเข้าศึกษาในระดับพื้นฐานได้ (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใช้ได้ (S) หรือใช้ไม่ได้ (U) และจะไม่น าไปคิด
รวมกับจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด  หรือค านวณค่าระดับเฉลี่ย) 
 หลักสูตรเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษา ฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตจริงทั้ง 4 
ทักษะ คือ ฟัง  พูด อ่าน เขียน 
 
สษ.171  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3  (3-0-6) 
EL 171  English Course 2 
 วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ สษ. 070 หรือ ก าหนดจากการจัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา  
 หลักสูตรระดับกลางเพื่อส่งเสริมทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั้งเตรียมความพร้อม
นักศึกษาส าหรับการเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น 
 
สษ.172  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 3  (3-0-6) 
EL 172  English Course 3 
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้ สษ. 171 หรือ  ก าหนดจากการจัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา   
 หลักสูตรระดับกลางสูง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ทักษะภาษาอังกฤษอย่างบูรณาการในระดับที่ซับซ้อน
กว่าในวิชาภาษาอังกฤษระดับกลาง โดยเน้นทักษะการพูดและการเขียน 
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ส่วนที่ 2 
1) บังคับ 3 วิชา  7 หน่วยกิต 
วท.123  เคมีพื้นฐาน 3 (3-0-6) 
SC 123  Fundamental Chemistry 
  โครงสร้างอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี สมบัติธาตุเรพิเซนเททีฟและแทรนซิชัน แก๊ส 
ของเหลวและสารละลาย ของแข็ง อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมีและกรด-เบส เคมีไฟฟูา เคมี
อินทรีย ์
 
วท.173  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 (0-3-0) 
SC 173  Fundamental Chemistry Laboratory 
  วิชาบังคับก่อน:  เคยศึกษา หรือศึกษาพร้อมกับ วท.123 
 ปฏิบัติการเสริมความรู้ทางทฤษฎีรายวิชา วท.123 
 
สษ.202 ภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน 3  (3-0-6) 
EL 202  English for work 
 วิชาบังคับก่อน:  สอบได้  สษ. 172 
เตรียมความพร้อมและฝึกฝนนักศึกษาเพื่อเข้าสู่การท างาน ฝึกใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และ เขียน ในบริบทการ
ท างาน 
 
2) บังคับเลือก 1 วิชา ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
วค.106 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน  3 (3-0-6) 
AE 106  Sustainability of Natural Resources and Energy 
 พื้นฐานเกี่ยวกับนิเวศวิทยา เพื่อประโยชน์ส าหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะของมลพิษสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสังคม แนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ
และพลังงาน  การวิเคราะห์การตัดสินใจ  จริยธรรมสิ่งแวดล้อม การออกแบบที่ยั่งยืน การใช้พลังงานของประเทศ
ไทย  การใช้พลังงานในภาคการขนส่ง  การใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม และอาคารธุรกิจ  แนวทางการพัฒนา
พลังงานที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย  การผลิตไฟฟูาส าหรับประเทศไทย  การประหยัดพลังงาน พลังงานทางเลือก  
พลังงานแสงอาทิตย์  ชีวมวลเพื่อพลังงาน  การผลิตเอทานอล  การผลิตไบโอดีเซล  เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด  
พลังงานนิวเคลียร์  
 
วย.106 เทคนิคในการสื่อสารและการน าเสนอ  2 (2-0-4) 
CE 106 Communication and Presentation Technique 
 เทคนิคการอ่านจับใจความ และประเด็นส าคัญ รวมทั้งการสรุป การเขียนรายงาน การเขียนสรุปผลการ
ทดลอง การน าเสนอข้อมูลในแบบตาราง รูป หน่วย สัญลักษณ์และสมการทางคณิตศาสตร์ ศัพท์บัญญัติและการ
ทับศัพท์ รูปแบบของรายงาน การน าเสนอผลงานและเทคนิคในการน าเสนอผลงาน 
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น.209 หลักกฎหมายแพ่งและพาณชิย์  3 (3-0-6) 
LA 209  Civil and Commercial  Law 
 ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในลักษณะ 1. บุคคล (1. บุคคลธรรมดา-สภาพบุคคล, 
ความสามารถ, สถานะและการจดทะเบียน, ภูมิล าเนา, การสิ้นสภาพบุคคล 2. นิติบุคคล) 2. ทรัพย์ (ประเภทและ
ทรัพยสิทธิ) 3. นิติกรรม (หลักทั่วไป, การแสดงเจตนา, โมฆะและโมฆียะกรรม, เงื่อนไข, เงื่อนเวลา, ระยะเวลาอายุ
ความ) 4. หนี้และสัญญา 
 
น.249 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา  3 ( 3-0-6 ) 
LA 249 Introduction to Intellectual Property 
 วิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป 
 ความรู้พื้นฐานการให้ความคุ้มครอง "ผลงานสร้างสรรค์อันเกิดจากความคิดของมนุษย์" เหตุผลและความ
จ าเป็นในการให้ความคุ้มครอง ประโยชน์ที่จะได้รับจากการคุ้มครอง ตลอดจนการบังคับสิทธิที่เกิดจากการ
คุ้มครองโดยยกตัวอย่างกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันของนักศึกษามากที่สุด เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า 

พบ.291 ธุรกิจเบื้องต้น 3 (3-0-3) 
BA 291 Introduction to Business 
 ลักษณะของธุรกิจสภาพแวดล้อมและรูปแบบความเป็นเจ้าของธุรกิจ การบริหารธุรกิจกิจกรรมทางธุรกิจ
ด้านการผลิตการตลาดการเงินการบัญชีการบริหารสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งนี้เพื่อปูพื้นฐาน
แนวความคิดของการบริหารธุรกิจ และให้เกิดความคิดรวบยอดผ่านการจัดท าแผนธุรกิจ 
หมายเหตุ เป็นวิชาส าหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชย์ฯที่ประสงค์จะเรียนรายวิชาต่าง ๆ ของคณะฯเป็นวิชาโท
ควรจะเรียนวิชา  พบ.291  ก่อนวิชาอื่นเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาต่างๆของคณะพาณิชย์ฯ  

ทม.201  หลักการบริหาร 3  (3-0-6) 

HR 201  Principles of Management 

 แนวคิดทางการบริหาร  วิวัฒนาการทฤษฎีการบริหาร หน้าที่และทักษะผู้บริหารองค์กร  การวางแผน 

การจัดองค์การ การเป็นผู้น า และการควบคุม การตัดสินใจทางการบริหาร และจริยธรรมการบริหาร 

ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องตน้  3 (3-0-6) 

EC 213  Introductory Microeconomics 

 (ส าหรับนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร ์) 

 แนวคิดและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  การท างานของ

กลไกราคา อุปสงค์และอุปทานของสินค้า ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมการผลิต ต้นทุน

การผลิต การก าหนดราคาสินค้าในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์  และไม่สมบูรณ์รูปแบบต่างๆ เปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรการผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดอื่นๆ ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับตลาด

ปัจจัยการผลิต และความล้มเหลวของตลาด 
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วิชาเฉพาะ 
        วิชาเฉพาะพื้นฐาน 
         กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
วท.133 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1   3 (3-0-6) 
SC 133  Physics for Engineers I 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 การเคลื่อนที่ แรง ความโน้มถ่วง งานและพลังงาน การชน  การเคลื่อนที่แบบหมุน  วัตถุในสภาพสมดุล  
ความยืดหยุ่นและการแตกหัก  ของไหล การแกว่งกวัด คลื่น เสียงและการประยุกต์ ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของ
ก๊าซ   กฎข้อ 1  และ 2  ของอุณหพลศาสตร์ 
 
วท.134 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2   3 (3-0-6) 
SC 134  Physics for Engineers II 
 วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา วท.133   
 ประจุไฟฟูาและสนามไฟฟูา  กฎของเกาส์  ศักย์ไฟฟูา  ความจุไฟฟูา ไดอิเล็กตริก กระแสไฟฟูา  
วงจรไฟฟูากระแสตรงและอุปกรณ์  แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟูา  การเหนียวน าแม่เหล็กและกฎของฟาราเดย์  ตัว
เหนี่ยวน า วงจรไฟฟูากระแสสลับ ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟูาและการประยุกต์ แสง เลนส์และทัศนอุปกรณ์ การ
สะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน การแทรกสอดและโพลาไรเซชัน ฟิสิกส์แผนใหม่ 
 
วท.183 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1  1 (0-3-0) 
SC 183  Physics for Engineers Laboratory I 
 วิชาบังคับก่อน:  - 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับ การวัดและความคลาดเคลื่อน แรงและการเคลื่อนที่  พลังงาน โมเมนตัม คลื่น และ
ความร้อน 
 
วท.184 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 1 (0-3-0) 
SC 184  Physics for Engineers Laboratory II 
 วิชาบังคับก่อน:  - 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับ สนามแม่เหล็กไฟฟูา วงจรและเครื่องมือวัดทางไฟฟูา ทัศนศาสตร์ และฟิสิกส์แผน
ใหม ่
  
ค.111 แคลคูลัสพื้นฐาน   3 (3-0-6) 
MA 111 Fundamentals of Calculus 
 วิชาบังคับก่อน:  - 
 ระบบจ านวนและฟังก์ชันเบื้องต้น แคลคูลัสอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันที่มีตัวแปรเดียว ลิมิต ความ
ต่อเนื่อง  อนุพันธ์ และการประยุกต์อนุพันธ์  ปฏิยานุพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์ปริพันธ์ อนุกรม 
ทฤษฎีบทของเทย์เลอร์และการประยุกต์ 
หมายเหตุ : ไม่นบัหน่วยกิตให้ผูท้ี่ก าลังศึกษาหรือสอบได้ ค.211 หรือ ค.216 หรือ ค.218 
 
ค.112 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลสัประยุกต ์  3 (3-0-6) 
MA112 Analytic Geometry and Applied Calculus 
 วิชาบังคับก่อน: สอบได ้ค.111 
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 เรขาคณิตวิเคราะห์ในเรื่องภาคตัดกรวยและสมการก าลังสอง เวกเตอร์ การแปลงเชิงพิกัด พิกัดเชิงขั้ว
และการร่างกราฟ ฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย ปริพันธ์ฟังก์ชันหลายตัวแปร สนามสเกลาร์และสนาม
เวกเตอร์ อนุพันธ์ของเวกเตอร์ ปริพันธ์ในสนามของเวกเตอร์ ทฤษฎีบทของเกาส์ กรีน และสโตกส์ การวิเคราะห์  
ฟูเรียร์และลาปลาซและการประยุกต์ 
 
ค.214 สมการเชิงอนุพันธ์   3 (3-0-6) 
MA 214 Differential Equations 
 วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ ค.112 หรือ ค.113 
 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่หนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่สอง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นเอกพันธ์ 
สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นไม่เอกพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง  สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นที่มีผลเฉลยเป็น
อนุกรม ฟังก์ชันพิเศษ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การหาผลเฉลยโดยผลการแปลงลาปลาซและการแปลงฟูเรียร์ 
สมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นเบื้องต้น การน าไปใช้แก้ปัญหาทางวิศวกรรม 
 
        กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 
1) วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 
วก. 100 กราฟิกวิศวกรรม     3 (2-3-4) 
ME 100 Engineering  Graphics 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 ความส าคัญของการเขียนแบบ เครื่องมือและวิธีใช้ การเขียนเส้นและตัวอักษร การเตรียมงานเขียนแบบ 
เรขาคณิตประยุกต์ การระบุขนาดและรายละเอียด การเขียนภาพออโธกราฟิก ภาพพิคทอเรียล การเขียนภาพ
ด้วยมือเปล่า การเขียนภาพตัด การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบ 
 
วย. 100 จรยิธรรมส าหรับวิศวกร 0 (0-0-0) 
CE 100  Ethics for Engineers 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 จรรยาบรรณวิศวกรรม ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม ปัญหาและประเด็นทางด้านจริยธรรมและ
คุณธรรม แนวทางแก้ไขตลอดจนการปูองกัน เพื่อไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวกับลักษณะงานทางวิศวกรรมด้านต่างๆ 
การเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม วัดผลเป็นระดับ S หรือ U 
 (เข้าร่วมกิจกรรมกับที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดขึ้น) 
 
วย.101 ความรู้เบื้องต้นทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ 1 (1-0-2) 
CE 101  Introduction to Engineering Profession 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 วิชาชีพวิศวกรรม  บทบาทและหน้าที่ของวิศวกร  วิศวกรรมสาขาต่างๆ  หลักสูตรและการเรียนการสอน
ด้านวิศวกรรมศาสตร์  วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของ
วิศวกร วิธีการสื่อสารส าหรับงานทางวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานทางวิศวกรรม  การแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรม  ความส าคัญของการทดสอบ การทดลอง และการเสนอผล  กฎหมายเบื้องต้นส าหรับวิศวกร วิศวกรกับ
ความปลอดภัย วิศวกรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม  วิศวกรกับการพัฒนาเทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม 
ความรู้พื้นฐานและปฏิบัติการเก่ียวกับอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  และเครื่องจักร  กรรมวิธีการผลิต  และการใช้เครื่องมือ
วัดในงานอุตสาหกรรม 
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วอ.121  วัสดุวิศวกรรม 1 3 (3-0-6) 
IE 121 Engineering Materials I 
 วิชาบังคับก่อน:  -  
 สมบัติและโครงสร้างของวัสดุในงานวิศวกรรมประเภท โลหะ โลหะผสม เซรามิค พลาสติก ยาง ยางมะ
ตอย ไม้ และคอนกรีต แผนภูมิสมดุล ลักษณะและการทดสอบสมบัติวัสดุ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทาง
จุลภาคและมหภาคกับสมบัติของวัสดุ กรรมวิธีการผลิตของวัสดุแบบต่างๆ ผลของกรรมวิธีทางความร้อนต่อ
โครงสร้างทางจุลภาคและสมบัติของวัสดุ 
  
2) วิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
วอ.221 วัสดุวิศวกรรม 2 2 (2-0-4) 
IE 221 Engineering Materials II 
 วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ วอ.121 
 ศึกษาในเร่ือง โลหะ และโพลิเมอร์ ศึกษาเกี่ยวกับการแตกหักและการวิเคราะห์ลักษณะการแตกหักของ
โลหะ ทฤษฎีการกัดกร่อนของโลหะ โลหะผง การเลือกใช้วัสดุและการพิจารณาในการออกแบบ หลักการของโพลิ
เมอร์ในเชิงวิศวกรรม โครงสร้างของโพลิเมอร์ สมบัติในการยืดหยุ่นของยาง สมบัติวิสโคอีลาสติก การแตกหัก และ
การเสริมแรงในวัสดุโพลิเมอร์ 
 
วอ.250  กรรมวิธีการผลิต 3  (3-0-6) 
IE 250 Manufacturing Processes 
 วิชาบังคับก่อน:  - 
 กรรมวิธีการผลิตแบบต่างๆ เช่น การหล่อ การขึ้นรูป และการเชื่อม การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และ
เครื่องจักรในการผลิต  ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุ กรรมวิธีการผลิต และต้นทุนในการผลิต มาตรฐานการวัด
ละเอียดทางวิศวกรรมและเครื่องมือ และความเที่ยงตรงและความแม่นย าในการวัด ระบบมาตรฐานในเรื่ อง
ความสามารถการแลกเปลี่ยน ข้อก าหนดของพิกัดความเผื่อและหลักการการท างานที่ปลอดภัย  และการ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น 
วอ.251 กรรมวิธีการผลิตส าหรับวิศวกรรมเคร่ืองกล                                       3  (3-0-6) 
IE 251 Manufacturing Processes for Mechanical Engineering                                    
 วิชาบังคับก่อน:  - 
           กรรมวิธีการผลิตแบบต่างๆ เช่น การหล่อ การขึ้นรูป การเชื่อม การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร
ในการผลิต  กรรมวิธีการผลิต และต้นทุนในการผลติ มาตรฐานการวัดละเอียดทางวิศวกรรม และ ระบบมาตรฐาน
ในเร่ืองความสามารถการแลกเปลี่ยน ข้อก าหนดของพิกัดความเผื่อและหลักการการท างานที่ปลอดภัย  และการ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น รวมทั้งปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตงานโลหะพื้นฐาน เครื่องจักร
ซีเอ็นซี 
 
วอ.252 ปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้งาน 1  (0-3-2) 
IE 252 Engineering Tools and Operations Laboratory 
 วิชาบังคับก่อน:  - 
 ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตงานโลหะพื้นฐาน เช่น งานร่างแบบ งานโลหะแผ่น งานเชื่อม 
งานกัด งานกลึง งานเจียระไน การใช้เครื่องมือวัดในงานวิศวกรรม เช่น เวอร์เนียร์ไมโครมิเตอร์ และอื่นๆที่
เก่ียวข้องหลักการการท างานในโรงฝึกงานที่ปลอดภัย และการบ ารุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น 
วอ.261 สถิติวิศวกรรม 3  (3-0-6) 
IE 261 Engineering Statistics 
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 วิชาบังคับก่อน:  - 
 การน าเสนอและการวิเคราะห์ข้อมูล ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงทางสถิติ ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง 
การประมาณค่า การอนุมานทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การ
ถดถอยและสหสัมพันธ์ การใช้วิธีการทางสถิติในการแก้ไขปัญหา การประยุกต์สถิติในเชิงวิศวกรรม 
 
วอ.301  ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1  (0-3-2) 
IE 301  Industrial Engineering Laboratory 
 วิชาบังคับก่อน:  เคยศึกษา วอ.261, วอ.311, วอ.362 และ วอ.364 
 ปฏิบัติการทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (การวิเคราะห์ข้อมูลทางอุตสาหกรรม การทดสอบ
สมมติฐาน กรณีตัวอย่างเดียวและสองตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐานโดยปรับระดับปัจจัยเดียวและปัจจัยอื่นคงที่ 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้น การวิเคราะห์ปัจจัยเดียวแบบไม่ใช้พารามิเตอร์) ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพ 
(ผังควบคุมกระบวนการและการวิเคราะห์ระบบการวัด ความสามารถของกระบวนการ การสุ่มตัวอย่าง และการ
วิ เคราะห์ความน่าเชื่อถือ) ปฏิบัติการการวิจัยด าเนินงาน  (การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับ linear 
programming และ transport/assignment) และปฏิบัติการการศึกษาการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม (การ
ปรับปรุงการท างาน และการวิเคราะห์หาเวลามาตรฐาน)  
 
วอ.302  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3  (3-0-6) 
IE 302 Engineering Economy 
 วิชาบังคับก่อน:  - 
 ค่าของเงินตามกาลเวลา การวิเคราะห์โครงการทางวิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ ค่าเสื่อมราคา การ
ประเมินการทดแทน ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การประมาณการรายรับและผลสืบเนื่องจากภาษี 

วอ.305 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการจัดการ 1 3  (3-0-6) 
IE 305 Special Topics for Management Engineering I 
 วิชาบังคับก่อน:  - 
            หัวข้อที่นักศึกษาสนใจทางด้านวิศวกรรมการจัดการ   

วอ.306 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการจัดการ 2      3  (3-0-6) 
IE 306 Special Topics for Management Engineering II 
 วิชาบังคับก่อน:  - 
           หัวข้อที่นักศึกษาสนใจทางด้านวิศวกรรมการจัดการ   

วอ.307 หัวข้อพิเศษทางด้านการวิจัยด าเนินงานและสถิติอุตสาหกรรม 1 3  (3-0-6) 
IE 307 Special Topics for Operation Research and Industrial Statistics I 
 วิชาบังคับก่อน:  - 
 หัวข้อที่นักศึกษาสนใจทางด้านการวิจัยด าเนินงานและสถิติอุตสาหกรรม 
 
วอ.308 หัวข้อพิเศษทางด้านการวิจัยด าเนินงานและสถิติอุตสาหกรรม 2 3  (3-0-6) 
IE 308 Special Topics for Operation Research and Industrial Statistics II 
 วิชาบังคับก่อน:  - 
 หัวข้อที่นักศึกษาสนใจทางด้านการวิจัยด าเนินงานและสถิติอุตสาหกรรม  
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วอ.311 การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม  3  (3-0-6) 
IE 311 Industrial Work Study 
 วิชาบังคับก่อน:  เคยศึกษา  วอ.261  
 การเคลื่อนไหวและเวลาในการท างานของคน   การใช้หลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหวในการออกแบบ
และปรับปรุงการท างาน  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน-เครื่องจักร ความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหว เวลา และการ
ไหลของวัสดุที่ใช้ในการผลิต   วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือต่างๆ เช่น แผนภูมิการไหลของกระบวนการ 
แผนภูมิการผลิต, แผนภูมิการท างานหลายแบบ  การศึกษาการเคลื่อนไหวอย่างละเอียด และ แผนภูมิไซโม (Simo 
chart) เป็นต้น  การหาเวลามาตรฐาน การสุ่มงาน และการใช้ปัจจัยในการประเมินค่า  การวิเคราะห์งานเพื่อ
ปรับปรุงวิธีการผลิต  การจ่ายเงินค่าจ้างและจัดท าแผนการจูงใจในการท างาน 
 
วอ.312 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3  (3-0-6) 
IE 312 Production Planning and Control 
 วิชาบังคับก่อน:  เคยศึกษา วอ.364 
 แนะน าระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต การใช้คณิตศาสตร์ประยุกต์และคอมพิวเตอร์ในการ
แก้ปัญหาระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ การวางแผนการผลิต การวางแผนความ
ต้องการวัสดุ การจัดการพัสดุคงคลัง ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี การจัดการโซ่อุปทาน เทคนิคการจัดล าดับ
งาน การจัดการโครงการโดยใช้เทคนิค Pert/CPM และการจัดสมดุลสายการผลิต 
 
วอ.313 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา 3  (3-0-6) 
IE 313 Maintenance Engineering 
 วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ วอ.261 
 แนวคิดทางการบ ารุงรักษา การบ ารุงรักษาเชิงปูองกัน มูลเหตุของการเสื่อมสภาพ การตรวจสอบ
เครื่องจักรและอุปกรณ ์การวางแผนและการควบคุมกิจกรรมการบ ารุงรักษา การจัดการเกี่ยวกับวัสดุและชิ้นส่วน
ส ารอง การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและความเสียหายทางสถิติ การวัดและการประเมินผลประสิทธิภาพการ
บ ารุงรักษา 
 
วอ.341  วิศวกรรมความปลอดภัย 3  (3-0-6) 
IE 341 Safety Engineering 
 วิชาบังคับก่อน:  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือสูงกว่า 
 อุบัติเหตุและอันตรายต่างๆที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต ทฤษฎีและการวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ 
การปูองกันการเกิดอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรมการผลิต การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง หลักการบริหาร
ความปลอดภัยและการบริหารเพื่อควบคุมการสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ  การวางแผนและออกแบบเพื่อความ
ปลอดภัย เช่น การวางผังโรงงาน อุปกรณ์ปูองกันภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ปูองกันอันตรายของเครื่องจักร การ
บ ารุงรักษาเครื่องจักร เป็นต้น กฎหมายความปลอดภัยในการท างานทั้งกฎหมายแรงงานและกฎหมายโรงงาน 
มาตรฐานความปลอดภัยทางอุตสาหกรรมและการสาธารณสุขในโรงงาน  หลักพื้นฐานในการควบคุมสิ่งแวดล้อม
ทางอุตสาหกรรม และจิตวิทยาอุตสาหกรรมขั้นต้น 
 
วอ.351 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์และเครื่องมือพื้นฐาน   1  (0-3-2) 
IE 351 Material Science and Basic Tools Laboratory   
 วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ วอ.221 และ วอ.250 
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 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ ได้แก่ การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค การวัดความแข็ง การทดสอบการกระแทก 
การทดสอบการดัดงอ การวิเคราะห์ส่วนผสม แรงดึง การตรวจสอบแบบไม่ท าลาย  และปฏิบัติการเครื่องมือ
พื้นฐาน ได้แก่ การเชื่อม การตะไบ และการลับมีดตัด  
 
วอ.353  ระบบอัตโนมัติส าหรับการผลิต  3  (3-0-6) 
IE 353 Automated Manufacturing Technology 
 วิชาบังคับก่อน:  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือสูงกว่า 
 ระบบนิวแมติกส์และระบบไฮดรอลิกส์ เซนเซอร์และแอคจูเอเตอร์ในระบบอัตโนมัติ วงจรนิวแมติกส์และ
วงจรไฟฟูาส าหรับเครื่องจักรกลอัตโนมัติ การควบคุมอัตโนมัติด้วยอุปกรณ์ควบคุมแบบโปรแกรมได้หรือพีแอลซี 
(PLC) เทคนิคการเขียนโปรแกรมพีแอลซีขั้นต้น 
 
วอ.354 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตและระบบอัตโนมัติ 1  (0-3-2) 
IE 354 Manufacturing Process and Automation Laboratory 
 วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ วอ.250 และ วอ.353 
 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต ได้แก่ การหล่อ เครื่องจักรอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ การตัดด้วย
เครื่องกัดอาร์คโลหะด้วยไฟฟูา การฉีดพลาสติก การกลึง และการกัด  ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ ได้แก่ ระบบ
ควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ลมและไฟฟูา โปรแกรมควบคุมตามล าดับขั้น  
 
วอ.355 หัวข้อพิเศษทางด้านวัสดุวิศวกรรม 1 3  (3-0-6) 
IE 355 Special Topics for Engineering Material I 
 วิชาบังคับก่อน:  - 
 หัวข้อที่นักศึกษาสนใจทางด้านวัสดุวิศวกรรม 
  
วอ.356 หัวข้อพิเศษทางด้านวัสดุวิศวกรรม 2                    3  (3-0-6) 
IE 356 Special Topics for Engineering Material II 
 วิชาบังคับก่อน:  - 
       หัวข้อที่นักศึกษาสนใจทางด้านวัสดุวิศวกรรม 
 
วอ.357 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการผลิตและออกแบบ 1 3  (3-0-6) 
IE 357 Special Topics for Manufacturing Engineering and Design I 
 วิชาบังคับก่อน:  - 
 หัวข้อที่นักศึกษาสนใจทางด้านวิศวกรรมการผลิตและออกแบบ  
 
วอ.358 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการผลิตและออกแบบ 2 3  (3-0-6) 
IE 358 Special Topics for Manufacturing Engineering and Design II 
 วิชาบังคับก่อน:  - 
 หัวข้อที่นักศึกษาสนใจทางด้านวิศวกรรมการผลิตและออกแบบ  
 
วอ.361  การวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม 3  (3-0-6) 
IE 361   Industrial Data Analysis 
 วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ วอ.261 
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 การรวบรวม การน าเสนอ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางอุตสาหกรรม การวิเคราะห์การแจกแจงของข้อมูล    
การทดสอบสมมติฐาน กรณีตัวอย่างเดียวและสองตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐานเป็นคู่ การทดสอบสมมติฐานโดย
ปรับระดับปัจจัยเดียวและปัจจัยอื่นคงที่ การวิเคราะห์ปัจจัยเดียวอย่างสมบูรณ์ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้น 
การวิเคราะห์ปัจจัยเดียวแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการออกแบบวิเคราะห์และตีความผล
ของข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ รวมทั้งการควบคุมคุณภาพ 
 
วอ.362 การควบคุมคุณภาพ 3  (3-0-6) 
IE 362 Quality Control  
 วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ วอ.261 
 นิยามคุณภาพ เทคนิคทางด้านการจัดการคุณภาพ ต้นทุนคุณภาพ เทคนิคในการวิเคราะห์และปรับปรุง
คุณภาพ เช่น แผนภูมิการควบคุมเชิงผันแปรและเชิงคุณลักษณะ การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิต 
การสุ่มตัวอย่างและการออกแบบแผนการสุ่มชักตัวอย่าง    ความน่าเชื่อถือทางวิศวกรรมในการผลิต การประกัน
คุณภาพเบื้องต้น 
 
วอ.364  การวิจัยการปฏิบัติการ 1   3  (3-0-6) 
IE 364 Operations Research 1 
 วิชาบังคับก่อน:  เคยศึกษา  วอ.261  
 แนะน าวิธีการวิจัยด าเนินงานในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการสมัยใหม่โดยเน้นการใช้ตัวแบบ
ทางคณิตศาสตร์ ก าหนดการเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่งและการมอบหมายงาน ทฤษฏีเกม ทฤษฏีแถวคอย ตัวแบบ
การจัดการพัสดุคงคลัง และการใช้การจ าลองสถานการณ์ในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อการวางแผนและการ
ควบคุมการผลิต  
 
วอ.380 การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม 0  (0-0-0) 
IE 380 Industrial Trips  
 วิชาบังคับก่อน:  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือสูงกว่า 
 นักศึกษาเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ นักศึกษาจะต้องส่ง
รายงานการเยี่ยมชมโรงงานให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา วัดผลด้วยระดับ S หรือ U 
 
วอ.390 การฝึกงาน                                                                             0  (ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห ์
IE 390 Industrial Training  /ภาคการศึกษา) 
 วิชาบังคับก่อน:  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก าหนด และสอบได้ วอ.311, วอ.341 และ วอ.362  
 ฝึกงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ กับบริษัท โรงงาน หรือหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่ภาควิชา
เห็นชอบมีก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า  8  สัปดาห์  นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการฝึกงานให้แก่อาจารย์ที่
ปรึกษา วัดผลด้วยระดับ S หรือ U และนักศึกษาไม่สามารถจดทะเบียนเรียนวิชาอื่นร่วมด้วย 
 
วอ.405  วิศวกรรมติดดิน 3  (3-0-6) 
IE 405  Down-to-earth Engineering 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 ประวัติการพัฒนาโลก การปฎิวัติเกษตรกรรม การปฎิวัติอุตสาหกรรม การปฎิวัติเขียว ผลกระทบของ
การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน หลักการเปูาหมายสามอย่าง นิยามของการพัฒนาที่ยั่งยืน การผลิตและการบริโภคที่ยั่ งยืน 
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เศรษฐกิจพอเพียง การสร้างสันติสุขที่ยั่งยืน ความมั่นคงทางอาหาร กรณีศึกษาของชุมชนตัวอย่าง ระบบการผลิต
แบบเกษตรอินทรีย์ ระบบเกษตรอินทรีย์แบบสมาชิก 
 
วอ.406 การจัดการทางวิศวกรรม 3  (3-0-6)  
IE 406 Engineering Management 
 วิชาบังคับก่อน:  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือสูงกว่า 
  วิวัฒนาการของการจัดการ แนวคิดและทฤษฎีของการจัดการเพื่อการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ 
การจัดการกัวิศวกรรบงานม บทบาทของวิศวกรกับการจัดการในองค์การ การวางแผนงานวิศวกรรม การบริหาร
โครงการ การบริหารความปลอดภัย การตลาดและการเงินเบื้องต้นส าหรับวิศวกร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางการจัดการ แรงจูงใจในการท างาน ภาวะผู้น า หลักการสื่อสารในองค์การ กฎหมายอุตสาหกรรมและพาณิชยก
รรมเบื้องต้น 
 
วอ.407 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ 3  (3-0-6) 
IE 407 Industrial Cost Analysis & Budgeting 
 วิชาบังคับก่อน:  เคยศึกษา  วอ.302 
 แนะน ารายงานทางการเงิน เทคนิคพื้นฐานในการวิเคราะห์และจัดท ารายงานทางการเงิน การวิเคราะห์
และจัดท าต้นทุนงานส่งท าและต้นทุนกระบวนการ การวิเคราะห์และจัดท าต้นทุนมาตรฐาน การน าผลการ
วิเคราะห์ต้นทุนมาใช้ในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ เพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน การจัดท างบประมาณ 
 
วอ.408 ระบบการท างานในอุตสาหกรรมยานยนต์ 3  (3-0-6) 
IE 408 Working System in Automotive Industry 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์โลกและอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ ค าศัพท์เทคนิคในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ การจัดการระบบการท างานในอุตสาหกรรมยานยนต์ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO/TS 16949 
ได้แก่ การบริหารงานคุณภาพ ความรับผิดชอบของการบริหาร การจัดการทรัพยากร กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ 
และการวัดผลการวิเคราะห์และการปรับปรุง ระบบการท างานพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
รวมถึง การวางแผนคุณภาพล่างหน้า การวิเคราะห์ความขัดข้องและผลกระทบ แผนควบคุม การวิเคราะห์ระบบ
การวัด การควบคุมการผลิตโดยใช้วิธีทางสถิติและกระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ และการผลิตแบบโตโยตา 
 
วอ.409 ระบบบริหารคุณภาพ 3  (3-0-6) 
IE 409 Quality Management System  
 วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ วอ. 362 
 ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับคุณภาพ หลักการพื้นฐานและกลยุทธ์ส าหรับระบบบริหารคุณภาพ การ
วางแผนคุณภาพ ภาวะผู้น าส าหรับการออกแบบระบบบริหารคุณภาพ ความมีส่วนร่วมของพนักงานในการส่งเสริม
ระบบบริหารคุณภาพ การให้ความส าคัญกับลูกค้า การบริหารข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้
ส่งมอบ ระบบบริหารคุณภาพในการจัดซื้อ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานสากลส าหรับระบบบริหาร
คุณภาพ ตัวอย่างการประยุกต์ระบบบริหารคุณภาพในอุตสาหกรรมบริการ  
 
วอ.416  การบริหารโซ่อุปทาน 3  (3-0-6) 
IE 416 Supply Chain Management  
 วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ วอ.312  
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 การบูรณาการการจัดซื้อและการบริหารโซ่อุปทาน เทคนิคและกลยุทธ์ส าหรับการบริหารโซ่อุปทาน 
ระบบการบริหารข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ ระบบการจัดการแบบทันเวลา การวิเคราะห์
คุณค่า การก าหนดราคาส าหรับการจัดซื้อและจ าหน่าย กลยุทธ์การบริหารโซ่อุปทาน การสร้างพันธมิตรในการ
ผลิต กลยุทธ์แผนการจัดซื้อ การพัฒนาผู้ส่งมอบและการบูรณาการ ระบบโลจิสติกส์ส าหรับการผลิต การจัดหา
วัตถุดิบจากที่ต่างๆ การบริหารความเสี่ยง  ระบบการขนถ่ายวัสดุ การบริหารคงคลัง การกระจายสินค้า การ
บริการลูกค้า เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการตัดสินใจส าหรับสนับสนุนกิจกรรม การบริหารโซ่อุปทาน 
 
วอ.417 การจ าลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 3  (3-0-6) 
IE 417 Computer Simulation 
 วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ วอ.261 
 การสร้างตัวเลขสุ่มและการทดสอบความถูกต้อง การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การออกแบบ
และวิเคราะห์ระบบจ าลอง การสร้างแบบจ าลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การทดสอบความถูกต้อง
ของแบบจ าลอง การวิเคราะห์ผลลัพธ์จากการจ าลองสถานการณ์ การประยุกต์ใช้การจ าลองสถานการณ์กับปัญหา
ในอุตสาหกรรม กรณีศึกษา 
 
วอ.418  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 3  (3-0-6) 
IE 418 Project Feasibility Study  
 วิชาบังคับก่อน:  เคยศึกษา  วอ.302 
 แนวคิดของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การศึกษาด้านการตลาดวิศวกรรม การบริหาร 
การเงิน และผลกระทบอื่นๆ ศึกษาตัวอย่างความเป็นไปได้ของโครงการ การประเมินโครงการให้มีความเหมาะสม
ทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์และวิศวกรรม การประยุกต์ใช้กับโครงการจริงในทางอุตสาหกรรม 
 
วอ.425 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 3  (3-0-6) 
IE 425 Polymer Engineering 
 วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ วอ.121 
 หลักการของโพลิเมอร์ในเชิงวิทยาศาสตร์และเชิงวิศวกรรม ในหัวข้อเรื่องโครงสร้างของวัสดุโพลิ เมอร์ 
สมบัติทางกลและทางความร้อนของโพลิเมอร์ สมบัติวิสโคอีลาสติก การแตกหักและการเสริมแรงในโพลิเมอร์  นา
โนโพลิเมอร์และโพลิเมอร์ในเทคโนโลยีขั้นสูง 
 
วอ.427 การกัดกร่อนของโลหะ 3  (3-0-6) 
IE 427 Corrosion of  Metals  
 วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ วอ.121 
 หลักการพื้นฐานการกัดกร่อน เธอร์โมโดนามิคส์ และจลนพลศาสตร์ของการกัดกร่อนด้วยสารละลาย 
อิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อการกัดกร่อน รูปแบบต่าง ๆ ของการกัดกร่อน การกัดกร่อนในสภาวะอุณหภูมิ
สูง การทดสอบและประเมินผลการกัดกร่อน การออกแบบเพื่อลดการเกิดการกัดกร่อน วิธีปูองกันการกัดกร่อน 
 
วอ.428 เทคโนโลยีการข้ึนรูปโลหะผง 3  (3-0-6) 
IE 428 Technology of  Powder Metallurgy  
 วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ วอ.121 และ วอ.221 
 การผลิตโลหะผงและลักษณะของโลหะผง   เทคโนโลยีการขึ้นรูปและการท าให้แข็งตัว  กรรมวิธีขั้นที่สอง 
(ทุติยภูม)ิ และการควบคุมคุณภาพ  ระบบของวัสดุ  สมบัติและการประยุกต์ใช้งาน 
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วอ.429 การเลือกวัสดุส าหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม 3  (3-0-6) 
IE 429  Materials Selection for Industrial Applications 
 วิชาบังคับก่อน:  - 
 พฤติกรรมของวัสดุ ได้แก่ โลหะ เซรามิกส์ พอริเมอร์ และ วัสดุผสม ที่ใช้งานในอุตสาหกรรมภายใต้
สภาวะแวดล้อมที่ท าให้เสื่อมคุณภาพ เกิดการสึกหรอ และ การใช้งานที่อุณหภูมิสูง อธิบายถึงกลไกที่ท าให้เกิด
ความเสียหายและวิธีการปูองกัน รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ การออกแบบทางวิศวกรรม และการเตรียมผิว ศึกษา
กรณีตัวอย่างความเสียหายและกลยุทธการปูองกันปัญหาที่เกิดขึ้น 
 
 
วอ.433  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3  (3-0-6) 
IE 433 Industrial Plant Design 
 วิชาบังคับก่อน:  เคยศึกษา  วอ.311  
 แนะน าการออกแบบโรงงาน การวิเคราะห์การออกแบบโรงงานขั้นต้น การวางแผนและการจัดวางผังสิ่ง
อ านวยความสะดวก การขนถ่ายวัสดุ ลักษณะของปัญหาด้านการจัดวางผังโรงงาน การเลือกท าเลที่ตั้งโรงงาน การ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ชนิดของ layout service และ auxiliary functions 

วอ.435  คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 3  (3-0-6) 
IE 435  Computer-Aided Design/Manufacturing 
 วิชาบังคับก่อน:  เคยศึกษา  วอ.250 และ วก.200 
 หน้าที่และระบบของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต โดยเก่ียวข้องกับกระบวนการ
ออกแบบ อุปกรณ์และโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ การสร้างแบบจ าลองของพื้นผิวและวัตถุแข็ง การใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยในการเขียนโปรแกรมส าหรับระบบซีเอ็นซี การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ 

วอ.436  การบรรจุหีบห่อทางอุตสาหกรรม 3  (3-0-6) 
IE 436   Industrial Packaging 
 วิชาบังคับก่อน:  - 
 หลักการข้ันพื้นฐานส าหรับการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม บทบาท และความส าคัญของการ
บรรจุหีบห่อในอุตสาหกรรม การศึกษาถึงคุณสมบัติของวัสดุประเภทต่าง ๆ  ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ การออกแบบ 
วิเคราะห ์และพัฒนาปรับปรุงการบรรจุหีบห่อ 

วอ.438 การออกแบบเครื่องกลส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 3  (3-0-6) 
IE 438 Mechanical Design for Industrial Engineering 
 วิชาบังคับก่อน:  เคยศึกษา วอ.121 , วย.221 และ วก.100       
 ทฤษฎีเครื่องมือและเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม การค านวณความแข็งแรงของวัสดุ สมบัติของวัสดุและ
การใช้งาน ทฤษฎีความเสียหาย  ระบบส่งถ่ายก าลังเช่นสายพาน โซ่และเฟือง  เพลาและดุม คลัตช์และคัปปลิง  
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล และ การค านวณความเครียดและความเค้น  ทฤษฎีการสั่นสะเทือน กลศาสตร์ของ
เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม  การออกแบบหลักการท างานและการออกแบบโครงของเคร่ืองมือเครื่องจักร   

วอ.445 การยศาสตร์อุตสาหกรรม  3  (3-0-6) 
IE 445  Industrial Ergonomics 
 วิชาบังคับก่อน:  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือสูงกว่า 
      ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะทางร่างกาย การท างานและความคิดของมนุษย์ ขนาดสัดส่วนและ
การเคลื่อนไหวของร่างกาย ระบบโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ การสร้างและใช้พลังงานของร่างกาย ระบบการ
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ควบคุมสั่งการและการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นต่างๆ การวัดภาระงานและผลตอบแทน ความสามารถและข้อจ ากัด
ของมนุษย์ ปัจจัยมนุษย์ที่ส าคัญกับการออกแบบงานทางอุตสาหกรรม  การออกแบบอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องจักร สถานีงาน และสภาพแวดล้อมในการท างาน ปัจจัยมนุษย์ที่เก่ียวข้องกับลักษณะงานซ้ าซาก การท างาน
เป็นกะ การจูงใจ อายุและความล้าต่างๆ 
 
วอ.449  การยศาสตร์เพื่อการปฏิบัติจริง 1 (0-3-0) 
IE 449   Ergonomics Practicum 
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้ วอ. 261 และเคยศึกษาหรือศึกษาร่วมกับวิชา วอ. 445  
 ฝึกปฏิบัติวิธีการวัดทางด้านการยศาสตร์ เครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้อง และเทคนิคที่ใช้ในการรวมรวบ และ
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการยศาสตร์ คุณลักษณะของมนุษย์ ความสามารถและข้อจ ากัดของร่างกาย ได้แก่ การวัด
สัดส่วนร่างกาย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การใช้พลังงาน ความสามารถในการมองเห็นและความล้า การส ารวจ
สภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น แสง เสียง อุณหภูมิและบรรยากาศ และเทคนิคการประเมินความเสี่ยงทางการย
ศาสตร์ที่ส าคัญ  มีการจัดท ารายงาน น าเสนอ และอภิปรายผลการด าเนินงานจากกรณีศึกษาที่ประยุกต์ใช้ความรู้
ทางการยศาสตร์ 
 
วอ.455  การหล่อโลหะ และ การเชื่อมประสานโลหะ 3  (3-0-6) 
IE 455 Foundry and Welding 
 วิชาบังคับก่อน:  เคยศึกษา วอ.250 
 กระบวนการและหลักการพื้นฐานในการหล่อโลหะ   เธอร์โมไดนามิกส์ และ การแข็งตัวของโลหะเหลว 
รวม ถึง การดูแลควบคุมคุณสมบัติระหว่างช่วงดังกล่าว  คุณสมบัติทางด้านกายภาพ และ โลหะวิทยา ในการเชื่อม
ประสาน รวมทั้ง คุณลักษณะ  การออกแบบรอยเชื่อมและการเชื่อม หลักการ และการควบคุม ผลของภาระงาน
ทางกล ความเค้นและความเครียด  ข้อระวังในการหดตัวและการเสียรูป 
 
วอ.456  การออกแบบแม่พิมพ์ 3  (3-0-6) 
IE 456 Mold and Die Design 
 วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ วอ.250 
 หลักการออกแบบแม่พิมพ์ ประกอบด้วยแม่พิมพ์ปั้มโลหะ แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก การเลือกวัสดุ การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม การท าผิวของแม่พิมพ์โดยใช้กระบวนการทางเคมีและความร้อน 
กระบวนการเคลือบและชุบแข็ง มาตรฐานแม่พิมพ์ส าหรับการขึ้นรูปชิ้นงานแบบต่างๆ   
 
วอ.457  เทคโนโลยีพลาสติก 3  (3-0-6) 
IE 457 Plastics Technology  
 วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ วอ. 121 
 แนะน าอุตสาหกรรมพลาสติก รวมทั้งแนวความคิดเบื้องต้นของพลาสติกและการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์  
หลักการไหลของพลาสติกในกระบวนการขึ้นรูปและการประยุกต์ใช้ในวิศวกรรมการผลิตพลาสติก  การออกแบบ
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเบื้องต้น  การขึ้นรูปพลาสติกด้วยวิธีการอัดรีด การฉีด การเปุา การกดอัด และเทอร์โมฟอร์ม
มิ่ง 
 
วอ.458  ผลิตภาพสีเขียว 3 (3-0-6) 
IE 458   Green Productivity 
 วิชาบังคับก่อน: - 
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 แนวคิด หลักการ และ การปฏิบัติ ของ ผลิตภาพสีเขียว วิธีการของผลิตภาพสีเขียว โดยใช้ เครื่องมือ
ต่างๆที่เก่ียวข้อง ภาพทั่วไปของระบบการจัดการด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม รวมถึง อาชีวะอนามัย สุขศาสตร์ และ 
ความปลอดภัยในการท างาน การประสานร่วมกันของมาตรฐานระบบการจัดการต่างๆเหล่านั้น  การตรวจสอบ
ภายใน และ การรับรอง  ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเน้นที่ผลิตภัณฑ์ การประเมินวัฏจักรชีวิต 
 
 
วอ.466  การวิจัยการปฏิบัติการ 2   3  (3-0-6) 
IE 466  Operations Research II 
 วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ วอ.364 
 โครงข่ายงานวิศวกรรม ก าหนดการเชิงเลขจ านวนเต็ม ก าหนดการแบบไม่เชิงเส้น และก าหนดการเชิง
พลวัต  กระบวนการมาร์คอฟ กระบวนการหาค าตอบแบบมีเหตุผล เช่น วิธีทางพันธุกรรม วิธีแทบบูเสิร์ช วิธีซีมูเล็ท
เต็ดแอนนิลลิง  และวิธีฝูงมด เป็นต้น เพื่อการวางแผนและการควบคุมการผลิต  
 
วอ.467  การออกแบบการทดลอง 3  (3-0-6) 
IE 467   Design of Experiment 
 วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ วอ.261  และ วอ.361 
 หลักการออกแบบการทดลองเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการและผลิตภัณฑ์  การวางแผนและ
การด าเนินการทดลองอย่างเป็นระบบ การศึกษาหลักการออกแบบชนิดต่างๆ ส าหรับการทดลอง การทดลอง
เชิงเดี่ยวหรือ เป็นชุด  การวิเคราะห์ผลตอบสนองที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงค่าระดับของปัจจัย การออกแบบ
แฟคทอเรียลทั่วไป การออกแบบชนิด 2k  แฟคทอเรียล การออกแบบที่มีข้อจ ากัดจากการทดลอง เช่น การ
ออกแบบชนิดแรนดอมไมซ์บล็อก การออกแบบชนิดลาตินสแควร์ และการออกแบบคอนฟาวด์ กรณีศึกษาการ
ประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อการวางแผนและการควบคุมการผลิต การด าเนินงาน  การวิเคราะห์และ
การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ รวมทั้งการควบคุมคุณภาพ 
 
วอ.468 เทคโนโลยีส าหรับการตัดสินใจ 3  (3-0-6) 
IE 468 Decision Technology 
 วิชาบังคับก่อน:  - 
 แนะน าการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการและควบคุมส าหรับงานอุตสาหกรรมและการจัดการ การ
แก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์และเครื่องมือช่วยในการด าเนินการแก้ปัญหา การแก้ปัญหาที่มีหลาย
ปัจจัยด้วยกระบวนการเชิงล าดับ การวิเคราะห์โครงการและเครื่องมือส าหรับประเมินผล 
 
วอ.475  มาตรวิทยาและการสอบเทียบ 3  (3-0-6) 
IE 475  Metrology and Calibration  
 วิชาบังคับก่อน:  เคยศึกษา วอ.250 
 หลักการมาตรวิทยาเบื้องต้น มาตรฐานและระบบการวัด หน่วยการวัด ความไว ความละเอียด ความ
ผิดพลาด วิธีการวัด มาตรฐานอ้างอิง การสอบกลับ และการสอบเทียบมาตรฐาน มาตรฐานอุตสาหกรรมด้านการ
วัดและการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบชนิดต่างๆ  ที่ใช้ในการ
ตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องกลและผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการวัดและการตรวจสอบ เพลา รูคว้าน ความลึกรูเจาะ 
เกลียว เฟือง ลูกเบี้ยว ความเรียบผิวงาน การวัดระยะทางด้วยนิวแมติกส์ การวัดด้วยแสงเลเซอร์ เครื่องวัดเลเซอร์
สแกนเนอร์ 3 มิติ ระบบพิกัดและงานสวมมาตรฐานสากล 
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วอ.476  อุปกรณ์ควบคุมในเครื่องจักรกลอัตโนมัติ  3  (3-0-6) 
IE 476   Controller in Automated Machinery 
 วิชาบังคับก่อน:  เคยศึกษา  วอ.353    
 กระบวนการผลิตสมัยใหม่ ระบบการผลิตแบบบูรณาการคอมพิวเตอร์ ระบบการจัดเก็บและดึงผลิตภัณฑ์
อัตโนมัติ  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับระบบการผลิตแบบบูรณาการคอมพิวเตอร์ ชนิดของการควบคุมอัตโนมัติ
และตัวควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม ระบบซีเอ็นซี หุ่นยนต์อุตสาหกรรม พีแอลซี   การควบคุมอัตโนมัติแบบ
ปูอนกลับด้วยพีแอลซี  
วอ.478  วิทยาการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้ 3  (3-0-6) 
IE 478 Industrial Robotics and Applications  
 วิชาบังคับก่อน:  เคยศึกษา วอ.353 
 หลักการและการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (แขนกล) ในระบบการผลิตสมัยใหม่  การจ าแนก
ประเภทและลักษณะของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม  ส่วนประกอบและการควบคุม  การวิเคราะห์และควบคุม
จลนพลศาสตร์  การบูรณาการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเข้ากับระบบ การวิเคราะห์ต้นทุนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม  อัตรา
การผลิตและการโปรแกรมการท างานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
 
วอ.486  สหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 3  (0-3-6) 
IE 486 Industrial Engineering Co-operative Education I    
 วิชาบังคับก่อน:  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ เคยศึกษา วอ.302, วอ.311, วอ.312, วอ.313, วอ.341,  วอ.
362, วอ.364 และต้องผ่านการอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ก าหนด หรือได้รับ
คะแนน TU-GET ไม่ต่ ากว่า 300 คะแนน 
 การศึกษาและแก้ปัญหางานในสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมเพื่อผลิตงานวิจัย โดยมีลักษณะเป็น
งานเดี่ยวหรือกลุ่มไม่เกิน 3 คน และเป็นโครงการที่มีลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะดังนี้    (1) เป็นการค้นหาสิ่ง
ใหม่ๆ ที่สามารถน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในเชิงพาณิชย์  (2) เป็นการแก้ปัญหาทางด้านการผลิต การปรับปรุง
กระบวนการผลิต หรือน าส่วนที่เสียหรือไม่ได้คุณภาพไปใช้ประโยชน์  (3) เป็นการปรับปรุงเทคโนโลยี (เพิ่มเติม
จากการที่มีการจดสิทธิบัตรแล้ว) รวมถึงการจัดการบริหารและการบริการ เพื่อให้ได้ข้อมูลและทางเลือกที่
เหมาะสมทางด้านธุรกิจ  
  วิชานี้จะเป็นขั้นตอนของการระบุหัวข้อวิจัย การศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของปัญหา การก าหนด
วัตถุประสงค์ ขอบเขตและขั้นตอนการศึกษา ระเบียบวิธีการวิจัย รวมทั้งการศึกษาทฤษฎีและวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง แล้วจัดท าเป็นรายงานเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรจาก
ภาคอุตสาหกรรมร่วมกันประเมินผล  
 
วอ.487 สหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 2                                   6  (ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์/ 
IE 487 Industrial Engineering Co-operative Education II ภาคการศึกษา) 
 วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ วอ.486 
 ด าเนินโครงการศึกษาและแก้ปัญหางานในสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการศึกษาต่อจาก
วิชา วอ.486 โดยการศึกษาวิชานี้จะเป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนางาน ตามระเบียบวิธีวิจัยที่ได้
ศึกษาในวิชา วอ. 486  
 
วอ.490 สัมมนาส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 0  (0-0-0) 
IE 490 Seminar for Industrial Engineering  
 วิชาบังคับก่อน:  นักศึกษาชั้นปีที่ 4  
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 นักศึกษาร่วมกันเสนอปัญหาทางวิศวกรรมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะปัญหาที่พบระหว่างการฝึกงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม การวิเคราะห์และจัดอันดับความส าคัญของปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้น  การระดมสมองเพื่อเสนอ
แนวทางการแก้ไข และน าผลจากการวิเคราะห์ปัญหาเหล่านั้นมาก าหนดหัวข้อสัมมนาเพื่อเสริมความรู้และ
ประสบการณ์  นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อเตรียมการจัดสัมมนาแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีการบรรยายให้หลักการคิดและการ
แก้ไขปัญหานั้น การประเมินผลจะประเมินโดยกลุ่มนักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด และโดยอาจารย์ผู้ควบคุม
วิชา วัดผลด้วยระดับ S หรือ U 
 
 
วอ.496 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 1  (0-3-0) 
IE 496 Industrial Engineering Project I 
 วิชาบังคับก่อน:  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ เคยศึกษา วอ.302, วอ.311, วอ.312, วอ.313, วอ.341,       
วอ.362, วอ.364 และต้องผ่านการอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ก าหนด หรือ
ได้รับคะแนน TU-GET ไม่ต่ ากว่า 300 คะแนน 
 การศึกษาขัน้ต้นในโครงงานที่นา่สนใจทางวิศวกรรมอุตสาหการ และน าเสนอโครงการในรายงานดังกล่าว
จะเน้นการเสนอรายงาน โดยใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และหลักการเขียนรายงาน เช่น การใช้
ภาษาไทย การค้นหาและการใช้ข้อมูลทางวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น       
 
วอ.497 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 2  (0-6-0) 
IE 497 Industrial Engineering Project II 
 วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ วอ.496 
 โครงงานที่น่าสนใจในแขนงต่างๆ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ โดยศึกษาต่อเนื่องในหัวข้อจาก วอ.496  
และมีการน าเสนอโครงการ การน าเสนอดังกล่าวจะเน้นการเสนอรายงานโดยใช้ภาษาไทย        ที่ถูกต้อง ตาม
หลักไวยากรณ์ และหลักการเขียนรายงาน เช่น การใช้ภาษา การค้นหาและการใช้ข้อมูลทางวิศวกรรมศาสตร์ เป็น
ต้น 
 
ค าอธิบายรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาอื่น และคณะอื่น 
วก.390  ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมเคร่ืองกล 1 (0-3-0) 
ME 390 Mechanical Engineering Fundamental Laboratory  
  วิชาบังคับก่อน: สอบได้ วย. 221, วก. 230, วก. 240  หรือได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน                             
และหัวหน้าภาควิชาฯ 
 การใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล การวัดขนาด ความเร็วเชิงเส้นและเชิงมุม อัตรา
การไหล แรง ความเค้น ความเครียด ความดัน อุณหภูมิ การวิเคราะห์ความผิดพลาดในการทดลอง การวิเคราะห์
ข้อมูลและน าเสนอผลการทดลอง 
 
วฟ.203 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟูาเบื้องต้น 1 (0-3-0) 
LE 203 Introduction to Electrical Engineering Laboratory 
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้หรือศึกษาพร้อมกับ วฟ.209 
 เน้นฝึกทักษะทางไฟฟูาขั้นพื้นฐาน เรียนรู้หลักการท างานวิธีใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ในการ
ประกอบวงจรไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประกอบวงจรไฟฟูาเบื้องต้นได้ เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ระบบ
วิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาทางวงจรไฟฟูาเบื้องต้นและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นได้ เรียนรู้วิธีการใช้ซอฟแวร์
บางอย่างในการวิเคราะห์วงจรไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
 (ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เคมี อุตสาหการ โยธา) 
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วย. 202  กลศาสตร์วิศวกรรม - สถิตยศาสตร์ 3 (3-0-6) 
CE202   Engineering Mechanics - Statics 
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้วท.133 
 การวิเคราะห์แรงกฏของนิวตัน ผลรวมแรงลัพธ์ สมดุลของแรง การประยุกต์สมการสมดุลกับโครงสร้าง
และเครื่องจักรจุดศูนย์ถ่วงทฤษฏีของแปปปัสคานกลศาสตร์ของไหลความฝืดการวิเคราะห์โดยใช้หลักของงาน
เสมือนเสถียรภาพของสมดุลเคเบิลโมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่โมเมนต์ความเฉื่อยของมวลความรู้เบื้องต้นในการ
วิเคราะห์หาโมเมนต์ดัดแรงเฉือนและการโก่งตัว 
วย. 221 กลศาสตร์ของแข็ง 1 3 (3-0-6) 
CE 221  Mechanics of Solids 1 
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้วย. 202 
 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับกลศาสตร์ของวัตถุที่เปลี่ยนรูปได้ภายใต้การกระท าของแรงความสัมพันธ์
ระหว่างแรงหน่วยแรงและการเสียรูปของวัตถุความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงและความเครียดทฤษฏีการบิดและ
การดัดของวัตถุในช่วงยืดหยุ่นเชิงเส้น และไดอะแกรมแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดหน่วยแรงดัดและหน่วยแรงเฉือนใน
คานรวมถึงหน่วยแรงรวมทฤษฎีวงกลมของมอร์และหน่วยแรงรวมทฤษฎีการวิบัติของวัสดุเบื้องต้นการโก่งของคาน
โดยวิธีอินติเกรตแรงเยื้องศูนย์ทฤษฏีเบื้องต้นของการโก่งเดาะของวัตถุรับแรงอัดการทดสอบวัตถุ 
 
วฟ.209 วิศวกรรมไฟฟูาเบื้องต้น 3 (3-0-6) 
LE 209 Introduction to Electrical Engineering 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 การวิเคราะห์วงจรกระแสตรงและกระแสสลับเบื้องต้น  แรงดัน กระแสและก าลังงาน หม้อแปลงไฟฟูา 
แนะน าเครื่องจักรกลไฟฟูา อาทิ เครื่องก าเนิดไฟฟูา มอเตอร์ไฟฟูาและการน าไปใช้งาน  สังกัประบบไฟฟูาสามเฟส
และวิธีการส่งถ่ายพลังงานไฟฟูา แนะน าเครื่องมือวัดพื้นฐานทางไฟฟูา  
 (ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เคมี อุตสาหการ) 
 
ค.251 วิธีเชิงตัวเลขและการประยุกต์ 3 (3-0-6) 
MA251 Numerical Methods and Applications 
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ค.214 
 ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการตัวแปรเดียว การประมาณพหุนาม การหาอนุพันธ์และปริพันธ์โดยวิธีเชิง
ตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและตัวอย่างการน าไปใช้แก้ปัญหาทางวิศวกรรม  การ
วิเคราะห์ค่าผิดพลาด   การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้นโดยวิธีตรงและโดยวธิีท าซ้ า  การค านวณ
เชิงตัวเลขของค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ  สมาชิกจ ากัด  การแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยใช้วิธีเชิงตัวเลขและ
โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
วก. 200 การเขียนแบบเครื่องกล                 2 (1-3-2) 
ME 200  Mechanical Drawing 
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้ วก. 100 
 กราฟิกเชิงเรขาคณิต การเขียนรอยตัด รอยต่อ แผ่นคลี่ ระบบสัญลักษณ์ต่างๆ ในการเขียนแบบเครื่องกล 
การเขียนแบบระบบท่อ การเขียนแบบแนวเชื่อม การเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การก าหนดความละเอียด
ของพื้นผิว การก าหนดความคลาดเคลื่อนและขนาดเผื่อ การเขียนแบบภาพประกอบและภาพรายละเอียด   การ
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบ 
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วก. 220  กลศาสตร์วิศวกรรม – พลศาสตร์ 3 (3-0-6) 
ME 220  Engineering  Mechanics - Dynamics 
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ วย. 202 
ทบทวนกฎเบื้องต้น เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ  จลนคณิตศาสตร์ของอนุภาค และวัตถุทรงรูป  ได้แก่   การ
ขจัด  ความเร็ว  และความเร่ง  การเคลื่อนที่แบบสัมบูรณ์ และสัมพัทธ์ จลนศาสตร์ของอนุภาค และวัตถุทรงรูป 
ได้แก ่ กฎข้อที่สองของนิวตัน แรง มวล และความเร่ง  งาน และพลังงาน  การกระทบและโมเมนตัม การเคลื่อนที่
โดยแรงสู่ศูนย์กลางความดึงดูด ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการสั่นสะเทือน 
 
วก. 290  กลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น              3 (3-0-6) 
ME 290  Introduction to Mechanics  of  Fluids  
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้ วท. 133 
 คุณสมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของของไหล การลอยตัว สมการโมเมนตัม สมการพลังงาน 
จลนศาสตร์ของการไหลที่อัดตัวไม่ได้ และไม่มีความหนืด การวิเคราะห์มิติและความเหมือนกันการวัดการไหล การ
ไหลในท่อ และการออกแบบระบบท่อเบื้องต้น 
 
วค.211 เธอร์โมไดนามิกส์  3 (3-0-6) 
AE 211 Thermodynamics  
 วิชาบังคับก่อน: - 
 แนะน าสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในวิชาเธอร์โมไดนามิกส์ คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ สมการสภาวะของก๊าซอุดม
คติและก๊าซจริง ความสามารถการอัดตัว แผนภูมิและตารางทางเธอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่หนึ่งและสองทางเธอร์โม
ไดนามิกส์ เอนโทรปี การประยุกต์กฎข้อที่หนึ่ง  กฎข้อที่สองทางเธอร์โมไดนามิกส์ และเอนโทรปี การค านวณทาง
เธอร์โมไดนามิกส์ของกระบวนการจริง 
 (ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น) 
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      3.1.5.2   ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 
วิชาศึกษาทั่วไป 
ส่วนที่ 1 
มธ.100  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 (3-0-6) 
TU 100 Civic Education  
 Study of principles of democracy and government by rule of law. Students will gain 
understanding of the concept of “citizenship” in a democratic rule and will have opportunity 
for self-development to become a citizen in a democratic society and to take responsibility in 
addressing issues in their society through real-life practices. 
 
มธ.110  สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 2 (2-0-4) 
TU 110  Integrated Humanities  
 To study the history of human beings in different periods, reflecting their beliefs, ideas, 
intellectual and creative development.  To instill analytical thinking, with an awareness of the 
problems that humanities are confronting, such as the impacts of: technological development, 
violence, wars, and various world crises so that we can live well in a changing world. 
 
มธ.120  สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 2 (2-0-4) 
TU 120 Integrated Social Sciences 
 This interdisciplinary course focuses on the fact that social sciences play an important 
role for society. The course explains the origins of the social sciences and the modern world, 
the separation of social sciences from pure sciences, and the acceptance of the scientific 
paradigm for the explanation of social phenomenon. It also involves the analysis of important 
disciplines, concepts, and major theories of social sciences by pointing out strengths and 
weaknesses of each one. Included is the analysis of contemporary social problems, using 
knowledge and various perspectives—-individual, group, macro-social, national and world 
perspectives-- to view those problems.  
 
มธ.130  สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (2-0-4) 
TU 130  Integrated Sciences and Technology 
 To study basic concepts in science, scientific theory and philosophies. Standard 
methods for scientific investigations. Important evolutions of science and technology 
influencing human lives as well as the impacts of science and technology on economies, 
societies and environments.  Current issues involving the impacts of science and technology on 
moral, ethics and human values. 



มคอ.2 
 

44 

มธ.156  คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3 (3-0-6) 
TU 156 Introduction to Computers and Programming 
 Basic concepts of computer systems, electronic data processing concepts, system and 
application software, algorithms, flowcharts, data representation, program design and 
development methodology, problem solving using high-level language programming. 
 
ท.161 การใช้ภาษาไทย  3 (3-0-6) 
TH 161 Thai Usage 
 Thai language usage skills: listening, reading, writing and speaking, with emphases on 
drawing the main idea, communicating knowledge,  thoughts and composing properly. 
 
สษ.070  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 0 (3-0-6) 
EL 070  English Course 1 
 Prerequisite  : Language  Institute  placement 
A non-credit course designed for those students with low English command and unable to 
enroll directly into English Foundation Course (The assessment criteria are ―S‖ for Satisfactory or 
―U‖ for Unsatisfactory and will not be counted towards the students‖ total credits and GPA).   
 A preparatory course designed to enable students to cope up with real English use of 
four basic integrated skills of listening, speaking, reading and writing. 
 
สษ.171  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3  (3-0-6) 
EL 171  English Course 2 
Prerequisite  : Have earned credits of  EL 070 or  Language  Institute  placement 
 An intermediate English course designed to promote four integrated skills to develop 
students‖ English proficiency at a higher level. 
 
สษ.172  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 3  (3-0-6) 
EL 172  English Course 3 
 Prerequisite  :  Have earned credits of  EL 171  or  Language  Institute  placement 
 An upper-intermediate English course to enable students to use integrated skills at a 
more sophisticated level than the prior course especially in speaking and writing. 
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ส่วนที่ 2 
วท.123  เคมีพื้นฐาน 3  (3-0-6) 
SC 123  Fundamental Chemistry 
 Atomic structure, Stoichiometry, Chemical bonds, Properties of Representative and 
Transition Elements, Gases, Liquids and Solutions, Solids, Thermodynamics, Chemical Kinetics, 
Chemical Equilibrium and Acid-Base Equilibrium, Electrochemistry, Organic Chemistry. 
 
วท.173  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 (0-3-0) 
SC 173  Fundamental Chemistry Laboratory 
 Prerequisite:  Have taken SC 123 or taking SC 123 in the same semester  
 Experiments related to the contents in SC 123 
 
สษ.202  ภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน 3  (3-0-6) 
EL 202  English for work 
 Prerequisite: Have earned credits of  EL 172 
 Preparing and training students for careers; using business English reading, writing, 
speaking and listening in the work-related contexts. 
 
บังคับเลือก 1 วิชา  ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต   
วค.106 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน  3 (3-0-6) 
AE 106  Sustainability of Natural Resources and Energy 
           Basics of ecology for environment and natural resource conservation. Characterisation 
of pollutions and their impacts on the society. Concepts about sustainability of natural 
resources and energy. Decision analysis. Environmental ethics. Sustainable design. Energy 
consumption in Thailand. Energy consumption in transportation, industries, and buildings. 
Sustainability of energy for Thailand. Electricity generation in Thailand. Energy conservation. 
Alternative energy. Solar energy. Biomass for energy. Ethanol production. Biodiesel production. 
Clean coal technology. Nuclear energy. 
 
วย.106 เทคนิคในการสื่อสารและการน าเสนอ  2 (2-0-4) 
CE 106  Communication and Presentation Technique 
 Proficient reading comprehension techniques: interpret, analyse and summarize reading 
information. Report writing: Style in reports, formats. Methods of compiling data for report-
writing in tables and figures. Units, Symbols and Mathematical equations. Terminology and 
transliterate, Presentation skills and techniques for presentation. 
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น.209 หลักกฎหมายแพ่งและพาณชิย์  3 (3-0-6) 
LA 209  Civil and Commercial  Law 
 This course gives an account of general principles in the Civil and Commercial Code in 
the following Titles: (1) Persons  (2) Property (types of property and proprietary rights) (3) Juristic 
acts (general principles, declaration of will, void and voidable acts)  (4) Obligations and 
contracts 
 
น.249 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา  3 (3-0-6) 
LA 249  Introduction to Intellectual Property 
        This course seeks to provide students with fundamental knowledge in relation to the 
protection of “creation of the mind of human-beings”, justifications and needs for the 
protection and benefits to be derived from the protection of this kind of property, the 
enforcement of rights flowing from the protection. For this purpose, examples will be drawn 
from existing intellectual property law, in particular, such legislation most central to the daily 
life of students e.g. the copyright law and the trademarks law. 
 
พบ.291 ธุรกิจเบื้องต้น   3 (3-0-6) 
BA 291  Introduction of Business 
The course aims to provide a comprehensive introduction to the key operations of business, 
namely finance, accounting, marketing, human resource and production management, and 
management information system, placed within organizational, forms of businesses, 
environmental, legal and managerial context.  Underlying business concepts will be discovered 
through the study of real-world examples and fundamental business plans.   
 
ทม.201 หลักการบริหาร   3 (3-0-6) 
HR 201 Principles of Management 
 Management concepts, evolution of management, roles and skills of managers, 
planning, organizing, leading, controlling, managerial decision making and ethics 
 
ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น   3 (3-0-6) 
EC 213  Introductory Microeconomics 

 A study of principles of economics regarding an allocation of scarce resources, theory 

of value and price determination. An introduction to the theory of consumption and 

production leading to the determination of supply and demand of goods and services. Price 

determination and allocation efficiency in perfectly and imperfectly competitive markets. 
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วิชาเฉพาะ 
      วิชาเฉพาะพื้นฐาน 
          (1.1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
วท.133 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1   3 (3-0-6) 
SC 133  Physics for Engineers I 
           Motion, force, gravity, collisions, rotational motion, bodies in equilibrium, elastic and 
fractures, fluids, oscillations, waves, sound and applications, heat and the kinetic theory of 
gases, the first and the second laws of thermodynamics. 
 
วท.134 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2   3 (3-0-6) 
SC 134  Physics for Engineers II 
 Prerequisite:  :  Have taken SC 133 
Electric charge and electric fields, Gauss‖ law, electric potential, capacitance, dielectrics, electric 
current, DC circuits and devices, magnets and electromagnets, magnetic induction and 
Faraday‖s law, inductors, AC circuits, electromagnetic theory and applications, light, lenses and 
optical instruments, reflection, refraction, diffraction, interference and polarization, modern 
physics. 
 
วท.183 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1  1 (0-3-0) 
SC 183  Physics for Engineers Laboratory I 
  Laboratory practices involving measurement and errors, force and motion, energy, 
momentum, waves and heat.  
 
วท.184 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 1 (0-3-0) 
SC 184 Physics for Engineers Laboratory II 
 Laboratory practices involving electro-magnetic fields, electric circuits and instruments, optics 
and modern physics. 
 
ค.111 แคลคูลัสพื้นฐาน   3 (3-0-6) 
MA 111 Fundamentals of Calculus 
 The elecmentary number system and functions, calculus of one variable functions, 
limit, continuity, the derivative and its applications, antiderivatives, techniques of integrations 
and its applications, series, Taylor‖s Theorem and its applications 
Note: There no credit for students who studying or passed MA111 or MA216 or MA 218 
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ค.112 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลสัประยุกต์ 3(3-0-6) 
MA112 Analytic Geometry and Applied Calculus 
 Prerequisite: Have earned credits of  MA 111 
 Analytic geometry for conic sections and second degree equations, vectors, 
transformation of coordinates, polar coordinates and graph drawing, functions of several 
variables, partial derivatives, multiple integrals, scalar fields and vector fields, derivative of  
vector valued functions, integration in the vector fields, Gauss‖s Theorem, Green‖s Theorem 
and Stokes‖ Theorem, Fourier and Laplace analysis and theirs applications. 
 
ค.214 สมการเชิงอนุพันธ์   3 (3-0-6) 
MA214 Differential Equations 
  Prerequisite: Have earned credits of  MA112 or MA113 
  First order differential equations, second order differential equations, homogeneous 
linear differential equations, nonhomogeneous linear dirrerential equations,s differential 
equations of higher order, series solution of linear differential equations, special functions, 
partial differential equations, the Laplace transform and Fourier transform, introduction to 
nonlinear differential equations, applications engineering problem solving. 
 
     (1.2)  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 
วก. 100 กราฟิกวิศวกรรม     3 (2-3-4) 
ME 100 Engineering  Graphics 
           Prerequisite: - 
 The significance of drawing.  Instruments and their uses.  Lining and lettering.  Work 
preparation.  Applied geometry.  Dimensioning and description.  Orthographic  drawing.  Pictorial 
drawing.  Freehand  sketchin.  Sectioning.  Computer aided  drawing. 
 
วย. 100 จริยธรรมส าหรับวิศวกร 0 (0-0-0) 
CE 100  Ethics for Engineers 
           Prerequisite: - 
 Ethical issues relevant to the engineering profession.  Potential impact of technoloty 
transfers and implementation with respect to society and its members.  Potential problems 
that may arise are studied along with possible ways to prevent them from occurring and ways 
to deal with them once they occur. 
 
 
วย.101 ความรู้เบื้องต้นทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ 1(1-0-2) 
CE 101  Introduction to Engineering Profession 
 Engineering profession, Role and responsibility, Engineering fields, Curriculum and 
courses in engineering, Problem solving in engineering, Mathematical and scientific tools, Tests 
and experiments, Engineers and society and environment, Computers in engineering. 
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วอ.121 วัสดุวิศวกรรม 1 3  (3-0-6) 
IE 121 Engineering Materials I 
 Prerequisite  :  - 
 Properties and structure of engineering materials such as metal, alloy, ceramics, plastics, 
rubber, wood and concrete.  Phase diagram.  Materials characteristics.  Materials properties 
testing.  Relation of microstructure and macrostructure with material properties.  Manufacturing 
processes of materials.  Effects of  heat treatment on microstructure and properties of material. 
 
    วิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
วอ.221 วัสดุวิศวกรรม 2 2 (2-0-4) 
IE 221 Engineering Materials II 
 Prerequisite  :  Have earned credits of IE 121 
 The studies of metels and polymer. Fracture and fracture analysis of metals.  Theories 
of metal corrosion.  Powder metallurgy.  Materials selection and design consideration. Principles 
of polymer engineering.  Structure of polymer.  Elastic properties of rubber.  Viscoelasticity 
proterty.  Yield, fracture and reinforced polymers. 
 
วอ.250  กรรมวิธีการผลิต 3  (3-0-6) 
IE 250 Manufacturing Processes 
 Prerequisite  :  - 
 Manufacturing processes such as casting, forming, machining and welding.  The use of 
these equipment, tool and machineries in manufacturing.   Relationships of  material, 
manufacturing processes and cost.  Standards in  engineering metrology and instrumentation.  
Precision and Accuracy in measurement.  Allowances and safety zone rules.  Basic Machine 
Maintenance.  
 
วอ.251 กรรมวิธีการผลิตส าหรับวิศวกรรมเคร่ืองกล                                       3  (3-0-6) 
IE 251 Manufacturing Processes for Mechanical Engineering                                    
 Prerequisite  :  - 
           Manufacturing processes such as casting, forming, machining and welding.  The use of 
these equipment, tool and machineries in manufacturing. Manufacturing processes and cost.  
Standards in  engineering metrology and instrumentation. Allowances and safety zone rules.  
Basic Machine Maintenance. Practices in various fundamental manufacturing processes CNC 
machining, welding, and computer-aided manufacturing. 
 
วอ.252 ปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้งาน 1  (0-3-2) 
IE 252 Engineering Tools and Operations Laboratory 
 Prerequisite  :  - 
 Workshop in basic metl working processes such as bench work, sheet metal working, 
welding, shaping, turning, milling and grinding. Measurement tools such as vernier caliper, 
micrometer, etc.  Safety principles in workshop operations.  Basic maintenance of machine 
tools. 
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วอ.261 สถิติวิศวกรรม 3  (3-0-6) 
IE 261 Engineering Statistics 
 Prerequisite  :  - 
 Presenting and analyzing data. Probability theory. Statistics distribution. Sampling 
theory. Estimation theory statistical inference. Hypothesis testing. Analysis of variance. 
Regression analysis and correlation. Using statistical methods as the tool in engineering problem 
solving. 
 
วอ.301  ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1  (0-3-2) 
IE 301  Industrial Engineering Laboratory 
 Prerequisite  :  Have taken IE 261, IE 311, IE 362 และ IE 364 
 Statistics and basic data analysis laboratory (Analysis of actual industrial data.  One-
Sample and Two-Sample Hypothesis testing.  One-way analysis of variance.  Linear model 
analysis of variance.  Non-parametric one-way analysis of variance).  Quality control laboratory 

( x


-R, x


-S, measurement system analyses, process capability analyses, sampling and reliability). 
Operation research laboratory (Excel for linear programming, transport/assignment).  Industrial 
work study laboratory (work improvement and standard time analyses).  
 
วอ.302  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3  (3-0-6) 
IE 302 Engineering Economy 
 Prerequisite: - 
 Time value of money. Engineering project analysis using economic approaches. 
Depreciation. Evaluation of replacement alternatives. Risk and uncertainty. Estimating income 
tax consequences. 
 
วอ.305 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการจัดการ 1 3  (3-0-6) 
IE 305 Special Topics for Management Engineering I 
 Prerequisite  :  - 
 Interesting Topics for Management Engineering. 
 
วอ.306 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการจัดการ 2      3  (3-0-6) 
IE 306 Special Topics for Management Engineering II 
 Prerequisite  :  - 
 Interesting Topics for Management Engineering. 
 
วอ.307 หัวข้อพิเศษทางด้านการวิจัยด าเนินงานและสถิติอุตสาหกรรม 1 3  (3-0-6) 
IE 307 Special Topics for Operation Research and Industrial Statistics I 
 Prerequisite  :  - 
 Interesting Topics for Operation Research and Industrial Statistics. 
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วอ.308 หัวข้อพิเศษทางด้านการวิจัยด าเนินงานและสถิติอุตสาหกรรม 2 3  (3-0-6) 
IE 308 Special Topics for Operation Research and Industrial Statistics II 
 Prerequisite  :  - 
 Interesting Topics for Operation Research and Industrial Statistics. 
 
วอ.311 การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม  3  (3-0-6) 
IE 311 Industrial Work Study 
 Prerequisite  :  Have taken IE 261  
 Motion and time used in human working.   Using motion economics principle to design 
and improve work methods.  Man-machine interaction :study relationship between man and 
machine in  movement, time and also flow of materials used in process.  Data collection 
methods and tools such as flow process chart ,  operation process chart,  multiple activity 
chart, micro-motion study and simo chart etc. Determination of standard  time, work sampling, 
and using rating factor. Analysis of work for improving production method. Wage payment and 
incentive planning. 
 
วอ.312 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3  (3-0-6) 
IE 312 Production Planning and Control 
 Prerequisite  :  Have taken IE 364 
 Introduction to production and control system. Using of applies mathematics and 
computer for solving production and control system. Forecasting techniques. Production 
planning, Material Requirements Planning (MRP). Inventory management. Just in time system. 
Supply chain management. Production secheduling. Project management using PERT/CPM and 
line balancing.  
 
วอ.313 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา 3  (3-0-6) 
IE 313 Maintenance Engineering 
 Prerequisite  :  Have earned credits of IE 261 
 Maintenance concepts. Preventive maintenance. Depreciation causes. Machine and 
equipment inspection. Planning and control of maintenance activities.  Materials and spare part 
management. Analysis of reliability and failure statistics. Measurement and evaluation of 
maintenance performance. 
 
วอ.341  วิศวกรรมความปลอดภัย 3  (3-0-6) 
IE 341 Safety Engineering 
 Prerequisite  :  Students in the third year or higher 
 Accidents and hazards in industrial processes.  Accident models and theories of 
accident causation. Prevention of accidents. Risk analysis and assessments. Principles of safety 
management and loss prevention management.  Planning and design for safety such as plant 
layout, personal protective equipment, machine guarding, and maintenance.  Safety law in both 
factory and labour.  Industrial safety standards and industrial hygiene. Basic of environmental 
control and industrial psychology. 
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วอ.351  ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์และเครื่องมือพื้นฐาน   1  (0-3-2) 
IE 351 Material Science and Basic Tools Laboratory   
 Prerequisite  :  Have earned credits of IE 221 and IE 250 
 Material science laboratory including microstructure determination, hardness 
measurement, impact test, bending test, composition analyses using emission spectrometer, 
tensile test, and non destructive test.  Basic laboratory including welding, filing and cutting 
blade sharpening. 
  
วอ.353  ระบบอัตโนมัติส าหรับการผลิต  3  (3-0-6) 
IE 353 Automated Manufacturing Technology 
 Prerequisite  :  Students in the third year or higher 
 Principle of pneumatic and hydraulic system. Sensors and actuators in automation 
system. Pneumatic circuit and electrical circuit for automated machinery. Automation control 
with programmable logic controller (PLC). Basic PLC programming technique. 
 
วอ.354 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตและระบบอัตโนมัติ 1  (0-3-2) 
IE 354 Manufacturing Process and Automation Laboratory 
 Prerequisite  :  Have earned credits of IE 250 and IE 353 
 Manufacturing process laboratory including foundry, computer numerical controlled 
matchine, wire cut using electrostatic discharged machine, plastic injection, turning and milling.  
Automaion laboratory including pneumatic air and electrical controlled, programmable logic 
controller. 
 
วอ.355 หัวข้อพิเศษทางด้านวัสดุวิศวกรรม 1 3  (3-0-6) 
IE 355 Special Topics for Engineering Material I 
 Prerequisite  :  - 
 Interesting Topics for Engineering Material. 
 
วอ.356 หัวข้อพิเศษทางด้านวัสดุวิศวกรรม 2                    3  (3-0-6) 
IE 356 Special Topics for Engineering Material II 
 Prerequisite  :  - 
 Interesting Topics for Engineering Material. 
 
วอ.357 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการผลิตและออกแบบ 1 3  (3-0-6) 
IE 357 Special Topics for Manufacturing Engineering and Design I 
 Prerequisite  :  - 
 Interesting Topics for Manufacturing Engineering and Design. 
 
วอ.358 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการผลิตและออกแบบ 2 3  (3-0-6) 
IE 358 Special Topics for Manufacturing Engineering and Design II 
 Prerequisite  :  - 
 Interesting Topics for Manufacturing Engineering and Design. 
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วอ.361  การวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม 3  (3-0-6) 
IE 361   Industrial Data Analysis 
 Prerequisite  :  Have earned credits of IE 261 
 Data collection and presentation. Analysis of actual industrial data.  Analysis of data 
distribution.  One-Sample and Two-Sample Hypothesis testing.  Hypothesis testing of paired 
data.  One-way analysis of variance. Completed random-block design analysis of variance.  
Linear model analysis of variance. Non-parametric one-way analysis of variance. Usage of 
computer software in designing the analysis and interpreting the results for product and process 
design and analysis including quality control. 
 
วอ.362 การควบคุมคุณภาพ 3  (3-0-6) 
IE 362 Quality Control  
 Prerequisite  :  Have earned credits of IE 261 
 Quality definition. Concept of quality management. Cost of quality. Techniques of 
analyzing and improving quality such as control chart, process capability analysis, sampling 
plan, and designing of sampling plan. Engineering reliability for manufacturing. Introduction to 
quality assurance system. 
 
วอ.364  การวิจัยการปฏิบัติการ 1   3  (3-0-6) 
IE 364 Operations Research 1 
 Prerequisite  :  Have taken IE 261  
 Introduction to the methodology of operations research in modern industrial 
engineering problem solving, emphasis is made on the use of mathematical models, linear 
programming, transportation model, game theory, queuing theory, inventory model and 
simulation in decision making process for production planning and control. 
 
วอ.380 การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม 0  (0-0-0) 
IE 380 Industrial Trips  
 Prerequisite  :  Students in the third year or higher 
 Students are required to visit industrial factories or government agencies, or state 
enterprises in order to observe their business operations and submit reports to the lecturer. 
Grading is based on S or U.  
 
วอ.390 การฝึกงาน                                                        0 (Train at least 8 weeks per semester) 
IE 390 Industrial Training   
 Prerequisite  :  Third year students or higher who pass English examination according to 
the regulation of faculty of engineering and have earned credits of IE 311, IE 341 and IE 362  
 Practical training in industry in the field of industrial engineering. Training either in the 
private or public sector of any engineering establishments approved by the depart ment  with a 
period of not less than 8 weeks. Students must submit written report to project advisor with a 
grading system based on the S/U basis.  In addition, the student cannot register other subjects 
in the semester that student registers for this course. 
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วอ.405  วิศวกรรมติดดิน 3  (3-0-6) 
IE 405  Down-to-earth Engineering 
 Prerequisite: - 
 History of world development: agricultural revolution, industrial revolution, green 
revolution. Consequences of unsustainable development. Concept of Triple Bottom Line. 
Definition of sustainable development. Sustainable production and sustainable consumption. 
Sufficiency economy. Building sustainable peace. Food security. Case studies of community. 
Organic agriculture system. Organic agriculture subscription system (OASS). 
 
วอ.406 การจัดการทางวิศวกรรม 3  (3-0-6)  
IE 406 Engineering Management 
 Prerequisite  :  Students in the third year or higher 
 Evolution of management. Basic concepts and theories of modern management for 
competing in advanced economic system. Management and engineering. Role of engineer and 
organization management. Engineering planning. Project management. Industrial safety 
management. Marketing and basic finance for engineer. Management environment analyses. 
Work incentive. Leadership. Principle of organization communication. Industrial and commercial 
laws. 
 
วอ.407 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ 3  (3-0-6) 
IE 407 Industrial Cost Analysis & Budgeting 
 Prerequisite  :  Have taken IE 302 
 Introduction to financial reports. Basic techniques of analyzing and establishing financial 
reports. Analysis and establishment of job order and process costing. Analysis and 
establishment of standard costing. Cost analysis for planning, controlling, and decision making. 
Budgeting. 
 
วอ.408 ระบบการท างานในอุตสาหกรรมยานยนต์ 3  (3-0-6) 
IE 408 Working System in Automotive Industry 
 Prerequisite: - 
 Over view of world automotive industry and automotive industry in Thailand. Technical 
terms used in automotive industry. Working system management in automotive industry 
following ISO/TS 16949 quality management system which are quality management, 
management responsibility, resource management, production process and measurement 
analyses and improvement. Basic working system for automotive industry including advanced 
quality plan, failure mode and effective analyses, control plan, measurement system analyses, 
statistical process control and product part approval process. Toyota production system. 
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วอ.409 ระบบบริหารคุณภาพ 3  (3-0-6) 
IE 409 Quality Management System  
 Prerequisite  :  Have earned credits of IE 362 
 Historical perspectives on quality. Quality management strategies, Advance product 
quality planning. Leadership for quality management system (QMS) design. Involovement of 
employee for QMS. Customer focus. Decision information management. Relationship to 
suppliers, QMS in purchasing. Continual improvement for QMS. Related international standards 
in QMS. Implementation of QMS in service organizations. 
 
วอ.416  การบริหารโซ่อุปทาน 3  (3-0-6) 
IE 416 Supply Chain Management  
 Prerequisite  :  Have earned credits of IE 312  
 Integrating roles of purchasing and supply chain management. Supply chain 
management techniques: MIS and EDI, JIT sourcing, value analysis, and zero-based pricing. 
Supply chain management strategies: co-makership, supplier partnering. Strategic procurement 
plans. Supplier development and integration. Manufacturing logistics. Global sourcing strategies; 
risk management, Material handling, Inventory management, Distribution, Customer service, 
Information technology and Decision support systems for Supply Chain Management. 
 
วอ.417 การจ าลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 3  (3-0-6) 
IE 417 Computer Simulation 
 Prerequisite  :  Have earned credits of IE 261 
       Random number generation and validity test, data collection and analysis, design and 
analysis of simulation system, building simulation model using computer software, verification 
and validation, simulation output analysis, application of industry problem using simulation, 
case study. 
 
วอ.418  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 3  (3-0-6) 
IE 418 Project Feasibility Study  
 Prerequisite  :  Have taken IE 302 
 Basic concept of project feasibility study. Marketing study. Engineering study. 
Management study. Financial study and other effects. Case studies. Project evaluation in both 
economical and engineering areas. Application of feasibility study in industries. 
 
วอ.425 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 3  (3-0-6) 
IE 425 Polymer Engineering 
 Prerequisite  :  Have earned credits of IE 121 
 Principles of polymer science and engineering.  Topics include structure of polymeric 
materials, mechanical and thermal properties of polymers, viscoelasticity property, yield and 
fracture, reinforced polymers, nanopolymers and polymers for advanced technologies. 
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วอ.427 การกัดกร่อนของโลหะ 3  (3-0-6) 
IE 427 Corrosion of  Metals  
 Prerequisite  :  Have earned credits of IE 121 
 Fundamental of corrosion.  Thermodynamics and kinetics of corrosion caused by 
solution.  Effects of variables on corrosion.  Various types of corrosion.  Corrosion at high 
temperature.  Testing and evaluation of corrosion.  Design for corrosion reduction.  Corrosion 
protection. 
 
วอ.428 เทคโนโลยีการข้ึนรูปโลหะผง 3  (3-0-6) 
IE 428 Technology of  Powder Metallurgy  
 Prerequisite  :  Have earned credits of IE 121 and IE 221 
 Porduction and characterization of metal powder. Shaping and consolidation 
technologies. Secondary operationa and quality control. Materials systems. Properties and 
applications. 
 
วอ.429 การเลือกวัสดุส าหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม 3  (3-0-6) 
IE 429  Materials Selection for Industrial Applications 
 Prerequisite  :  - 
 Behavior of materials, such as, metals, ceramics, polymers and composites in industrial 
service under conditions of environmental degradation, wear and high temperature 
applications. Mechanisms of the failure process and methods of prevention and protection 
against failure including the use of materials selection, materials and engineering design and 
surface engineering are explained. Case studies of engineering failures and the strategies 
adopted to solve these problems. 
 
วอ.433  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3  (3-0-6) 
IE 433 Industrial Plant Design 
 Prerequisite  :  Have taken IE 311  
 Introduction to plant design. Preliminary analysis of plant design. Layout and facilities 
planning, material handling, nature of plant layout problem. Plant location selection. Product 
analysis: basic types of layout service and auxiliary functions. 
 
วอ.435  คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 3  (3-0-6) 
IE 435  Computer-Aided Design/Manufacturing 
 Prerequisite  :  Have taken IE 250 and ME 200 
 Computer-aided design system.  Design processes.  Hardware and software used in 
designing.  Basic graphic design.  Mathematical function for designing.  Bezier curves.  NURBS.  
Geometric transformation.  Surface modeling and solid modeling.  Engineering analysis.  
CAD/CAM data 
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วอ.436   การบรรจุหีบห่อทางอุตสาหกรรม 3  (3-0-6) 
IE 436   Industrial Packaging 
 Prerequisite  :  - 
 Basic principles of industrial packaging and its significance in industry.  Studies of 
properties of packaging materials, design, analysis and development of industrial packaging. 
 
วอ.438 การออกแบบเครื่องกลส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 3  (3-0-6) 
 IE 438 Mechanical Design for Industrial Engineering 
 Prerequisite  :  Have taken IE 121, CE 221 and ME 100       
 Theories of tools and machinery. Study of material‖s strength, properties and selection. 
Theory of failure. Design of power transmission i.e. conveyor, chain, gear, joints couplings etc. 
Stress and strain, theory of vibration, mechanical design. Function principles and machinery 
structure design. 
 
วอ.445   การยศาสตร์อุตสาหกรรม  3  (3-0-6) 
IE 445  Industrial Ergonomics 
 Prerequisite  :  Students in the third year or higher 
         Basic knowledge of human body, function and cognitive.  Human anthropometry and 
movements.  Musculoskeletal system.  Mechanical energy in the human body and energy 
consumption at work. Interaction of man-machine-environmental system. Measurements of 
work stress and strain on human.  Human capacity and limitation. Human factors in industrial 
work designs: tools, machines, workstations and working environments.  Human factors in 
repetitive works, shift works, working motivation, aging and fatigues.   
 
วอ.449 การยศาสตร์เพื่อการปฏิบัติจริง 1 (0-3-0) 
IE 449  Ergonomics Practicum 
 Prerequisite: Passed IE261 and learn together with/or used to study IE445  
 Practicum in ergonomics measuring method, instrument, and technic for collection and 
analysis of ergonomic data, human characteristics, capacities, and limitations such as 
anthropometric measurement, muscle strength, working energy consumption, visual 
performance and fatigue, working environment survey such as light, sound, temperature and 
atmosphere and ergonomics risk evaluation techniques.  Report, presentation and discussion of 
application of ergonomic case study is required. 
 
วอ.455  การหล่อโลหะ และ การเชื่อมประสานโลหะ 3  (3-0-6) 
IE 455 Foundry and Welding 
 Prerequisite  :  Have taken IE 250 
 Processes and principles in metal casting. Its thermodynamic and solidification including 
controlling. Physical properties and metallurgy in welding including its characteristic. Welding 
design: principle and controlling effects of mechanical loads, stress & strain. Shrinkage and 
distortion precaution. 
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วอ.456  การออกแบบแม่พิมพ์ 3  (3-0-6) 
IE 456 Mold and Die Design 
 Prerequisite  :  Have earned credits of IE 250 
 Principle of mold and die designs; introduction to fundamentals of plastics including 
material selections, mold and die structure, process selection, surface treatments – chemical 
and heat treatments, coating and hardening, Standard mold and die for various processing 
types including mold construction. 
 
วอ.457  เทคโนโลยีพลาสติก 3  (3-0-6) 
IE 457 Plastics Technology  
 Prerequisite  :  Have earned credits of IE 121 
 Introduction to the plastics industry including fundamental aspects of plastics materials 
and processing.  Principles of rheology involved in the processing of plastics, and their 
applications in plastics process engineering.  Fundamental of injection mold design.  Plastics 
processing methods including extrusion, injection molding, blow molding, compression molding, 
and thermoforming.   
 
วอ.458  ผลิตภาพสีเขียว 3 (3-0-6) 
IE 458   Green Productivity 
 Prerequisite : - 
 Concept, principles and practice of green productivity. Methodology of green 
productivity through various tools concerned. Broad view of management systems in quality, 
environmental issues including occupational health, hygiene and safety in a workplace. 
Integrated management systems in the previous mentioned issues are introduced. Internal 
Audit; Accreditation and Certification. Environmental management system on product oriented. 
Life cycle assessment. 
 
วอ.466  การวิจัยการปฏิบัติการ 2   3  (3-0-6) 
IE 466  Operations Research II 
 Prerequisite:  Have earned credits of IE 364 
 Integer programming, Branch and Bound programming, Non-Linear Programming, 
Dynamic Programming, Markov Processes, Heuristic Approaches, Genetic algorithm, Tabu Search 
algorithm, Simulated Annealing algorithm for production planning and control.  
 
วอ.467 การออกแบบการทดลอง 3  (3-0-6) 
IE 467   Design of Experiment 
 Prerequisite:  Have earned credits of IE 261 and IE 361 
 Principles of a design of experiment for product and process improvement, planning 
and performing single or sequential experiments, output response analysis with the changes of 
input factors, general factorial designs, 2k factorial designs, and some limitations of experiments, 
randomised blocks and latin squares designs, including confounding in experimental design, 
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industrial case studies for production  and operations planning and control, product and 
process design and analysis including quality control.  
 
วอ.468 เทคโนโลยีส าหรับการตัดสินใจ 3  (3-0-6) 
IE 468 Decision Technology 
 Prerequisite:  - 
 Introduction to decision technologies for management and controlling in both 
industry and management. Problem solving by mathematical programming and a tool for 
processing problems. Multiple criteria decision making by analytic hierarchy process and a 
tool. Project analysis and a tool for evaluation. 
 
วอ.475  มาตรวิทยาและการสอบเทียบ 3  (3-0-6) 
IE 475  Metrology and Calibration  
 Prerequisite:  Have taken IE 250 
 Fundamental principles of metrology. Standards and measuring system. Units, 
sensitivity, resolution, error in measurement. Measuring methodology and references.  
Traceability and calibration.  Industrial standards on measurement and product certification.  
The use of measurement and inspection tools for mechanical components and products.  
Measurement and inspection on shaft, baring hole, depth of drilled holes, threading, gear, cam, 
and surface roughness. Pneumatic length measurement.  Laser interferometer measurement.  
Coordinate measuring machine (CMM). Three dimensional laser scanner. International standards 
of fits and tolerance.  
 
วอ.476  อุปกรณ์ควบคุมในเครื่องจักรกลอัตโนมัติ  3  (3-0-6) 
IE 476  Controller in Automated Machinery 
 Prerequisite: Have taken IE 353  
 Modern manufacturing processes.  Computer Integrated Manufacturing (CIM) system. 
Automated storage and retrieval system.  Devices and equipment for CIM system. Types of 
automatic control and automatic controller in industry.  Computer Numerical Control system. 
Industrial robot. Programmable Controller(PLC). Automatic feedback control with PLC.  
 
วอ.478  วิทยาการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้ 3  (3-0-6) 
IE 478 Industrial Robotics and Applications  
 Prerequisite:  Have taken IE 353 
 Principles and applications of industrial robots in modern manufacturing systems.  
Robot classifications and configuration.  Components and control.  Kinematics analysis and 
control.  Robot and system integration.  Justifying the cost of robots.  Robot Programming and 
production rate. 
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วอ.486 สหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 3  (0-3-6) 
IE 486 Industrial Engineering Co-operative Education I  
 Prerequisite: Students in the 4th year and have taken IE 302, IE 311, IE 312, IE 313, IE 
341, IE 362 and IE 364   Must pass English Brush-up training program or must receive at least 
300 points of TU-GET examination.   
 Study and problem solving in industry for the purpose of research and development.  
The study is conducted individually or in groups not exceeding 3 students and fits the following 
description (1) a search for invention that can be developed into commercialized product, (2) 
problem solving in manufacturing, process improvement, or utilization of defections or rejects, 
(3) technological improvement (from those granted patent), management of information and 
servicing for business decision making.  The duration of course is not to be less than 4 months 
and not exceeding 6 months.  It is evaluated by committee consisting of lecturers and industrial 
associates.  Students are required to submit reports and make oral presentation.   
 
วอ.487 สหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 2 6  (Work at least 16 weeks per semester) 
IE 487 Industrial Engineering Co-operative Education II 
 Prerequisite:  Have earned credits of IE 486 
 Study and analyse problem in industry which is a continuous study from วอ.486. 
Analyse and improve work following methodologies of study from IE 486. 
 
วอ.490 สัมมนาส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 0  (0-0-0) 
IE 490 Seminar for Industrial Engineering  
 Prerequisite:   Students in the 4th year 
 Engineering problems are widely discussed by students, especially those confronted 
during industrial training through problem analysis and brain storming. Based on the results of 
discussion, seminar topics are specified in order to enhance students knowledge and 
experiences. Students are divided into groups for preparation of seminar containing description 
of problems and problem solving.  Evaluation is carried out by other students and by 
supervisor with a grading system on the s/u basis. 
 
วอ.496 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 1  (0-3-0) 
IE 496 Industrial Engineering Project I 
 Prerequisite:  Students in the 4th year and have taken IE 302, IE 311, IE 312, IE 313, IE 
341, IE 362 and IE 364   Must pass English Brush-up training program or must receive at least 
300 points of TU-GET examination.   
 Students carry out industrial engineering projects of interests, either individually as by 
group. A project report and a presentation are required at the end of course. The report must 
be written correctly according to both structure and grammar in Thai. 
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วอ.497 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 2  (0-6-0) 
IE 497 Industrial Engineering Project II 
Prerequisite:  Have earned credits of IE 496 
 Continuation of industrial engineering project from IE 496 to the final stage. A project 
report and a presentation are required at the end of course. The report must be written 
correctly according to both structure and grammar in Thai. 
 
วิชาเฉพาะที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาอื่น และคณะอื่น 
วก. 390  ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล 1 (0-3-0) 
ME 390  Mechanical Engineering Fundamental Laboratory  
 Prerequisite: Have earned credits of CE 221, ME 230, ME 240 or Permission from 
Instructor and Department Head 
 Applying the basic instrumentation in Mechanical engineering filed such as 
measurement of distance, linear and angular velocity, flow rate, force, stress, strain, pressure, 
temperature. Error analysis in the experiments. Data analysis and presentation. 
 
วฟ. 203 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟาูเบื้องต้น 1(0-3-0) 
LE  203 Introduction to Electrical Engineering Laboratory 
 Prerequisite: Have earned credits of LE 209 or taking LE 209 in the same semester 
 This course focuses on practicing skills in basic electrical engineering. Learn how to use 
equipments and some electrical elements. Connect  some electrical circuits. Identify, analyze 
and solve some basic problems in electrical circuits and electronics. Learn how to use basic 
circuit and electronic software. 
 (This course for students in Mechanical, Chemical, Industrial and Civil Engineering) 
 
วย. 202 กลศาสตร์วิศวกรรม - สถิตยศาสตร ์ 3 (3-0-6) 
CE202   Engineering Mechanics - Statics 
 Prerequisite:  Have earned credits of SC 133 
 Force analysis; Newton‖s law of motion; resultant; Equilibrium of forces; Application of 
equilibrium equations for structures and machines; Center of gravity; Theorems of Pappus. 
Beams; Friction; Virtual workand stability; Moment of inertia of an area, mass; Introduction for 
bending moment, shear and deflection 
 
วย. 221  กลศาสตร์ของแข็ง 1 3 (3-0-6) 
CE 221  Mechanics of Solids 1 
 Prerequisite:  Have earned credits of CE 202 
Introduction to mechanics of deformable bodies; Relations among loads and deformations; 
Stress-strain relationship; Axial loading. Torsion; Bending in elastic range; Bending and shearing 
stresses in beams; Transformation of stress; Mohr‖s circles and combined stresss.  Introduction 
to failure theory; Deflection of beams by integration; Eccentric loading; Buckling of compression 
members; Material testing 
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วฟ.209 วิศวกรรมไฟฟูาเบื้องต้น 3 (3-0-6) 
LE 209 Introduction to Electrical Engineering 
 Prerequisite: - 
 Basic D.C. and A.C. circuit analysis; voltage; current and power; transformers; 
introduction to electrical machinery; generators, motors and their uses; concepts of three-phase 
system; method of power transmission; introduction to some basic electrical instruments. 
 (This course for students in Mechanical, Chemical, and Industrial Engineering) 
 
ค. 251 วิธีเชิงตัวเลขและการประยุกต์               3 (3-0-6) 
MA251 Numerical Methods and Applications  
 Prerequisite: Have earned credits of  MA 214 
 Numerical solutions of one variable equations, polynomial interpolation, numerical 
methods of differentiation and integration, numerical solutions of ordinary differential 
equations, draw examples in engineering problem solving, error analysis, numerical solutions of 
systems of linear equations (direct methods and iteration methods), numerical methods in 
determining eigenvalues and eigenvectors, finite elements, solving engineering problems by 
using numerical methods and mathematical package. 
 
วก. 200 การเขียนแบบเครื่องกล                 2 (1-3-2) 
ME 200 Mechanical Drawing 
 Prerequisite: Have earned credits of ME 100 
Basic descriptive geometry. Intersection and development of surfaces. Symbols in mechanical 
drawing.  Piping drawing. Welding drawing. Drawing of machine elements. Specification of 
surface finish. Allowance and tolerance. Assembly and detailed drawing.  Computer aided 
drawing. 
 
วก. 220  กลศาสตร์วิศวกรรม – พลศาสตร์              3 (3-0-6) 
ME 220  Engineering  Mechanics - Dynamics 
 Prerequisite: Have earned credits of CE 202 
 Reviews of basic principles governing the laws of motion. Kinematics of particles and 
rigid bodies. Displacement, velocity, and acceleration.  Absolute and relative motion.  Kinetics 
of particles and rigid bodies. Newton's second law of motion.  Force mass and acceleration. 
Work and energy. Impulse and momentum.  Centripetal motion.  Introduction to vibration. 
 
วก. 290  กลศาสตร์ของไหลเบือ้งต้น 3 (3-0-6) 
ME 290  Introduction to Mechanics  of  Fluids  
 Prerequisite: Have earned credits of SC 133 
 Properties of fluids. Fluid statics. Buoyancy. Momentum equation. Energy equation. 
Kinematics of incompressible and non-viscous fluid flow. Dimensional analysis and similitude. 
Incompressible and viscous fluid flow. Fluid measurement. Flow in pipes. Introduction to 
design of piping system. 
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วค.  211 เธอร์โมไดนามิกส์  3 (3-0-6) 
AE  211 Thermodynamics  
   Prerequisite: - 
 Introduction to thermodynamics and engineering thermodynamics. Definitions of some 
technical terms related to engineering thermodynamics. Properties of pure substances.  
Equation of state of ideal and real gases. Compressibility. Thermodynamic diagrams and tables. 
First law of thermodynamics for closed system and for control volume. Second law of 
thermodynamics. Entropy. Applications of first law, second law and entropy on 
thermodynamics. Calculations for real processes. 
 (For students outside the Department of Chemical Engineering) 
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 3.2 ชื่อ  สกุล  เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร    
    

ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 3100600712595 รองศาสตราจารย ์ ดนุพันธ์  วสิุวรรณ 
 

Ph.D. 
 

M.Eng. 
B.Eng. 

(Manufacturing 
Engineering and  
Management)  
(Industrial Engineering)  
(Industrial Engineering)  

University of Nottingham,          
UK.   
Chulalongkorn University 
Kasetsart University 

2545 
 

2536 
2537 

2 3100100196725 รองศาสตราจารย ์ วุฒิชัย  วงษ์ทัศนยี์กร 
 

Ph.D. 
 

M.S. 
 

M.S. 
 

B.S. 

(Industrial and Systems 
Engineering)  
(Industrial and Systems 
Engineering) 
(Operations Research) 
 
(Industrial Engineering) 

  Georgia Institute of   
  Technology, U.S.A. 
Georgia Institute of  
Technology, U.S.A. 

  University of Michigan  
  Ann Arbor, U.S.A. 
  Columbia University,    
  U.S.A. 

2549 
 

2548 
 

2544 
 

2543 

3 3419900250029 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปาริชาต  ชืน่วัฒนกุล 
 

M.Eng. 
 

B.Eng. 

(Industrial Engineering and 
Management)  
(Industrial Engineering)  

Asian Institute of  
Technology  
Khon Kaen University 

2535 
 

2532 
4 3739900249516 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นริศ  เจริญพร  
 

M.Eng. 
B.Eng. 

 (Industrial Engineering)  
(Agricultural Engineering)  

Chulalongkorn University 
Kasetsart University 

2534 
2531 
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ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

5 3100601116147 รองศาสตราจารย ์ มณฑลี  ศาสนนันทน ์
 

Ph.D. 
 

M.S. 
B.S. 

 (Manufacturing 
Engineering and 
Operations Management) 
(Industrial Engineering)  
(Manufacturing 
Engineering)  

University of Nottingham, 
UK.  
University of Pittsburgh, 
U.S.A. 
Boston University, U.S.A. 

2542 
 

2533 
 

2532 

 
  3.2.2 อาจารย์ประจ าที่ร่วมสอนในหลักสูตร   

ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 3100600712595 รองศาสตราจารย ์ ดนุพันธ์  วสิุวรรณ 
 

Ph.D. 
 

M.Eng. 
B.Eng. 

 (Manufacturing 
Engineering and 
Management)  
 (Industrial Engineering)  
 (Industrial Engineering)  
 

University of Nottingham, 
UK.   
Chulalongkorn University 
Kasetsart University 

2545 
 

2536 
2537 

2 3100100196725 รองศาสตราจารย ์ วุฒิชัย  วงษ์ทัศนยี์กร 
 

Ph.D. 
 

M.S. 
 
 

(Industrial and Systems 
Engineering)  
(Industrial and Systems 
Engineering) 
 

  Georgia Institute of   
  Technology, U.S.A. 
Georgia Institute of  
Technology, U.S.A. 
 

2549 
 

2548 
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ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

M.S. 
 

B.S. 

(Operations Research) 
 
(Industrial Engineering) 

  University of Michigan  
  Ann Arbor, U.S.A. 
  Columbia University,U.S.A. 

2544 
 

2543 
3 3419900250029 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปาริชาต  ชืน่วัฒนกุล 

 
M.Eng. 

 
B.Eng. 

(Industrial Engineering and 
Management)  
(Industrial Engineering)  

Asian Institute of  
Technology  
Khon Kaen University 

2535 
 

2532 
4 3739900249516 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นริศ  เจริญพร  

 
M.Eng. 
B.Eng. 

 (Industrial Engineering)  
(Agricultural Engineering)  

Chulalongkorn University 
Kasetsart University 

2534 
2531 

5 3100601116147 รองศาสตราจารย ์ มณฑลี  ศาสนนันทน ์
 

Ph.D. 
 

M.S. 
B.S. 

 (Manufacturing 
Engineering and 
Operations Management)  
(Industrial Engineering)  
(Manufacturing 
Engineering)  

University of Nottingham, 
UK.  
  University of Pittsburgh, 
U.S.A. 
  Boston University, U.S.A. 

2542 
 

2533 
2532 

6 3119900252202 รองศาสตราจารย ์ จิรศิริพงษ์  เจริญ
ภัณฑารักษ ์
 

Ph.D. 
 

M.S. 
B.Eng. 

(Industrial Engineering and 
Operations Research)  
(Industrial Engineering)  
(Industrial Engineering)  

University of Illinois, U.S.A. 
 
Bradley University, U.S.A. 
Khon Kaen University 

2537 
 

2532 
2519 

7 3100800066743 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วรารัตน์  กังสัมฤทธิ ์
 

Ph.D. 
 

M.Sc. 
B.Sc. 

(Macromolecular Science)  
 
(Polymer Science)  
(Chemistry)  

Case Western Reserve 
University, U.S.A. 
Mahidol University 
Khon Kaen University 

2544 
 

2536 
2533 
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ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

8 3100500912215 รองศาสตราจารย ์ ศุภช ัย  สุรพันธ ์
 

Dr.Eng. 
 

 
Dipl.Eng. 

B.Sc. 

(Mineral Processing 
Technology and 
Metallurgical and Material 
Engineering)  
(Metallurgical Engineering) 
(Physics)  

Tohoku University, Japan  
 
 
Chulalongkorn University  
Prince of Songkla   

University 

2539 
 
 

2528 
2523 

9 5120100036996 รองศาสตราจารย ์ พงศ์ชนนั  เหลืองไพบลูย ์
 

Ph.D. 
 

M.Eng. 
B.Eng. 

(Operational Research) 
 
(Industrial Engineering)  
(Industrial Engineering)  

University of Newcastle   
Upon Tyne, UK. 
Kasetsart University 
Kasetsart University 

2545 
 

2538 
2536 

 
10 5100200246593 รองศาสตราจารย ์ จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ ์

 
Ph.D. 
M.S. 

B.Eng. 

 (Industrail Engineering)  
(Industrial Engineering)  
(Industrial Engineering)  

Clemson University, U.S.A. 
University of Pittsburgh, 

U.S.A. 
  Kasetsart University 

2543 
2539 

 
2535 

11 3101402317895 รองศาสตราจารย ์ ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง 
 

Ph.D. 
 

M.Eng. 
B.Eng. 

(Management of 
Technology) 
 
(Industrial Engineering) 
(Production Engineering) 

Asian Institute of 
Technology 
Chulalongkorn University,  
King Mongkut's Institute  
of Technology Thonburi,  

2545 
 

2538 
2536 

12 3309900085827 รองศาสตราจารย ์ เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์ 
 

Ph.D. 
 

(Metallurgical Engineering)  
 

Illinois Institute of  
Technology, 

2543 
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ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

B.Eng. (Industrial Engineering)  U.S.A. 
Khon Kaen University 

2534 
 

13 3750100366986 รองศาสตราจารย ์ บุษบา  พฤกษาพนัธุ์รัตน ์
 

D.Eng. 
 

M.Eng. 
 

B.Eng. 

(Information Science and 
Control Engineering) 
(Manufacturing Systems 
Engineering)  
(Industrial Engineering) 

Nagaoka University of 
Technology, Japan 
Asian Institute of 
Technology  
 
Thammasat University 

2546 
 

2540 
 

2537 

14 3100600716973 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ อภิวัฒน์  มุตตามระ 
 

D.Eng. 
 

B.Eng.  

(Material Science)  
 
(Industrial Engineering)  

Nagaoka University of   
Technology, Japan 

  Kasetsart University 

2547 
 

2535 
15 3101801128816 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ สวัสดิ์  ภาระราช 

 
D Eng. 
M.Eng. 

 
B.Ind. 
Tech. 

(Industrial Engineering) 
 (Manufacturing System 
Engineering)  
(Production Technology)  
 

Kasetsart University 
Asian Institute of  
Technology 
King Mongkut's Institute of  
Technology North Bangkok 

2550 
2540 

 
2536 

 
16 3100504246791 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ สมศักย์  ธรรมนิวิฏฐ์ 

 
M.Sc. 

 
M.Eng. 

Dipl.-Ing. 

(Manufacturing System 
Engineering) 
(Engineering Management)  
(Mechnical Engineering) 

University of Warwick, UK. 
 
Chulalongkorn University 
Specialized College of    
Cologne, Germany 
 

2541 
 

2541 
2525 
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ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

17 3102001498601 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ จิรวรรณ  คล้อยภยันต์ 
 

Ph.D. 
 

MIMSE 
 

M.Sc. 
B.Sc. 

 (Industrial Engineering)  
 
(Integrated Manufacturing 
System and Engineering) 
(Industrial Engineering)  
(Material Science)  

North Carolina State 
University, U.S.A. 
North Carolina State 
University, U.S.A. 
Chulalongkorn University 
Chulalongkorn University 

2545 
 

2541 
 

2537 
2528 

18 3101200119472 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ชัยรัตน์  ตนัติไพบูลย์วฒุ ิ
 

M.Phil. 
 

M.Sc. 
 

B.Eng. 

(Manufacturing Process: 
Casting)  
(Advanced Manufacturing 
Technology).  
(Production Engineering) 

Loughborough University 
of Technology, UK. 
UMIST, UK 
King Mongkut's Institute of  
Technology (Thonburi) 

2541 
 

2535 
 

2527 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมสอนในหลักสูตร 
     ไม่มี  
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง   ดังนั้นหลักสูตรได้
ก าหนดรายวิชาฝึกงานซึ่งเป็นวิชาบังคับ และสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นวิชาบังคับเลือกโดยนักศึกษาสามารถ
วางแผนการศึกษาได้ว่าต้องการประสบการณ์ภาคสนามในรูปแบบใด  

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
(1) ทักษะในการปฏบิัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจ าเป็น

ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อน าไปแก้ปัญหาทางในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีมนุษยสัมพนัธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นไดด้ี 
(4) มีระเบียบวินยั ตรงเวลา เข้าใจวฒันธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ 
(5) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใชป้ระโยชน์ในงานได้ 

 4.2 ช่วงเวลา 
วิชาฝึกงาน ภาคการศึกษาฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 
วิชาสหกิจกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 2   ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาชั้นปีที่ 4 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  วิชาฝึกงาน จัดเต็มเวลาในภาคฤดูร้อน  
  วิชาสหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 2   จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  (ถ้ามี) 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ   
 การศึกษาในโครงงานที่น่าสนใจทางวิศวกรรมอุตสาหการ และน าเสนอโครงการ ในรายงานดังกล่าวจะ
เน้นการเสนอรายงาน โดยใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และหลักการเขียนรายงาน เช่น การใช้
ภาษาไทย การค้นหาและการใช้ข้อมูลทางวิศวกรรมศาสตร์  

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการประยกุต์ใช้เทคนิคต่าง ๆ ด้านวิศวกรรมอุตสา

หการ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ในด้านกระบวนการผลิต หรือโปรแกรมทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ในการท า
โครงงาน โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
 5.3 ช่วงเวลา 

 ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่ 4 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  วอ.496 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ1   1  หน่วยกิต 
  วอ.497 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ2   2  หน่วยกิต 
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5.5  การเตรียมการ 
ปฐมนิเทศนักศึกษา มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบและบุคลากร

สนับสนุนที่มีหน้าที่ประจ าเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงาน อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  แบ่งการประเมินผลออกเป็น 3 รอบ 

  รอบที่ 1  การประเมินข้อเสนอโครงร่างโครงงาน เพื่อระดับของการศึกษา ก าหนดขอบเขต และ
พิจารณาความเป็นไปได้ในการท าโครงงานในหัวข้อที่นักศึกษาน าเสนอ 

  รอบที่ 2  การประเมินผลจากความกา้วหน้าในการท าโครงงาน ซึง่นักศึกษาต้องมีการจัดท ารายงานที่
แสดงให้เห็นว่านักศึกษาได้ท าโครงงานโดยมีวิธีการที่เปน็เหตุเป็นผล มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และวิเคราะห์ผลที่ถูกต้องตามหลักทางวิชาการ  

  รอบที่ 3  การประเมินผลโครงงาน ซึ่งนักศึกษาต้องมีการจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงงาน 
โดยต้องแสดงให้เห็นว่านักศึกษาได้ด าเนินการท าโครงงานจนเกิดผลส าเร็จตามวิธีการ
ด าเนินการและบรรลุวัตถปุระสงค์ที่ตั้งไว้ 

  ทั้งนี้ในการประเมินผลแต่ละรอบเป็นการจัดสอบการน าเสนอทีม่ีอาจารย์สอบไม่ต่ ากวา่ 3 คน 
 

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่อง  การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิค
การเจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัว
ในการท างานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และในกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

ด้านภาวะผูน้ า และความรบัผิดชอบตลอดจนมี
วินัยในตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึง่นักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม และ
มีการก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจน 
ก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน เพื่อ
เป็นการฝึกให้นักศึกษาไดส้ร้างภาวะผูน้ าและการเป็น
สมาชิกกลุ่มทีด่ ี
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา
เข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอการมีสว่นร่วมในชัน้เรียน เสริม
ความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่
จ าเป็นและเกียวข้องกับอุตสาหกรรม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของวิชาศึกษาทั่วไป   

 2.1.1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1) ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (1)  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
  (2)  มีความเป็นธรรม 
  (3)  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  (4)  มีวินัย 
  (5)  มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
  (6)  มีจิตอาสา 
 2 ) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (1)  เรียนจากบทบาทสมมติ และกรณีตัวอย่างที่ครอบคลุมประเด็นปัญหาดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม 
  (2) อภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (3)  กรณีศึกษาและการมีส่วนรว่มในการวิเคราะห์และให้ความเห็นด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (4)  การสอดแทรกคุณธรรมในรายวิชาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (5)  จัดกิจกรรมเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
  (6)   การเรียนรู้จากสถานการณจ์ริง 
  (7)  จัดโครงการพัฒนาแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  (8)   จัดกิจกรรมส่งเสริมในเร่ืองความรับผิดชอบทั้งในชัน้เรียน และนอกชั้นเรียน 
  (9)   แฟูมสะสมงาน 

(10)  กรณีศึกษาการเป็นแบบอย่างที่ดีของวิชาชพีต่างๆ 
(11)  จัดโครงการพัฒนาแนวคิดด้านจิตอาสา 
(12)  ก าหนดชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาจิตอาสา 

  3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
           (1) การประเมินแบง่ออกเป็น 3 ระยะ  โดยนักศึกษาประเมนิตนเอง เพื่อน อาจารย์ 
   -ก่อนเรียน 
   -ระหว่างเรียน 
   -หลังการเรียน/กิจกรรม 
   (2) ประเมินโดยการสะท้อนความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น 
   (3) ประเมินโดยใช้แบบประเมนิ 
   (4) นักศึกษาท าบนัทึกประสบการณ์จากการเรียนในชัน้เรียน และประสบการณ์จากสังคม 
   (5) การมีส่วนร่วมและการพัฒนาตนเองก่อนเรียน ระหว่างเรียน  
   (6) ประเมินจากภาระงานทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
   (7) ประเมินจากระยะเวลาในสง่งานตามก าหนด 
   (8) การตรงต่อเวลาในการเข้าชัน้เรียนและการสง่งานตามก าหนดระยะเวลา 
   (9)ประเมินโดยใช้การสังเกต 
  (10) ประเมินการมีส่วนร่วมและการพัฒนาตนเอง 
 2.1.2. ความรู้ 
  1)  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (1) มีความรู้อย่างกว้างขวางในหลักการและทฤษฎีองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง 
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  (2) สามารถวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
  (3)  สามารถน าความรู้ หลักการ ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อยา่งเเหมาะสม 
  (4)  สามารถบูรณาการความรู้และศาสตร์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
 2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (1) การสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา 
  (2) การท าแผนที่ความคิด 
  (3) ให้มีการคิดวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา/คิดวิธีแก้ปัญหา 
  (4) เน้นการสอน การเรียนโดยใช้ปัญหาเปน็หลัก 
  (5) การท ารายงาน/โครงงาน 
  (6) การระดมสมองเพื่อการเรียนรู้ ตลอดจนการน าไปประยุกต์ใช้ 
  (7) การศึกษาด้วยตนเองเก่ียวกับความสัมพนัธ์ของศาสตร์ต่างๆ 
 3)   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (1) การท ารายงานและการน าเสนองาน 
  (2) การประเมินผลสัมฤทธิโ์ดยการสอบ 
  (3) การท ารายงาน/การค้นคว้า 
  (4) การส่งงานและการน าเสนองาน 
  (5) การน าเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
  (6) แบบฝึกหัด 
  (7) การประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยการสอบ การท ารายงาน 
  (8) ประเมินโดยการสอบ /แนวความคิด และความเข้าใจ 
  (9) การท ารายงานและการน าเสนองาน 
  (10) ประเมินโดยการสอบ /แนวความคิด และความเข้าใจ 
  (11) การท ารายงานและการน าเสนองาน 
  

2.1.3. ทักษะทางปัญญา 
 1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 
  (1) สามารถก าหนดประเด็นวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเป็นระบบ 
  (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาและผลการ
ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
  (3) มีความคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ และมีความคิดในเชิงบวก 
  (4) มีความใฝุรู้ ติดตามการเปลีย่นแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 
  (1) การสอนที่เนน้ผู้เรียน โดยใชป้ัญหาเป็นหลัก 
  (2) กระตุ้นให้ผู้เรียนสรุปความรู้จากความคิดทีไ่ด้เรียน 
  (3) การระดมสมอง 
  (4) การแสดงบทบาทสมมต ิ
  (5) จัดกิจกรรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์ 
  (6) ปัญหา และเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างน้อย 1กิจกรรม/วิชา 
  (7) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเปน็หลัก 
  (8) กระบวนการเรียนการสอนแบบให้สัมผัสปัญหา (problem- based learning) 

(9) ลงมือปฏิบัติในการแก้ปัญหาด้วยการให้ท าโครงงาน (project-based learning) 
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(10) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
(11) บรรยาย/อภิปราย 
(12) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทศันะความคิดเชงิบวกในมุมมองของผู้เรียน และสังคม 
(13) การเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
(14) การมอบหมายงาน 
(15) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

  3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  (1) การประเมินการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา 
  (2) การจัดระบบความคิด 
  (3) การน าเสนอรายงาน 
  (4) การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
  (5) โครงงาน/ผลงาน 
  (6) การทดสอบ/การสอบเกี่ยวกับระบบความคิด ความเชื่อมโยง และเหตุผล 
  (7) การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและการเสนอแนวทาง 
  (8) การประเมินแบง่ออกเป็น 3 ระยะ  โดยนักศึกษาประเมนิตนเอง เพื่อน อาจารย์ 
   -ก่อนเรียน 
   -ระหวา่งเรียน 
   -หลังการเรียน/กิจกรรม 
  (9) การประเมินจากรายงาน 
  (10) การประเมินจากการน าเสนอรายงาน/โครงงาน 

2.1.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (1) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและยอมรับความแตกต่าง 
  (2) มีความเป็นผู้น าและกลา้ท า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
  (3) มีความรับผิดชอบในงาน ในหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
  (4) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตวั การควบคุมอารมณ์และความอดทน 
  (5) ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู้อื่น และมีความเปน็พลเมืองดี 
 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
  (1) การมอบหมายงานให้ท างาน/โครงงานกลุ่ม 
  (2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปัญหาตา่งๆ 
  (3) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในเร่ืองภาวะผู้น า 
  (4) การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ 
  (5) ให้ความรู้เกี่ยวกับการพึ่งตนเอง 
  (6) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
  (7) การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 
  (8) การบรรยาย/การอภิปราย ยกตัวอย่างผลกระทบในเร่ืองสทิธิ เสรีภาพ 
  (9) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปัญหาของชุมชนของผู้เรียน 
  (10) สอนและฝึกปฎิบตัิเก่ียวกับการเคารพสิทธิของผู้อื่น ความแตกต่างของบุคคล เคารพหลกั
ความเสมอภาค การเคารพกติกา 
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  3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
  (1) ประเมินจากการสังเกต พฤติกรรม 
  (2) ประเมินความสามารถในการแสดงออกในบทบาทภาวะผู้น า และผู้ตามในในบทบาทภาวะ
ผู้น า และผู้ตามในสถานการณ์ตา่งๆ 
  (3) นักศึกษาประเมนิตนเอง 
  (4) ประเมินตามใสภาพจริงจากผลงาน 
  (5) ประเมินจากการมีส่วนร่วม การยอมรับการแสดงออกในเร่ืองการใช้สิทธิเสรีภาพ 
  (6) ประเมินจากผลงาน/รายงาน/ที่ได้รับมอบหมาย 

2.1.5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  (1) มีความรู้ทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ 
  (2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (3) มีทักษะในการคิดค านวณ 
  (4) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวม ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 
 2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
  (2) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
  (3) การน าเสนอ/รายงานหนา้ชัน้ เรียน 
  (4) การน าเสนองานโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสารที่หลากหลาย 
  (5) การฝึกฝนเทคนิค และทักษะด้านการคิดค านวณ จากการยกตัวอย่าง 
  (6) การก าหนดสถานการณ์จ าลองในการท าโครงการ 
  (7) การใช้กรณีศึกษาเชิงคณิตศาสตร์ สถิติ เก็บรวบรวมข้อมูล และการน าเสนอข้อมูล 
  (8) การท าวิจัย 
 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1) การประเมินผลงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย 

(2) การประเมินทักษะการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
(3) การน าเสนองาน /ทักษะความเข้าใจ 
(4) การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการสอบ 
(5) การท ารายงาน/โครงงาน 
 

2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของวิชาเฉพาะ   
 2.2.1. คุณธรรม  จริยธรรม 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

 นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น 
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั้นยังมีกฎหมายควบคุมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 
อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 5 ข้อ เพื่อให้
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นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์
ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 5 ข้อตามที่ระบุไว้ 

 (1)  เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  

 (2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 
ขององค์กรและสังคม  

 (3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง 
ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  

 (4)  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร 
สังคมและสิ่งแวดล้อม  

 (5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

 นอกจากนั้น หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการมีวิชาเกี่ยวกับ จริยธรรมเบื้องต้นของวิศวกรและ
กฏหมายโรงานอุตสาหกรรม เป็นวิชาบังคับ อาจารย์ที่สอนต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้าน
คุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อสอบ อาจใช้การสังเกตพฤติกรรม
ระหว่างท ากิจกรรมที่ก าหนด มีการก าหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์ อาจต้อง
ท ากิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มก่อนจบการศึกษา 

 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  

นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่ม
และการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้าน
ของผู้อื่น เป็นต้น  นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการ
สอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่
ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ   

 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน  การส่งงานตามก าหนด  
     ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 

  (2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม 
   หลักสูตร 

(3) ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
  (4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
 2.2.2 ความรู ้
  1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมอุตสาหการ และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้อง

เป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้อง
ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

  (1)  มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน 
และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และ
การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  
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  (2)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม  

  (3)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  (4)  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ

ที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
  (5)  สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้  
  การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียน ตลอด

ระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร 
  2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฎิบัติ 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชา  นั้น  ๆ  นอกจากนี้ควร
จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู ้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่น าเสนอ 
(5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชัน้เรียน 
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 

2.2.3 ทักษะทางปัญญา 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว 
ดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ในขณะที่สอนนักศึกษาอาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษา
คิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่
สอนในลักษณะท่องจ า นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญา
ดังนี้ 

 (1)  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 
 (2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
 (3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล 

ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (4)  มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการ

พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์  
 (5)  สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ  
 การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถท าได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิด

ของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่
เป็นการเลือกค าตอบที่ถูกมาค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบที่ให้มา ไม่ควรมีค าถามเกี่ยวกับนิยาม
ต่างๆ   
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 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
(2) การอภิปรายกลุ่ม 
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบตัิจริง 

  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  และการปฏิบัติของนักศึกษา  เช่น  ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น  

2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเก่ียวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มาจาก
สถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถ
ที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆเป็นเร่ืองจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการ
ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไป
เรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่เก่ียวกับคุณสมบัติต่าง ๆนี้ 
(1)  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม  

(2)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(4)  รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5)  มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อม
ต่อสังคม คุณสมบัติต่างๆ นี้สามารถวัดระหว่างการท ากิจกรรรมร่วมกัน 

(4.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ 
โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถ
ในการรับผิดชอบ ดังนี้ 
(1) สามารถท างานกับผู้อืน่ได้เปน็อย่างดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
(3) สามารถปรบัตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เปน็อย่างดี 
(4) มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดีกบัผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
(5) มีภาวะผูน้ า 
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(4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน  
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข้อมูล 

 2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5.1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
นักศึกษาจ าเป็นต้องมีทักษะ หรือควรได้รับการพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข เพื่อใ ห้
สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลทางวิศวกรรม          อุตสาหการ ซึ่ง
จ าเป็นอย่างมากในการน าไปวิจัย หรือใช้งานในอุตสาหกรรม รวมทั้งต้องมีทักษะในการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถจัดการระบบงานที่นักศึกษาจะต้องออกไปเผชิญ
หลังจากจบการศึกษา ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการเพื่อให้นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆ 
จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังนี้ 
(1)  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็น  อย่างดี 
(2)  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ

การแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องได้อย่างสร้างสรรค์  
(3)  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ  
(4)  มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้ งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้

สัญลักษณ์ 
(5)  สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
การวัดมาตรฐานนี้อาจท าได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์
ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่ม
นักศึกษา 

(5.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง  ๆ  ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

(5.3) กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)   ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข้อง 
(2)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ 

การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum 
Mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้   

3.1 ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของวิชาศึกษาทั่วไป  
3.1.1 คณุธรรม จริยธรรม 

1)  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีความเป็นธรรม 
3)  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
4)  มีวินัย 
5)  มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
6)  มีจิตอาสา 

3.1.2 ความรู้ 
1) มีความรู้อย่างกว้างขวางในหลักการและทฤษฎีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
2) สามารถวิเคราะห์อย่างเปน็ระบบ 
3)  สามารถน าความรู้ หลักการ ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเเหมาะสม 
4)  สามารถบูรณาการความรู้และศาสตร์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

3.1.3 ทักษะทางปัญญา 
1)  สามารถก าหนดประเด็นวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเป็นระบบ 
2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวธิีการแก้ไขปัญหา 

            และผลการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
3)  มีความคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ และมีความคิดในเชิงบวก 
4)  มีความใฝุรู้ ติดตามการเปลีย่นแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและยอมรับความแตกตา่ง 
  2) มีความเป็นผูน้ าและกลา้ท า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
  3) มีความรับผิดชอบในงาน ในหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
  4) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณ์และความอดทน 
  5) ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู้อื่น และมีความเปน็พลเมืองดี 
3.1.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1) มีความรู้ทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ 
2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ในการ 
    สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3) มีทักษะในการคิดค านวณ 
 4) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชงิคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวม ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 
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3.2  ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของวิชาเฉพาะ  
   3.2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

1)  เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และ ซื่อสัตย์สุจริต  

2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม 

3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง ตามล าดับ
ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์  

4)  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร  
สังคมและสิ่งแวดล้อม  

5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึง
เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

   3.2.2  ความรู ้
1)  มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ

เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี  

2)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม  

3)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
4)  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่

เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
5)  สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้  

  3.2.3  ทักษะทางปัญญา 
1)  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 
2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3)  สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล 

ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4)  มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนา

นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์  
5)  สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ  
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 3.2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1)  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่
เหมาะสม  

2)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  

3)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4)  รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน
กลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

5)  มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อ
สังคม  

 3.2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
1)  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
2)  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ

แก้ปัญหาที่เก่ียวข้องได้อย่างสร้างสรรค์  
3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
4)  มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
5)  สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)  ของวิชาศึกษาทั่วไป  
         ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง  
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
ส่วนที่ 1                        
-หมวดมนุษยศาสตร์                        
มธ.110  สหวิทยาการมนุษยศาสตร์                        

-หมวดสังคมศาสตร์                        

มธ.100   พลเมืองกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

                       

มธ.120   สหวิทยาการสังคมศาสตร์                         

-หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
หรือ คอมพิวเตอร์ 

                       

มธ.130  สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

                       

มธ. 156 คอมพิวเตอร์และการเขียน
โปรแกรมเบื้องต้น 

                       

หมวดภาษา                        
ท.161       การใช้ภาษาไทย                        

สษ. 070   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1                        

สษ.171    ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                        
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
สษ. 172   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3                          

ส่วนที่ 2                        

วท.123   เคมีพื้นฐาน                        

วท.173   ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน                        

สษ.202  ภาษาอังกฤษส าหรับการ
ท างาน 

                       

วค.106  ความยั่งยืนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 

                       

วย.106   เทคนิคในการสื่อสารและการ
น าเสนอ 

                       

น. 209    หลักกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์

                       

น. 249  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกบั
ทรัพย์สินทางปัญญา 

                       

พบ.291 ธุรกิจเบื้องต้น                        

ทม.201 หลักการบริหาร                        

ศ. 213  เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น                        
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)  ของวิชาเฉพาะ : วิชาแกน 
  ความรบัผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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 

วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                          

วท.133  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1                          

วท.134  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2                          

วท.183  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1                          

วท.184  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2                          

ค.111  แคลคูลัสพื้นฐาน                          

ค.112  เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสประยุกต์                          

ค.214  สมการเชิงอนุพันธ์                          

วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์                          

วก.100  กราฟฟิกวิศวกรรม                          

วย.100  จริยธรรมส าหรับวิศวกร                          

วย.101  ความรู้เบื้อต้นทางวิชาชีพ
วิศวกรรมศาสตร์ 

                         

วอ.121  วัสดุวิศวกรรม                          
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)  ของวิชาเฉพาะ : วิชาบังคับ 
  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 

วอ.221  วัสดุวิศวกรรม 2                          

วอ.250  กรรมวิธีการผลิต                          

วอ.251  กรรมวิธีการผลิตส าหรับ  
           วิศวกรรมเคร่ืองกล 

                         

วอ.252  ปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทาง
วศิวกรรมและการใช้งาน  

                         

วอ.261  สถิติวิศวกรรม                          

วอ.301  ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ                          

วอ.302  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม                          

วอ.305  หวัขอ้พิเศษทางดา้นวิศวกรรม 
              การจดัการ 1 

  
 

     
 

    
 

              

วอ.306  หวัขอ้พิเศษทางดา้นวิศวกรรม 
              การจดัการ 2 

  
 

     
 

    
 

              

วอ.307  หวัขอ้พิเศษทางดา้นการวิจยั 
              ด าเนินงานและสถิติอุตสาหกรรม 1 

  
 

     
 

    
 

              

วอ.308  หวัขอ้พิเศษทางดา้นการวิจยั 
             ด าเนินงานและสถิติอุตสาหกรรม 2 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 

วอ.311  การศึกษาการปฏิบัติงาน 
           ทางอุตสาหกรรม 

                         

วอ.312  การวางแผนและควบคุมการผลิต                          

วอ.313  วิศวกรรมการบ ารุงรักษา                          

วอ.341  วิศวกรรมความปลอดภัย                          

วอ.351  ปฏิบัติการวัสดุศาสตรแ์ละเครื่องมือ 
           พื้นฐาน 

                         

วอ.353  ระบบอัตโนมตัิการผลติ                          

วอ.354  ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตและ 
              ระบบอัตโนมัต ิ

                         

วอ.355 หวัขอ้พิเศษทางดา้นวสัดุวิศวกรรม 1 
 

  
 

     
 

    
 

              

วอ.356 หวัขอ้พิเศษทางดา้นวสัดุวิศวกรรม 2 
 

  
 

     
 

    
 

              

วอ.357  หวัขอ้พิเศษทางดา้นวิศวกรรม 
              การผลิตและออกแบบ 1               

  
 

     
 

    
 

              

วอ.358  หวัขอ้พิเศษทางดา้นวิศวกรรม 
              การผลิตและออกแบบ 2 

  
 

     
 

    
 

              

 วอ.361  การวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม                          
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 

วอ.362  การควบคุมคุณภาพ                          

วอ.364  การวิจัยการปฏิบัติการ 1                          

วอ.380  การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม                          

วอ.390  การฝึกงาน                          

วอ.405  วิศวกรรมติดดิน                          

วอ.406  การจัดการทางวิศวกรรม                          

วอ.407  การวิเคราะห์ต้นทุนอตุสาหกรรม
และงบประมาณ 

                         

วอ.408  ระบบการท างานในอุตสาหกรรม 
ยานยนต ์

                         

วอ.409  ระบบบริหารคุณภาพ                          

วอ.416  การบริหารโซ่อุปทาน                          

วอ.417  การจ าลองสถานการณ์ด้วย 
              คอมพิวเตอร์ 

                         

วอ.418  การศึกษาความเป็นไปได ้
              ของโครงการ 

                         

วอ.425  วิศวกรรมพอลิเมอร์                          

วอ.427  การกัดกร่อนของโลหะ                          

วอ.428  เทคโนโลยีการข้ึนรปูโลหะผง                          

วอ.429  การเลือกวัสดุส าหรับการใช้งาน 
             ในอุตสาหกรรม 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 

วอ.433  การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม                          

วอ.435  คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
และการผลิต 

                         

วอ.436  การบรรจุหีบห่อทางอุตสาหกรรม                          

วอ.438  การออกแบบเครื่องกลส าหรับ 
            วิศวกรรมอุตสาหการ 

                         

วอ.445  การยศาสตร์อุตสาหกรรม                          

วอ.449  การยศาสตร์เพื่อการปฏิบัติจริง                          

วอ.455  การหล่อโลหะและการเชื่อมประสาน  
           โลหะ 

                         

วอ.456  การออกแบบแม่พิมพ์                          

วอ.457  เทคโนโลยีพลาสติก                          

วอ.458  ผลิตภาพสีเขียว                          

วอ.466  การวิจัยการปฏิบัติการ 2                          

วอ.467  การออกแบบการทดลอง                          

วอ.468  เทคโนโลยสี าหรับการตัดสินใจ                          

วอ.475  มาตรวิทยาและการสอบเทียบ                          

วอ.476  อุปกรณ์ควบคุมในเครื่องจักรกล
อัตโนมัต ิ

                         

วอ.478  วิทยาการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและ 
            การประยุกต์ใช ้
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 

วอ.486  สหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 1                            

วอ.487  สหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 2                          

วอ.490  สัมมนาส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ                          

วอ.496 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1                          

วอ.497 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2                          

วิชาบังคับนอกสาขา                          

วก.390  ปฏิบัติการพื้นฐาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

                         

วฟ.203  ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟูา
เบื้องต้น 

                         

วย. 202  กลศาสตร์วิศวกรรม – 
สถิตยศาสตร ์

                         

วย. 221  กลศาสตร์ของแข็ง 1                          

วฟ.209  วิศวกรรมไฟฟูาเบื้องต้น                          

ค.251    วิธีเชิงตัวเลขและการประยุกต ์                          

วก. 200 การเขียนแบบเครื่องกล                             

วก. 220  กลศาสตร์วิศวกรรม – พลศาสตร ์                          

วก. 290  กลศาสตร์ของไหลเบือ้งต้น                          

วค.211  เธอร์โมไดนามิกส ์                          
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 1.1  การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 ) ข้อ 12, 13 และ 14  
 1.2  การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็น 8 ระดับ  มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิตดังต่อไปนี้ 

ระดับ A B+ B C+ C D+ D F 
ค่าระดับ 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.00 

 
1.3 การวัดผลวชิา วอ.390 การฝึกงานภาคฤดูร้อน และวย.100 จริยธรรมส าหรับวิศวกร แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ S 

(ใช้ได้) และ U (ยังใช้ไมไ่ด้) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  (1) การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีคณะกรรมการพิจารณาความ

เหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน  
  (2) การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษา 
  (3) มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของผู้สอน อันจะก่อให้เกิดการ

เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อน ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ ปรับปรุง

กระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยใช้การประเมินจาก 
(1) ภาวะการณ์ได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหา

งานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถาน

ประกอบการนั้นๆ  
(3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่นๆ ของ

บณัฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 
(4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนตามที่ก าหนด

ในหลักสูตร เพื่อน ามาใช้ปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
(5) มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือมาเป็นวิทยากรพิเศษเพื่อเพิ่ม

ประสบการณ์เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 ได้ศึกษารายวชิาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไมต่่ ากว่า 147 หน่วยกติ  
 3.2  ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00  (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
 3.3  ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าหนด  

 
หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  1) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ 

กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ 
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  2) ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้โดยเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน การวัดและการประเมินผล การท าวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการประชุมวิชาการเสนอผลงานทั้งในและ
ต่างประเทศ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
  1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้โดยเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน อบรมการวัดและการประเมินผล 

อบรมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานทั้งในและต่างประเทศ 

  2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
        2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

1)   การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
2)   มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
3)  ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขา 
  วิชาชีพเป็นรอง 
4)  จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
5)  จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ 
 6)  จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะฯ 

 
หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การบริหารหลักสูตร    

1.1  กรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม 
1.2  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ตรวจสอบขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ 
1.3 มีคณะกรรมการประสานงานภาควิชา ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าในด้านวางแผนด้านการเรียนการสอน และการจัดหา

ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
1.4 มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่จัดท า มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ ด าเนินการ

จัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย

โดยอาจารย์และนักศึกษา
สามารถก้าวทันหรือสามารถ
ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ ๆ 
ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ 

2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความ
ใฝุ รู้   มีแนวทางการเรียนที่
สร้างทั้งความรู้ความสามารถ
ในวิชาการวิชาชีพ ที่ทันสมัย 

3 .  ตรวจสอบและปรับปรุ ง
ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ
มาตรฐาน 

1. จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2553 
และข้อก าหนดของสภาวิศวกร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5ปี ตามรอบ
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มีทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  และมีแนวทางการ
เรียนหรือกิจกรรมประจ าวิชาให้นักศึกษาได้
ศึกษาความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเอง 

 

-  หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับมาตรฐาน
ที่ก าหนดโดยหน่วยงานวิชาชีพด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการ  มีความทันสมัย
และมีการปรับปรุงสม่ าเสมอ 

- จ านวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ  และวิชา
เรียนที่มีแนวทางให้นักศึกษาได้ศึกษา
ค้นคว้าความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง 

-จ านวนและรายชื่อคณาจารย์ประจ า  
ป ร ะ วั ติ อ า จ า ร ย์ ด้ า น คุ ณ วุ ฒิ 
ประสบการณ์ และการพัฒนาอบรม 
ของอาจารย์ 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
4. มีการประเมินมาตรฐานของ

หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
5. นักศึกษาจบการศึกษาตาม

หลักสูตรอย่างน้อย 80% 
 

4. จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้  และหรือ  ผู้ช่วย
สอน เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝุรู้ 

5. ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า
ปริญญาโทหรือเป็นผู้มีประสบการณ์หลายปีมี
จ านวนคณาจารย์ประจ าไม่น้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน  

6. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้น าในทาง
วิชาการ และหรือเป็นอุตสาหการ หรือในด้าน
ที่เก่ียวข้อง 

7. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ไปดูงานใน
หลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง  ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

8.  มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุกปี  และภายนอกอย่าง
น้อยทุก 5 ปี  

9. จัดท าฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา  อาจารย์ 
อุปกรณ์  เครื่องมือวิจัย  งบประมาณ  ความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ  ผลงานทางวิชาการ
ทุกภาคการศึกษาเพื่ อเป็นข้อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 

10. ติดตามนักศึกษา เพื่อติดตามความก้าวหน้า 
และรับทราบปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข 

-  จ านวนบุคลากรผู้สนับสนุนการเรียนรู้ 
และบันทึกกิจกรรมในการสนับสนุนการ
เรียนรู ้
-  ผลการประเมินการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอน  และการสนับสนุนการ
เรียนรู้ของผู้สนับสนุนการเรียนรู้   โดย
นักศึกษา 

- ประ เมินผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบด้วยอาจารย์ภายในคณะฯทุก 
2 ปี 
-  ป ระ เมิ น ผล โ ด ยค ณ ะก รร มก า ร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ทุก  ๆ   4  ปี- 
ป ร ะ เ มิ น ผ ล โ ด ย บั ณฑิ ต ผู้ ส า เ ร็ จ
การศึกษาทุกๆ  2 ปี 

- ประเมินผลโดยผู้ประกอบการที่รับ
นักศึกษาเข้าฝึกงานทุกๆ ปี 

- จ านวนนักศึกษาที่จบการศึกษา 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 

 มีการจัดท างบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ชัดเจน 
 มีการจัดสรรงบประมาณการใช้จ่ายในหมวดงบลงทุน งบด าเนินการ และเงินอุดหนุนทั่วไปอย่างมีเหตุผล และ

สอดคล้องกับงบประมาณรายรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอนและการวิจัย ตามวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 

 มีการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณให้มีความคล่องตัวและตรวจสอบได้ 
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม     
 ห้องสมุดศูนย์รังสิต 

- หนังสือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีจ านวนรวมทั้งหมด  39,967  เล่ม 
สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 
1.  คณิตศาสตร์และสถิติ 1,538 3,530 5,068 
2.  เทคโนโลยีการเกษตร 3,837 1,624 5,461 
3.  คอมพิวเตอร์ศาสตร์ 6,977 4,913 11,890 
4.  เทคโนโลยีชีวภาพ 3,314 3,696 7,010 
5.  ฟิสิกส์ 1,388 2,054 3,442 
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6.  เคมี 1,131 1,308 2,439 
7.  เทคโนโลยีชนบท 1,238 540 1,778 
8.  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 837 856 1,693 
9.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 902 284 1,186 
รวม 21,162 18,805 39,967 

 
- หนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร์   มีจ านวนรวมทั้งหมด  15,807 เล่ม 

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา 2,057 2,559 4,616 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 1,340 677 2,017 
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2,302 2,660 4,962 
4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา 68 87 155 
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 1,906 2,151 4,057 
รวม 7,673 8,134 15,807 

 
- วารสารวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 491  ชื่อเรื่อง 

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 
วิศวกรรมศาสตร ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

269 222 

 
- ฐานข้อมูลออนไลน์      จ านวน 23 ฐาน  

 
Resource Center ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
- หนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร์   มีจ านวนรวมทั้งหมด  9,213  เล่ม 

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา 248 796 1,044 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 207 463 670 
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 374 549 923 
4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 140 542 682 
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 275 607 882 
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 302 511 813 
7. โครงงานสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 1,196 762 1,958 
8.  อื่นๆ 1,837 404 2,241 
รวม 4,579 4,634 9,213 
    

- วารสารวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร์   มีจ านวนรวมทั้งหมด  143  เล่ม 
สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา 24 51 75 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 14 - 14 
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 7 2 9 
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สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 
4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 3 2 5 
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 7 2 9 
6. วิศวกรรมทั่วไป 31 - 31 
รวม 86 57 143 

 
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม  

 จัดหาต ารา หนังสือ สิ่งพิมพ์ วารสารทั้งภาษไทยและภาษาต่างประเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ และเอกสารอ้างอิง
ต่าง ๆ ที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ 
 จัดให้มีอาคารสถานที่ ที่ เอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย อันได้แก่ ห้องบรรยาย 
ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม/สัมมนา ห้องน้ า อย่างเหมาะสมและเพียงพอ พร้อมทั้งมีการบ ารุงรักษาที่ดี 
 จัดให้มีคอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อ อ านวยต่อการสืบค้น ที่ทันสมัยอย่าง
เพียงพอ พร้อมทั้งมีการบ ารุงรักษาที่ดี 
 จัดให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดห้องเรียนกลุ่ม 
 จัดให้มีข้อมูลเก่ียวกับทุนการศึกษา 

 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อ

จัดหาหนังสือเพื่อเข้าหอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้าน
โสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความ
ต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้  

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ระบบเครือข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์การ
ทดลอง ทรัพยากร สื่อและช่องทาง
กา ร เ รี ยนรู้  ที่ เ พี ยบพร้ อม  เพื่ อ
สนับสนุนทั้งการศึกษาในห้องเรียน 
นอกห้องเรียน และเพื่อการเรียนรู้ได้
ด้ ว ย ต น เ อ ง  อ ย่ า ง เ พี ย ง พ อ  มี
ประสิทธิภาพ  
 

1. จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดีย(มีอุปกรณ์ที่
จ าเป็นต่อการเรียนการสอน เช่น เครื่อง
ฉ า ย ภ า พ  ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  ร ะ บ บ
โสตทัศนูปกรณ์) ที่มีความพร้อมใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการสอน  

2.จัด เตรียมห้องปฏิบัติการทดลองที่มี
เครื่องมือทันสมัยและเป็นเครื่องมือ
วิชาชีพในระดับสากล เพื่อให้นักศึกษา
สามารถฝึกปฏิบัติ สร้างความพร้อมใน
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3.จัดให้มี เครือข่ายและห้องปฏิบัติการ
ทดลองเปิด ที่มีทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
และพื้นที่ที่ นักศึกษาสามารถศึกษา 
ทดลอง หาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 
ด้วยจ านวนและประสทิธิภาพที่เหมาะสม
เพียงพอ 

4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือ
ต ารา และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้  

- จ านวนนักศึกษาลงเรียนในวิชาเรียน
ที่มีการฝึกปฏิบัติด้วยอุปกรณ์ต่างๆ  

- สถิติของจ านวนหนังสือต ารา และสื่อ
ดิจิทัล ที่มีให้บริการ และสถิติการใช้
งานหนังสือต ารา สื่อดิจิทัล  

- ผลส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการให้บริการทรัพยากรเพื่อการ
เรียนรู้และการปฏิบัติการ  
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3.  การบริหารคณาจารย ์
 3.1 การรับอาจารย์ใหม ่  
  3.1.1 การก าหนดคุณสมบัติทั่วไป 
  (1) คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  (2) คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมอุตสาหการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม

ไม่ต่ ากว่า 3.35 วุฒิปริญญาตรีได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.75 และไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก จบจากมหาวิทยาลัยที่
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง 

 หากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีผลการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.75 และ ไม่มีเกรด 
F ในวิชาหลัก วุฒิปริญญาโท ได้เกรดเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.25  จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยรับรอง 

 การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยสอบความสามารถด้านการสอน โดยการให้
ผู้สมัครทดสอบสอนเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับสาขาที่สมัคร และการสอบสัมภาษณ์ 

 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและ
ให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร  ตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเปูาหมายตามหลักสูตร  และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
มีการเชิญคณาจารย์พิเศษ ในกรณีที่ภาควิชาไม่สามารถด าเนินการสอนเองได้ตามรายวิชานั้น และต้องมีการเสนอชื่อ
ผ่านความเห็นชอบจากระดับคณะก่อนที่จะเริ่มการเรียนการสอน และมีการเชิญคณาจารย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญใน
เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ณ ขณะนั้น มาให้ความรู้เพิ่มเติมในฐานะวิทยากรรับเชิญในรายวิชาสัมมนาฯ หรือใน
รายวิชาอื่นๆ 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน   
 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

4.1.1 มีการก าหนดคุณสมบัติส าหรับต าแหน่ง โดยบุคลากรสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ที่
ต้องรับผิดชอบ 
4.1.2 มีการสอบแข่งขันที่ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ โดยให้ความส าคัญกับความสามารถใน
การปฏิบัติงานตามต าแหน่ง และมีจิตใจในการรักการบริการด้านการศึกษา 

 4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน   
  4.2.1 บุคลากรต้องเข้าใจในโครงสร้าง และหลักสูตร ซึ่งจะต้องสามารถให้บริการอาจารย์ สื่อสารกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้จ าเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรียมห้องปฏิบัติการ   
  4.2.2 จัดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ 
  4.2.4 สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการวิจัยของสาขาวิชา 
  4.2.5 สร้างระบบพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีความสามารถดีเด่น และคุณวุฒิเหมาะสมให้สามารถ
ท าหน้าที่ผู้สอน   
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5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา 

 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้  โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่
นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours)เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่
ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  5.2.1  กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดูกระดาษค าตอบ 

ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์แต่ละรายวิชาได้ 
  5.2.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา  พ.ศ. 2547  

หมวดที่ 4 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 มีการส ารวจหรือรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

 มีการน าเอาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
 มีการก าหนดกลุ่มเปูาหมายของผู้สนใจเข้ามาศึกษา 
 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์  เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามเปูาหมายที่วางแผนไว้ และ 

เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และสอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคม 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
     

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวชิา  

     

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวชิา 

     

5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

     

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7) มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.
7 ปีที่แล้ว   

     

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรยีนการสอน 

     



มคอ.2 

 98 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
     

10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ได้รบัการพฒันาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชพี ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

 
หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน   
  1.1.1 การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา 
  1.1.2 การประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค าแนะน า 
  1.1.3 การสอบถามจากนักศึกษา 
  1.1.4 การทดสอบกลางภาคและปลายภาค จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หาก

พบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน   
  1.2.1 ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจง

เปูาหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน 
1.2.2 ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพื่อนร่วมงาน 
1.2.3 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
1.2.4 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่      
    

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   
  กระบวนการทีไ่ด้ข้อมูลย้อนกลบัในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม เชน่ 
  2.1 ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดทา้ย  
  2.2 ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 
  2.3 ประเมินโดยผู้ใชบ้ัณฑิตหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องอ่ืนๆ  
  2.4 รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา มีคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน 
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน  

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
  4.1 มีการน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอหัวหน้าภาควิชา 
  4.3 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตร 
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5, พฤษภาคม 2557. 

- ยุพารัตน ์มั่งคั่ง และดนุพันธ์ วิสวุรรณ การปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ การประชุม
วิชาการดา้นการพฒันาการด าเนินงานทางอุตสาหกรรม คร้ังที่ 5, พฤษภาคม 2557. 

- นารีรัตน์ บุญประสงค์ และดนุพนัธ์ วิสุวรรณ  การจัดการความรู้ในงานเลือกผลิตภัณฑ์ให้กับลกูค้า กรณีศึกษาองค์กรผู้ผลิต
เม็ดขัดผิวโลหะ การประชุมวชิาการด้านการพฒันาการด าเนนิงานทางอุตสาหกรรม คร้ังที่ 5, พฤษภาคม 2557. 

- วีรวัฒน์ ทองปูอง และดนุพันธ์ วิสุวรรณ การศึกษาแนวทางการพัฒนาความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน กรณีศึกษา
องค์การผู้ประกอบการโลจสิติกส์ การประชุมวิชาการข่ายงานวศิวกรรมอุตสาหการ IE Network Conference 2014, 
ตุลาคม 2557. 

- โชติกา พุ่มกาหลง และดนุพนัธ์ วิสุวรรณ การวิเคราะห์สมรรถนะโลจสิติกส์ขาเข้าด้วยการจ าลองแบบเชิงพลวัต: กรณีศึกษา
บริษัทผู้ผลิตผา้พื้นเมือง การประชุมวิชาการบณัฑิตศึกษาศลิปากรระดับชาต/ินานาชาติ ครั้งที่ 1, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
พฤษภาคม 2554 

- จักรา สายประสงคส์ิน และดนพุันธ์ วิสุวรรณ โปรแกรมศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิ 
การประชุมวชิาการดา้นการพัฒนาการด าเนินงานทางอุตสาหกรรม คร้ังที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ พฤษภาคม 2554. 

- ธิดารัตน์ สบืสง่า และดนุพนัธ์ วสิุวรรณ การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจของสายการบนิต้นทุนต่ า การประชุมวชิาการ
ด้านการพฒันาการด าเนนิงานทางอุตสาหกรรม คร้ังที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ พฤษภาคม 2554. 

- ชิตพงษ์ ชินสันติ  และดนพุันธ์ วิสุวรรณ การศึกษาความเปน็ไปได้ในการด าเนินธุรกิจการผลิตเคร่ืองสูบน้ าประเภทท่อสูบน้ า
การเกษตรแบบปรับความยาวได้ การประชุมวชิาการด้านการพฒันาการด าเนนิงานทางอุตสาหกรรม คร้ังที่ 2 มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร,์ พฤษภาคม 2554. 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร 

Journals: 
Tiravat Assvapokee and Wuthichai Wongthatsanekorn*.  Reversed Production System Infrastructure Design 

for Electronic Products in the state of Texas. Computer and Industrial Engineering, February 2012, 
62 (1), pp. 129-130. 

Wuthichai Wongthatsanekorn  and Nuntana Matheekriengkrai, Bee algorithm for solving yield optimization 
problem for hard disk drive component under budget and supplier's rating constraints and 
heuristic performance comparison, Lecture Notes in Electrical Engineering Volume 103 LNEE, 
2011, pp. 203-216. 
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กัลยา เหมกรณ์ และ วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร. การประยุกต์ใช้วิธีฟัซซี่ส าหรับปัญหาการมอบหมายงานหลายวัตถุประสงค์ของ
เครื่องจักรในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ .วิศวกรรมสาร มข. ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน – มิถุนายน 
2554, หน้า 117-128. 

Wuthichai Wongthatsanekorn and Tiravat Assvapokee.  An Improved Three-Stage Algorithm with Bender's 
Decomposition for Relative Robust Optimization under Full Factorial Scenario Design of Data 
Uncertainty. International Transaction Journal of Engineering, Management, Applied Science and 
Technologies, Volume 2 (1), January, 2011, pp. 111-128. 

Wongthatsanekorn, W., Realff, M.J, Ammons, J.C.  Multi-time Scale Markov Decision Process Approach to 
Strategic Network Growth of Reverse Supply Chains.  OMEGA (International Journal of 
Management Science), Volume 38, Issues 1-2, pp. 20-32 February-April 2010. 

วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร ชยกฤต เจริญศิริวัฒน์ และนิติกร ค ามะสอน. อุปสรรคของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโซ่
อุปทานในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย .วิศวกรรมสาร มข. ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 
2552, หน้า 185-194. 

วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร. การวิจารณ์และเปรียบเทียบ 5 อัลกอริธึมทางด้านวิวัฒนาการ .วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 มิ.ย. – ส.ค. 2552, หน้า 285-290. 

Wongthatsanekorn, W.  A Goal Programming Approach for Plastic Recycling in Thailand.  World Academy of 
Science, Engineering and Technology Volume 49 2009, p. 513-518. 

วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร. การสรรหาสมาชิกเพิ่มแบบมีการจัดล าดับในระบบรีไซเคิล . วารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 16  ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2551 หน้า 42-52. 

วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร  ธีรวัฒน์ อัศวโภคี และ ศิริชัย สมศรี . แบบจ าลองโลจิสติกส์ย้อนกลับส าหรับการรีไซเคิลพลาสติกใน
ประเทศไทย: กรณีศึกษา วารสาร Thai VCML. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2551, หน้า 159-178.  

Conferences: 
 Wuthichai Wongthatsanekorn  and Nuntana Matheekriengkrai, Heuristics  for Hard Disk Drive Component‖s 

Yield Optimization Problem under Budget and Supplier‖s Rating Constraint, Lecture Notes in 
Engineering and Computer Science: Proceedings of The World Congress on Engineering and 
Computer Science 2010, WCECS 2010, 20-22 October, 2010, San Francisco, USA, pp 1047-1052. 

Wuthichai Wongthatsanekorn, Study of Cash-to-cash Cycle Management on Profitability of Private Hospital 
in Thailand by Regular and Panel Regression Analyses, Lecture Notes in Engineering and 
Computer Science: Proceedings of The World Congress on Engineering and Computer Science 
2010, WCECS 2010, 20-22 October, 2010, San Francisco, USA, pp 1179-1184. 

วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร จิราภรณ์ แซ่ลิ้ม. การประยุกต์ใช้แบบจ าลองเพื่อบริหารสินค้าคงคลังที่มีความต้องการไม่แน่นอน. การ
ประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, อุบลราชธานี, ตุลาคม 2553. 

วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร  และ ทยานิจ เพ็ชรสีม่วง. การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางขนส่งสินค้าแบบมีกรอบเวลาด้วยวิธีค้นหาบริเวณ
ใกล้เคียงขนาดใหญ่ของบริษัทขนส่ง. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, อุบลราชธานี, ตุลาคม 
2553.  

Wuthichai Wongthatsanekorn and Pinrada Pinthongkum, A Genetic Algorithm for Minimizing the Makespan 
of Parallel Machine Scheduling in HDD Industry, DST Conference, Bangkok, May 2010. 

วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร และวันฉัตร ทิศนาม. การพัฒนาการสร้างอุปสงค์ภายใต้ความไม่แน่นอนส าหรับการจัดตารางการผลิตแบบ
ตามสั่งโดยมีการวางเครื่องจักรแบบขนาน. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, ขอนแก่น, ตุลาคม 
2552, หน้า 147-152. 
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วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร  และสุจิตรา ชาตะวะสุ. การศึกษาปัจจัยและจุดเหมาะสมของการเชื่อมงานในการผลิตตัวเก็บประจุ โดยใช้
หลักการออกแบบการทดลอง. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, ขอนแก่น, ตุลาคม 2552, หน้า 
606-613. 

Nuntana Matheekriengkrai and Wuthichai Wongthatsanekorn, Applying Ant Colony System for Hard Disk 
Drive's Yield Optimization Problem with Multiple Suppliers under Budget Constraint, DST 
Conference, Bangkok, Thailand, May 2009.  

นิติกร ค ามะสอน, วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร, ชยกฤต เจริญศิริวัฒน์. การศึกษาวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการจัดการโซ่อุปทาน: กรณีศึกษา อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในประเทศไทย .การ
ประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, สงขลา, ตุลาคม 2551, หน้า 178.  

วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร, ธีรวัฒน์ อัศวโภคี.แบบจ าลองโลจิสติกส์ย้อนกลับส าหรับการรีไซเคิลพลาสติกในประเทศไทย .การ
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจ าปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 7, กรุงเทพ,  พฤศจิกายน 2550, 
หน้า 161-172. 

Journals: 
1.  Mayteekrieangkrai, N. and Wongthatsanekorn, W. Optimized ready mixed concrete truck scheduling for 
uncertain factors using bee algorithm, Songklanakarin J. Sci. Technol., 37 (2), 221-230, Mar.-Apr. 2015. 
(Scopus) 

2.  Engelseth, P., Wongthatsanekorn, W., Charoensiriwath, C. Food Product Traceability and Customer 
Value, Global Business Review, 15 (4S), pp. 87S – 105S, 2014. (Scopus) 

3. Wongthatsanekorn, W. and Jiraporn Saelim. A simulation-based inventory management with genetic 
algorithm for uncertain demand for third-party logistics provider, KKU Engineering Journal, Vol. 41 No. 3, pp. 
321-332, Jul –Sep 2014. 

4.  Wongthatsanekorn, W., Phruksaphanrat, B., Sangkahsuk, R.  Applying bee colony optimization heuristic 
for production scheduling in make-pack manufacturing, KKU Engineering, Journal Vol. 40, No. 1, pp. 47-56, 
Jan-Mar 2013. 

5. Tiravat Assvapokee and Wuthichai Wongthatsanekorn.  Reversed Production System Infrastructure Design 
for Electronic Products in the state of Texas. Computer and Industrial Engineering, 62 (1), pp. 129-130, 
February 2012. 

6. Wuthichai Wongthatsanekorn and Nuntana Matheekriengkrai, Bee algorithm for solving yield optimization 
problem for hard disk drive component under budget and supplier's rating constraints and heuristic 
performance comparison, Lecture Notes in Electrical Engineering Volume 103 LNEE, Pages 203-216, 2011. 

7.  Wongthatsanekorn, W.  Applying Inventory Management Systems for Perisable Goods: Case Study of 
Canned Fish Factory, Thai Science and Technology Journal, Thammasat University, Volume 16 No. 3, pp. 
42-52, October-December 2011. 

8.  Wuthichai Wongthatsanekorn and Tiravat Assvapokee.  An Improved Three-Stage Algorithm with 
Bender's Decomposition for Relative Robust Optimization under Full Factorial Scenario Design of Data 
Uncertainty. International Transaction Journal of Engineering, Management, Applied Science and 
Technologies, Volume 2 (1), pp. 111-128, Jan 2011. 
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Selected Proceedings: 

 1. Wongthatsanekorn, W.  and Matheekriengkrai, N., A Case Study of Bee Algorithm for Ready Mixed 
Concrete Problem, World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of 
Mechanical, Aerospace, Industrial and Mechatronics Engineering, Vol. 8: No. 7, 2014. 

2. W. Wongthatsanekorn, B. Phruksaphanrat, and R. Sangkhasuk, Applying Bee Colony Optimization heuristic for 
Make-Pack Problem in Process Manufacturing, Proceedings of the International MultiConference of Engineers and 
Computer Scientists 2012 Vol II, IEMCS 2012, Hong Kong, March 14 – 16, 2012. 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล 
วิชุฏา  สัตยารัฐ และปาริชาต  ชื่นวฒันากุล. (2553). การศึกษาปัจจัยและหาค่าเหมาะสมในกระบวนการยึดติดด้านขั้วลบใน

การผลิตตัวเก็บประจุ โดยใช้หลกัการการออกแบบการทดลอง. การประชุมวชิาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, 13-
15 ตุลาคม 2553, จังหวัดอุบลราชธานี. 

อรพรรณ  แหยมประสงค์, อภิวัฒน์  มุตตามระ และ ปารชิาต  ชื่นวฒันกุล. (2558). การประยกุตฺใช้ซิกซ์ซิกมาเพื่อลดของเสีย
ในกระบวนการผลิตตัวกรองสัญญาณรบกวน. การประชุมวชิาการด้านการพัฒนาการด าเนินงานทางอุตสาหกรรม
แห่งชาติ ครั้งที่ 6, 12 พฤษภาคม 2558, กรุงเทพฯ. 

  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นริศ  เจริญพร 

Buaopud, O., and Charoenporn, N. (2009)  Ergonomics study for knife and posture on Shearing Cutting Task. 
Industrial Engineering National Network Conference 2009, October 21-22.  Khonkaen  (In Thai) 

Charoenporn N. (2009)  Occupational Biomechanics . A book chapter in Ergonomics, Sukhothai 
Thammathirat Open University Press, 94 pages. 

Charoenporn N. (2009) Hand Tools Design and Selection. A book chapter in Ergonomics, Sukhothai 
Thammathirat Open University Press, 45 pages. 

Charoenporn, N., Poonkawin, C., and Yuwathanonth, J. (2007) The development of risk system for 
ergonomics design: A case study of welding shop in automotive industry. Industrial Engineering 
National Network Conference 2007, October 24-26.  Puket  (In Thai) 

Sangkasub, W. and Charoenporn, N. (2007) A study of critical factors to accomplish ergonomics 
implementation using analytic hierarchy process. The Eighth Pan-Pacific Conference on 
Occupational Ergonomics (PPCOE 2007), October 17-19. Bangkok.  

Channarong, D. and Charoenporn, N. (2007) Developing organization audit guideline for effective 
ergonomics program implementation. The Eighth Pan-Pacific Conference on Occupational 
Ergonomics (PPCOE 2007), October 17-19. Bangkok. 

Charoenporn, N., (2007) Industrial work development through ergonomics. Thailand Engineering Journal, 
April 2007. (In Thai) 
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ผลงานทางวิชาการ สค.2014- กค.2015 
1. Kaewdok, T., Piriyaprasarth, P.,  Taptagaporn, S., Kooncumchoo, P., and Charoenporn, N. (2014). An 

explorative study of manual resident handling: Learning from the 2011 floods in Thailand. The 3rd 
International Conference of the South East Asian Network of Ergonomics Societies, 1-4 Dec, 
Singapore.  

2. Charoenporn, N.,  Sirakittiwarapong, W., Kloypayan, J. (2014). Ergonomic Improvements of master 
pattern visual inspection workstations: A case study in a flexible Printed Circuit Board factory. The 
3rd International Conference of the South East Asian Network of Ergonomics Societies, 1-4 Dec, 
Singapore. 

3. Kongkamol, C., Koonchumchoo, P., Charoenporn, N. and Sungkapong, A. (2014) Comparative of 
predicted spinal loads by two lifting analysis methods. The 3rd International Conference of the 
South East Asian Network of Ergonomics Societies, 1-4 Dec, Singapore.  

4. Jiemjai, C., Charoenporn, N., Khruakhorn, S., and Kooncumchoo, P. (2014) "Lumbar disc 
compression forces in manual patient lifting: A pilot study in two-person lift with four different 
techniques. The 3rd International Conference of the South East Asian Network of Ergonomics 
Societies, 1-4 Dec, Singapore. 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์ 
มณฑลี  ศาสนนันทน์, การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและวิศวกรรมย้อนรอย . (ฉบับปรับปรุง),  

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  พฤศจิกายน 2550, 320 หน้า. 
ปรารถนา บูรณะจันทร์, มณฑลี  ศาสนนันทน์, เสฎฐา ศาสนนันทน์, การท านายความส าเร็จของกระบวนการออกแบบและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนโดยใช้นิวรอลเน็ตเวิร์ค , วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2550 หน้า 1-12. 
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(ชั่วโมง:สัปดาห)์ 
ภาระงานสอนภายหลังปรับปรงุหลักสูตร 

(ชั่วโมง:สัปดาห)์ 
  ป. 

ตร ี
ประกาศฯ
บัณฑิต 

ป.โท ป.
เอก 

รวม ป. ตรี ประกาศฯ
บัณฑิต 

ป.โท ป.เอก รวม 

1. รศ.ดร.ดนุพันธ์  วิสุวรรณ 3  6  9 3  6  9 
2. รศ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนยี์กร 3  6  9 6  6  12 
3. ผศ.ปาริชาต  ชืน่วัฒนกุล 9  3  12 12  3  15 
4. ผศ.นริศ  เจริญพร  3  3  6 3  3  6 
5. รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน ์ 6  6 3 15 6  6 3 15 
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ภาคผนวก  3  แบบฟอร์มรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรงุแก้ไขหลักสตูร  

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ฉบับปี พ.ศ. 2552 เพื่อใช้กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 16 
ตุลาคม 2552 

2. สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 12/255 เมื่อวันที่24 
ธันวาคม 2555 

3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เร่ิมใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556  เป็นต้น
ไป 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไ้ข 
เพื่อปรับปรุงวิชาเฉพาะด้านของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสหาการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหการ และความต้องการของสังคม และปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  

5.  สาระในการปรับปรงุแก้ไข   
5.1 เพิ่มจ านวนหน่วยกิตรวมจาก 144 หน่วยกิต เป็น 147 หน่วยกิต 
5.2 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป  ดังนี้ 

  5.2.1 วิชาศึกษาทัว่ไปส่วนที่ 1 
   1) ปรับวิชา มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นวิชาบังคับเพิ่มในวิชาศึกษาทั่วไป

ส่ วนที่  1  และปรับลดจ านวนหน่วยกิตของวิ ชามธ .110  สหวิทยาการมนุษ ยศาสตร์   มธ .120  
สหวิทยาการสังคมศาสตร์  และมธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากวิชาละ 3 หน่วยกิต เป็น
วิชาละ 2 หน่วยกิต 

2) ปรับปรุงเนื้อหาวชิา ในหมวดภาษา 3 วชิา  
หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 

สษ.070 ภาษาอังกฤษ 1 (0) สษ.070 ภาษาอังกฤษ 1 (0) 
วิชาบังคับก่อน:  ก าหนดจากการจัดระดับความรู้
ภาษาอังกฤษของสถาบนัภาษา 

 เป็นการศึกษาเสริมที่มิได้หน่วยกิต  (Non-
Cred i t )     เพื่ อช่ วยนักศึกษาที่ มี พื้ นฐานความรู้
ภาษาอังกฤษยังไม่สูงพอที่จะเข้าศึกษาในระดับพื้นฐานได้  
(รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใช้ได้ (S) หรือใช้ไม่ได้  
(U) และจะไม่น าไปคิดรวมกับจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด  
หรือค านวณค่าระดับเฉลี่ย) 
ทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยเน้นการทบทวน
ความรู้ทางไวยากรณ์ การฟัง การพูด ระดับต้นและการ
อ่านบทความสั้นๆ 
 
 
 
 

วิชาบังคับก่อน:  ก าหนดจากการจัดระดับความรู้
ภาษาอังกฤษของสถาบนัภาษา 

เป็นวิชาเสริมที่มิ ได้คิดหน่วยกิต  (Non -
Credit )    เพื่ อช่วยนักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู้
ภาษาอังกฤษยังไม่สูงพอที่จะเข้าศึกษาในระดับพื้นฐาน
ได้  (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใช้ได้ (S) หรือใช้
ไม่ได้  (U) และจะไม่น าไปคิดรวมกับจ านวนหน่วยกิต
ทั้งหมด  หรือค านวณค่าระดับเฉลี่ย) 
หลักสูตรเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับ
นักศึกษา ฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตจริงทั้ง 4 
ทักษะ คือ ฟัง  พูด อ่าน เขียน 
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หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 
สษ.171 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6) สษ.171 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: ก าหนดจากการจัดระดับความรู้
ภาษาอังกฤษของสถาบนัภาษา หรือสอบสษ. 070 ได้
ระดับ S  
 ศึกษาและฝึกฝนภาษาอังกฤษทัง้สี่ทักษะ คือ  ฟัง  
พูด  อ่าน  และเขียนโดยการพูดระดับกลางและ การอ่าน
บทความที่มีความยาวขึ้น 

วิชาบังคับก่อน: สอบได้ สษ. 070 หรือ ก าหนดจาก
การจัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา  
 

หลักสูตรระดับกลางเพื่อส่งเสริมทักษะฟัง 
พูด อ่าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั้งเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาส าหรับการเรียนภาษาอังกฤษในระดับ
ที่สูงขึ้น 

สษ.172 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) สษ.172 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ก าหนดจากการจัดระดับความรู้
ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา  หรือสอบ  สษ. 171  ได้
ไม่ต่ ากว่าระดับ D 
 ศึกษาและฝึกฝนภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ โดยเน้น
การฝึกฟังข่าว  บทสนทนา  และเน้นการอ่านบทความที่
ยากข้ึน  และฝึกการเขียนระดับย่อหน้า 

วิชาบังคับก่อน: สอบได้ สษ. 171 หรือ  ก าหนดจาก
การจัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา   
  
           หลักสูตรระดับกลางสูง เพื่อส่ง เสริมให้
นักศึกษาใช้ทักษะภาษาอังกฤษอย่างบูรณาการใน
ระดับที่ซับซ้อนกว่าในวิชาภาษาอังกฤษระดับกลาง 
โดยเน้นทักษะการพูดและการเขียน 

 5.2.2 วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2  

 1) ปรับปรุงเนื้อหา  2 วิชา  
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2556 

วท.123  เคมีพื้นฐาน           3  (3-0-6) 
SC 123  Fundamental Chemistry 
            โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี แก็ส ของแข็ง 
ของเหลว และสารละลาย ปริมาณสัมพันธ์  อุณหพล
ศาสตร์เคมี จลนพลษสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออน 
เคมีไฟฟูา ตารางธาตุ สารเชิงซ้อน เคมีนิรเคลียร์ เคมี
อินทรีย์เบื้องต้น (หมู่ฟังชันทั่วไป) การเรียกชื่อและการ
เกิดปฏิกิริยา) เคมี สิ่งแวดล้อม 

วท.123  เคมีพื้นฐาน            3 (3-0-6) 
SC 123  Fundamental Chemistry 
  โครงสร้างอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะ
เคมี สมบัติธาตุเรพิเซนเททีฟและแทรนซิชัน แก๊ส 
ของเหลวและสารละลาย ของแข็ง อุณหพลศาสตร์ 
จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมีและกรด-เบส เคมีไฟฟูา 
เคมีอินทรีย์ 

สษ.202 ภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน     3  (3-0-6) 
EL 202  English for work 
           วิชาบังคับก่อน:  สอบได้  สษ. 172 
           วิชานี้มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาความสามารถ
ในการเขียนจดหมายสมัครงาน จดหมายธุรกิจ และ
บันทึกช่วยจ าทางธุรกิจ ฝึกฝนการฟังและการพูด ด้วย
การตอบค าถามในการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 

สษ.202 ภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน      3(3-0-6) 
EL 202  English for work 
  วิชาบังคับก่อน:  สอบได้  สษ. 172 
           เตรียมความพร้อมและฝึกฝนนักศึกษาเพื่อ
เข้าสู่การท างาน ฝึกใช้ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน 
ในบริบทการท างาน 
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                      2) ปรับปรุงเนื้อหาและปรบัอักษรย่อ 1 วิชา 
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2556 

ทอ.201 หลักการบริหาร           3 (3-0-6) 
HO 201 Principles of Management  
 ศึกษาลักษณะของการบริหาร วิวัฒนาการ
ของแนวความคิดและทฤษฎีทางการบริหาร ศึกษา
หน้าที่การบริหาร ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ 
การน าหรือการบังคับบัญชา และการควบคุม โดยวิชานี้
จะมุ่ ง เน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันของหน้าที่
ดังกล่าวและผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายนอกที่มี
ต่อองค์การ แนวโน้มใหม่ๆ ของการบริหาร รวมทั้ง
ศึกษาเรื่องจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของ
นักบริหาร 

ทม.201   หลักการบริหาร                  3  (3-0-6) 
HR 201   Principles of Management 

 แนวคิดทางการบริหาร   วิ วัฒนาการ                
ทฤษฎีการบริหาร หน้าที่และทักษะผู้บริหารองค์กร  
การวางแผน การจัดองค์การ การเป็นผู้น า และการ
ควบคุม การตัดสินใจทางการบริหาร และจริยธรรมการ
บริหาร 

 

 3) ปรับรหัสวิชา และวชิาบังคับก่อน   1  วิชา  
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2556 

น.246  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
                                                       3 (3-0-6) 
          วิชาบังคับก่อน : เป็นนกัศึกษานอก 
                              คณะนิติศาสตร์ตัง้แต่ชัน้ปีที่ 2 
                              ขึ้นไป 
 

น.249  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
                                                     3 (3-0-6) 
          วิชาบังคับก่อน : เป็นนกัศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 
                              ขึ้นไป 

5.3 ปรับปรุงวิชาเฉพาะ ดังนี้ 
  5.3.1 วิชาแกน ลดจ านวนหน่วยกิต จาก 27 หน่วยกิต เป็น 24 หน่วยกิต รายละเอียด ดังนี้  

 1) วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
                          1.1)  ปรับค าอธิบายรายวิชา   2  วิชา      

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2556 
วท.134 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2                   3 (3-0-6) 
SC 134  Physics for Engineers II 
           ประจุไฟฟาูและสนามไฟฟูา  กฎของเกาสส ์ 
ศักย์ไฟฟูา  ความจุไฟฟูา ไดอิเล็กตริก กระแสไฟฟูา  
กระแสตรงและอุปกรณ์  แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟูา  การ
เหนียวน าแม่เหล็ก และกฎของฟาราเดย์  ตัวเหนี่ยวน า 
วงจรไฟฟูากระแสสลบั ทฤษฎคีลื่นแม่เหล็กไฟฟูาและการ
ประยุกต์ แสง เลนส์และทัศนอุปกรณ์ การสะท้อน การหัก
เห การเลี้ยวเบน การแทรกสอดและโพลาไรเซชัน ฟิสิกส์
สมัยใหม่ 
 
 
 
 
 

วท.134 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2                     3 (3-0-6) 
SC 134  Physics for Engineers II  

 ประจุ ไฟฟู าและสนามไฟฟูา   กฎของ เกาส์  
ศักย์ ไฟฟูา  ความจุ ไฟฟูา ไดอิ เล็กตริก กระแสไฟฟูา  
วงจรไฟฟู า กระแสตรงและอุปกรณ์   แม่ เหล็ กและ
แม่เหล็กไฟฟูา  การเหนียวน าแม่เหล็กและกฎของฟาราเดย์  
ตั ว เหนี่ ย วน า  ว งจร ไฟฟู า กระแสสลั บ  ทฤษฎี คลื่ น
แม่เหล็กไฟฟูาและการประยุกต์ แสง เลนส์และทัศนอุปกรณ์ 
การสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน การแทรกสอดและโพ
ลาไรเซชัน ฟิสิกส์สมัยใหม่ 
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หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2556 
ค.112 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสประยุกต์   
                                                       3 (3-0-6) 
MA 112 Analytic Geometry and Applied Calculus 

เรขาคณิตวิเคราะห์ในเรื่องภาคตัดกรวยและ
สมการก าลังสอง  เวกเตอร์ การแปลงเชิงพิกัด พิกัดเชิงขั้ว
และการร่างกราฟ  ฟังก์ชันหลายตัวแปร  อนุพันธ์ย่อย   
ปริพันธ์ฟังก์ชันหลายตัวแปร  ฟีลด์เชิงสเกลาร์  และฟีลด์
เชิงเวกเตอร์ อนุพันธ์ของเวกเตอร์  ปริพันธ์ในฟิลด์ของ
เวกเตอร์  ทฤษฎีบทของเกาส์  กรีน  และสโตกส์ การ
วิเคราะห์ฟเูรียรแ์ละลาปลาซและการประยุกต์ 

ค.112 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลสัประยุกต์    
                                                           3 (3-0-6) 
MA112 Analytic Geometry and Applied Calculus 
 เรขาคณิตวิเคราะห์ในเรื่องภาคตัดกรวยและสมการ
ก าลังสอง   เวกเตอร์   การแปลงเชิงพิกัด  พิกัดเชิงขั้วและ
การร่างกราฟ  ฟังก์ชันหลายตัวแปร  อนุพันธ์ย่อย  ปริพันธ์
ฟังก์ชันหลายตัวแปร  สนามสเกลาร์และสนามเวกเตอร์   
อนุพันธ์ของเวกเตอร์    ปริพันธ์ในสนามของเวกเตอร์   
ทฤษฎีบทของเกาส์  กรีน  และสโตกส์   การวิเคราะห์ฟูเรียร์
และลาปลาซและการประยุกต์ 

 

                   1.2)  แก้ไขวิชาบังคับก่อนและค าอธิบายรายวิชา  จ านวน  1 วิชา 
หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2556 

วท.184 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2         1 (0-3-0) 
SC 184  Physics for Engineers Laboratory II 
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา หรือศึกษาพร้อมกับ วท.134 
              ปฏิบติัการเก่ียวกบั สนามแม่เหลก็ไฟฟ้าวงจร  
และเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ทศันศาสตร์ และฟิสิกส์ยคุใหม่ ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2    1 (0-3-0SC 184  Physics for Engineers Labปฏิบติัการเก่ียวกบั สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า วงจรและเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ทศันศาสตร์ และฟิสิกส์ยคุใหม่ 

วท.184 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2            1 (0-3-0) 
SC 184  Physics for Engineers Laboratory II 
วิชาบังคับก่อน : - 

ปฏิบติัการเก่ียวกบั สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า วงจรและ
เคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ทศันศาสตร์ และฟิสิกส์แผนใหม่ 

                  

              1.3)  ปรับวิชาบังคับก่อน จ านวน  1 วิชา 
หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 

วท.183  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1      1(0-3-0) 

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา หรือศึกษาพร้อมกับ วท.133 

 

วท.183  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1        1 (0-3-0) 

วิชาบังคับก่อน : - 

 
   2) วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม     

 2.1) ลดหน่วยกิตวิชาพื้นฐานวิศวกรรม จาก 10 หน่วยกิต เป็น 7 หน่วยกิต   
 2.2) ย้ายวิชา วอ.261 สถิติวิศวกรรม 3 หน่วยกิต ไปเป็นวิชาบังคับในสาขา    
 2.3) ปรับชื่อวิชา วอ.121 วัสดุวิศวกรรม เป็น วอ.121 วัสดุวิศวกรรม 1  

 5.3.2 วิชาเฉพาะ ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิต จาก 111 หน่วยกิต เป็น 114 หน่วยกิต รายละเอียด ดังนี้  
 1) วิชาบังคับ ปรับเพิ่มหน่วยกิต จาก 60 หน่วยกิต เป็น 66 หน่วยกิต ดังนี้ 
  1.1) วิชาบังคับในสาขา  

   1.1.1) เพิ่มหน่วยกิต จาก 37 หน่วยกิต เป็น 41 หน่วยกิต  
1.1.2) เปิดวิชาใหม่เพิ่ม 4 วิชา (5 หน่วยกิต)  
วอ.221 วัสดุวิศวกรรม 2 2 (2-0-4) 
IE 221  Engineering Materials II 
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 วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ วอ.121 
 ศึกษาในเรื่อง โลหะ และโพลิเมอร์ ศึกษาเกี่ยวกับการแตกหักและการ

วิเคราะห์ลักษณะการแตกหักของโลหะ ทฤษฎีการกัดกร่อนของโลหะ โลหะผง การเลือกใช้วัสดุและการพิจารณา
ในการออกแบบ หลักการของโพลิเมอร์ในเชิงวิศวกรรม โครงสร้างของโพลิเมอร์ สมบัติในการยืดหยุ่นของยาง 
สมบัติวิสโคอีลาสติก การแตกหัก และการเสริมแรงในวัสดุโพลิเมอร์ 

วอ.301 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1  (0-3-2) 
IE 301  Industrial Engineering Laboratory 
 วิชาบังคับก่อน:  เคยศึกษา วอ.261, วอ.311, วอ.362 และ วอ.364 
 ปฏิบัติการทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (การวิเคราะห์ข้อมูลทาง

อุตสาหกรรม การทดสอบสมมติฐาน กรณีตัวอย่างเดียวและสองตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐานโดยปรับระดับ
ปัจจัยเดียวและปัจจัยอื่นคงที่ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้น การวิเคราะห์ปัจจัยเดียวแบบไม่ใช้พารามิเตอร์) 
ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพ (ผังควบคุมกระบวนการและการวิเคราะห์ระบบการวัด ความสา มารถของ
กระบวนการ การสุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ) ปฏิบัติการการวิจัยด าเนินงาน  (การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปส าหรับ linear programming และ transport/assignment) และปฏิบัติการการศึกษาการปฏิบัติงาน
ในอุตสาหกรรม (การปรับปรุงการท างาน และการวิเคราะห์หาเวลามาตรฐาน)  

วอ.351 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์และเครื่องมือพื้นฐาน   1  (0-3-2) 
IE 351 Material Science and Basic Tools Laboratory   
 วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ วอ.221 และ วอ.250 
 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ ได้แก่ การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค การวัดความ

แข็ง การทดสอบการกระแทก การทดสอบการดัดงอ การวิเคราะห์ส่วนผสม แรงดึง การตรวจสอบแบบไม่ท าลาย 
และปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐาน ได้แก่ การเชื่อม การตะไบ และการลับมีดตัด  

วอ.354 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตและระบบอัตโนมัติ 1  (0-3-2) 
IE 354 Manufacturing Process and Automation Laboratory 
 วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ วอ.250 และ วอ.353 
 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต ได้แก่ การหล่อ เครื่องจักรอัตโนมัติที่ควบคุมด้วย

คอมพิวเตอร์ การตัดด้วยเครื่องกัดอาร์คโลหะด้วยไฟฟูา การฉีดพลาสติก การกลึง และการกัด  ปฏิบัติการระบบ
อัตโนมัติ ได้แก่ ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ลมและไฟฟูา โปรแกรมควบคุมตามล าดับขั้น  

1.1.3) ย้ายวิชาแกนมาเป็นวิชาบังคับในสาขา  1 วิชา คือ วอ.261 สถิติวิศวกรรม  
1.1.4) ปิดวิชา 3 วิชา รวม 4 หน่วยกิต ได้แก่  

-วอ.220 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม  
-วอ.351 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต  
-วอ.354 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ  

1.1.5) ปรับปรุงเนื้อหา  2 วิชา  
หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 

วอ.361 การวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม   3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ วอ.261 
             การรวบรวมและการน าเสนอข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลทางอุตสาหกรรม การวิเคราะห์การ
แจกแจงของข้อมูล การทดสอบสมมติฐาน กรณี
ตัวอย่างเดียวและสองตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน
เป็นคู่ การทดสอบสมมติฐานโดยปรับระดับปัจจัยเดียว
และปัจจัยอื่นคงที่  การวิเคราะห์ปัจจัยเดียวอย่าง

วอ.361 การวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม     3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ วอ.261 
                 การรวบรวม การน าเสนอ และการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางอุตสาหกรรม การวิเคราะห์การ
แจกแจงของข้อมูล   การทดสอบสมมติฐาน กรณี
ตัวอย่างเดียวและสองตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน
เป็นคู่ การทดสอบสมมติฐานโดยปรับระดับปัจจัยเดียว
และปัจจัยอื่นคงที่  การวิเคราะห์ปัจจัยเดียวอย่าง
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หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 
สมบูรณ์ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้น การ
วิเคราะห์ปัจจัยเดียวแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการออกแบบวิเคราะห์และ
ตีความผลของข้อมูล 

สมบูรณ์ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้น การ
วิเคราะห์ปัจจัยเดียวแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการออกแบบวิเคราะห์และ
ตีความผลของข้อมูลเพื่ อการวิ เคราะห์และการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ รวมทั้งการ
ควบคุมคุณภาพ 

วอ.364 การวิจัยการปฏิบัติการ 1              3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  เคยศึกษา  วอ. 261 หรือได้รับอนุมัติ
จากอาจารย์ผูส้อน 
 แนะน าวิธีการวิจัยการปฏิบัติการในการแก้ไข
ปัญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการโดยเน้นการใช้ตัวแบบ
ทางคณิตศาสตร์ ก าหนดการเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง
และการมอบหมายงาน ทฤษฏีเกม ทฤษฏีแถวคอย ตัว
แบบการจัดการพัสดุคงคลัง และการใช้การจ าลอง
สถานการณ์ในกระบวนการตัดสินใจ 

วอ.364 การวิจัยการปฏิบัติการ 1              3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  เคยศึกษา  วอ.261 
  แนะน าวิธีการวิจัยด าเนินงานในการแก้ไขปัญหา
ทางวิศวกรรมอุตสาหการสมัยใหม่โดยเน้นการใช้ตัว
แบบทางคณิตศาสตร์ ก าหนดการเชิงเส้น ตัวแบบการ
ขนส่งและการมอบหมายงาน ทฤษฏีเกม ทฤษฏี
แถวคอย ตัวแบบการจัดการพัสดุคงคลัง และการใช้
การจ าลองสถานการณ์ในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อ
การวางแผนและการควบคุมการผลิต 

 
1.1.6) ปรับชื่อวิชา 1 วิชา และปรับรหัสวิชา 1 วิชา  

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2556 
วอ.353 เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ          3 (3-0-6) วอ.353 ระบบอตัโนมตัิส าหรับการผลิต        3 (3-0-6) 
วอ.333 การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม   3 (3-0-6) วอ.433 การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม    3 (3-0-6) 

 
1.1.7) ปรับวิชาบังคับก่อน  4  วิชา  

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 
วอ.311 การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม  

3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  เคยศึกษา  วอ. 261 หรือได้รับอนุมัติ
จากอาจารย์ผู้สอน 

วอ.311 การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม   
3 (3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน:  เคยศึกษา  วอ.261  
 

วอ.312 การวางแผนและควบคมุการผลิต   3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ วอ.261 และ วอ.364 

วอ.312 การวางแผนและควบคมุการผลิต    3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  เคยศึกษา วอ.364 

วอ.333 การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม 3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  เคยศึกษา  วอ.311 หรือได้รับอนุมัติ
จากอาจารย์ผู้สอน 

วอ.433 การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม  3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  เคยศึกษา  วอ.311  
 

วอ.364 การวิจัยการปฏิบัติการ 1               3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  เคยศึกษา  วอ. 261 หรือได้รับอนุมัติ
จากอาจารย์ผูส้อน 

วอ.364 การวิจัยการปฏิบัติการ 1               3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  เคยศึกษา  วอ.261  
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    1.1.8) ปรับชื่อวิชา วชิาบังคับกอ่น  ระยะเวลาการฝึกงาน  และค าอธิบายรายวชิา จ านวน 
1  วิชา 
 

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 
วอ.390 การฝึกงานภาคฤดูร้อน         0  (0-240-0) 

 
 

วิชาบังคับก่อน: นักศึกษาชั้นปทีี่ 3 หรือสูงกว่าที่ผ่าน
การทดสอบภาษาอังกฤษตามที่คณะฯ ก าหนด  
          ฝึกงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการในภาค
การศึกษาฤดูร้อน กับบริษัท โรงงาน หรือหน่วยงาน
ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่ภาควิชาเห็นชอบมีก าหนด
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  240  ชั่วโมง และไม่น้อยกว่า  
2 เดือน  นักศึกษาจะต้องสง่รายงานการฝึกงาน 
ให้แกอ่าจารย์ที่ปรึกษา วัดผลด้วยระดับ S หรือ U 
 

 

วอ.390 การฝึกงาน                   0 (ไม่น้อยกว่า 8 
                                          สัปดาห์ ต่อภาค 
                                          การศึกษา) 
วิชาบังคับก่อน: นักศึกษาชั้นปทีี่ 3 ขึ้นไป และผ่าน
การทดสอบภาษาอังกฤษตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก าหนด และสอบได้ วอ.311, วอ.341 และ วอ.362  
          ฝึกงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ  กับบริษัท  
โรงงาน หรือหน่วยงานราชการ    หรือรัฐวิสาหกิจที่ 
ภาควิชาเห็นชอบมีก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า   8 
สัปดาห์  นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการฝึกงานให้แก ่
อาจารย์ที่ปรึกษา  วัดผลด้วยระบบ S หรือ U    และ 
นักศึกษาไม่สามารถจดทะเบียนเรียนวิชาอื่นร่วมด้วย 

 
    1.1.9) ปรับชื่อวิชา วชิาบังคับกอ่น    จ านวน  1  วิชา 
 

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 
วอ.478  หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการประยุกตใ์ช้  
                                                3  (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ วฟ.209 

 

วอ.478  วิทยาการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการ 
ประยุกต์ใช้                                   3  (3-0-6)                      
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา วอ. 353  

 
1.1.10) ปรับชื่อวิชา วิชาบังคับก่อนและค าอธิบายรายวิชา จ านวน  1 วิชา 

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 
วอ.353  เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ         3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  เคยศึกษา วฟ.209 
 พื้นฐานการน าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการ
ออกแบบและการผลิต พื้นฐานการออกแบบอุปกรณ์ช่วย
ผลิตและจับยึดชิ้นงาน การน าคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ควบคุมการผลิตเป็นการผลิตแบบอัตโนมัติ ระบบการ
ผลิตอัตโนมัติ เช่น ระบบซีเอนซี การผลิต การประกอบ
และการตรวจสอบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
 

วอ.353  ระบบอัตโนมัติส าหรับการผลิต        3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือสูงกว่า 
 ระบบนิ วแมติ กส์ และระบบ ไฮดรอลิ กส์ 
เซนเซอร์และแอคจูเอเตอร์ในระบบอัตโนมัติ วงจรนิวแม
ติกส์และวงจรไฟฟูาส าหรับเครื่องจักรกลอัตโนมัติ การ
ควบคุมอัตโนมัติด้วยอุปกรณ์ควบคุมแบบโปรแกรมได้
หรือพีแอลซี (PLC) เทคนิคการเขียนโปรแกรมพีแอลซี
ขัน้ต้น 
 

  1.2 วิชาบังคับนอกสาขา  
   1.2.1) เพิ่มหน่วยกิตวิชาบังคับนอกสาขา จาก 23 หน่วยกิต เป็น 25 หน่วยกิต  

   1.2.2)  เพิ่ม 2 วิชา รวม 2 หน่วยกิตได้แก่  
    -วก.390 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมเคร่ืองกล  
    -วฟ.203 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟูาเบื้องต้น 
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   1.2.3) ปรับชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา จ านวน  1 วิชา  
 

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2556 
ค. 251 วิธีและการประยุกต์ใช้เชิงตัวเลข    3 (3-0-6) 
MA 251  Numerical Methods and Application  
                วิชาบังคับก่อน:  สอบได ้ค.214  
                ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการตัวแปรเดียว 
การประมาณพหุนาม การหาอนุพันธ์ และการหา
อินทิกรัลโดยวิธีเชิงตัวเลข  ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการ
เชิงอนุพันธ์สามัญ การวิเคราะห์ค่าผิดพลาด การหาผล
เฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้นและไม่ใช่เชิงเส้น
โดยวิธีตรงและโดยวิธีท าซ้ า การค านวณเชิงตัวเลขของค่า
เจาะจงและเวคเตอร์เจาะจง แนวคิดเรื่องไฟไนท์เอเล
เมนท์ การแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป 

ค.251  วิธีเชิงตัวเลขและการประยุกต์         3 (3-0-6) 
MA 251 Numerical Methods and Applications 
 วิชาบังคับก่อน: สอบได ้ค.214 
 ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการตัวแปรเดียว การ
ประมาณพหุนาม การหาอนุพันธ์และปริพันธ์โดยวิธีเชิง
ตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
และตัวอย่างการน าไปใช้แก้ปัญหาทางวิศวกรรม การ
วิเคราะห์ค่าผิดพลาด   การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของ
ระบบสมการเชิงเส้นโดยวิธีตรงและโดยวิธีท าซ้ า  การ
ค านวณเชิงตัวเลขของค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ  
สมาชิกจ ากัด  การแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยใช้วิธีเชิง
ตัวเลขและโปรแกรมส าเร็จรูป 

 
 2) วิชาเลือก  
  2.1) เปลี่ยนชื่อเป็นวิชาบังคับเลือก และก าหนดเงื่อนไขก าหนดการศึกษาไว้เช่นเดิม คือ   
  - เลือกวิชาโครงงาน 3 หน่วยกิต และวิชาเลือกจากกลุ่มวิชาที่ก าหนดให้ 18  
หน่วยกิต  หรือ  
  - เลือกวิชาสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต และวิชาเลือกจากกลุ่มวิชาที่ก าหนดให้  
12 หน่วยกิต 
   2.2) จัดกลุ่มวิชาเลือกด้านการจัดการ และด้านการผลิต เป็นด้านละ 2 กลุ่ม คือ 1) ด้าน
วิศวกรรมการจัดการ และด้านการวิจัยด าเนินงานและสถิติอุตสาหกรรม  2) ด้านวิศวกรรมการผลิตและการ
ออกแบบ และด้านวัสดุวิศวกรรม  
  2.3) ปิดวิชา 24 วิชา  

วอ.220 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม 2 (1-3-2) 
วอ.305 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการด้านการจัดการ 1 3 (3-0-6) 
วอ.306 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการด้านการจัดการ 2 3 (3-0-6) 
วอ.307 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการด้านการจัดการ 3 3 (3-0-6) 
วอ.308 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการด้านการจัดการ 4 3 (3-0-6) 
วอ.309 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการด้านการจัดการ 5 3 (3-0-6) 
วอ.351 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 1 (0-3-0) 
วอ.354 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตอตัโนมัติ 1 (0-3-0) 
วอ.355 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการด้านการผลติ 1 3 (3-0-6) 
วอ.356 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการด้านการผลติ 2 3 (3-0-6) 
วอ.357 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการด้านการผลติ 3 3 (3-0-6) 
วอ.358 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการด้านการผลติ 4 3 (3-0-6) 
วอ.359 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการด้านการผลติ 5 3 (3-0-6) 
วอ.376   ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 3 (3-0-6) 
วอ.405   การบริหารโครงการ 3 (3-0-6) 
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วอ.408   การจัดการความรู้ทางอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
วอ.415   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
วอ.419   การพัฒนาผลิตภัณฑ ์ 3 (3-0-6) 
วอ.426   วัสดุส าหรับการเก็บพลังงาน 3 (3-0-6) 
วอ.437   วิศวกรรมเคร่ืองมือ 3 (3-0-6) 
วอ.446   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) 
วอ.449 การยศาสตร์เพื่อการปฏิบัติจริง 1(0-3-0) 
วอ.476 อุปกรณ์ควบคุมแบบโปรแกรมได้ 3 (3-0-6) 
วอ.477   ระบบการผลิตแบบบูรณาการคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6) 

 
        2.4) เปิดวิชาใหม่ 13 วิชา  

วอ.305 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการจัดการ 1 3  (3-0-6) 
IE 305 Special Topics for Management Engineering I 
 วิชาบังคับก่อน:  - 
         หัวข้อที่นักศึกษาสนใจทางด้านวิศวกรรมการจัดการ   
วอ.306 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการจัดการ 2      3  (3-0-6) 
IE 306 Special Topics for Management Engineering II 
 วิชาบังคับก่อน:  - 
          หัวข้อที่นักศึกษาสนใจทางด้านวิศวกรรมการจัดการ 
วอ.307 หัวข้อพิเศษทางด้านการวิจัยด าเนินงานและสถิติอุตสาหกรรม 1  3  (3-0-6) 
IE 307 Special Topics for Operation Research and Industrial Statistics I 
 วิชาบังคับก่อน:  - 
 หัวข้อที่นักศึกษาสนใจทางด้านการวิจัยด าเนินงานและสถิติอุตสาหกรรม 

           วอ.308 หัวข้อพิเศษทางด้านการวิจัยด าเนินงานและสถิติอุตสาหกรรม 2   3  (3-0-6) 
IE 308 Special Topics for Operation Research and Industrial Statistics II 
 วิชาบังคับก่อน:  - 
 หัวข้อที่นักศึกษาสนใจทางด้านการวิจัยด าเนินงานและสถิติอุตสาหกรรม  
วอ.355 หัวข้อพิเศษทางด้านวัสดุวิศวกรรม 1   3  (3-0-6) 
IE 355 Special Topics for Engineering Material I 
 วิชาบังคับก่อน:  - 
 หัวข้อที่นักศึกษาสนใจทางด้านวัสดุวิศวกรรม  
วอ.356 หัวข้อพิเศษทางด้านวัสดุวิศวกรรม 2                      3  (3-0-6) 
IE 356 Special Topics for Engineering Material II 
 วิชาบังคับก่อน:  - 
       หัวข้อที่นักศึกษาสนใจทางด้านวัสดุวิศวกรรม  
วอ.357 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการผลิตและออกแบบ 1   3  (3-0-6) 
IE 357 Special Topics for Manufacturing Engineering and Design I 
 วิชาบังคับก่อน:  - 
 หัวข้อที่นักศึกษาสนใจทางด้านวิศวกรรมการผลิตและออกแบบ  
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วอ.358 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการผลิตและออกแบบ 2   3  (3-0-6) 
IE 358 Special Topics for Manufacturing Engineering and Design II 
 วิชาบังคับก่อน:  - 
 หัวข้อที่นักศึกษาสนใจทางด้านวิศวกรรมการผลิตและออกแบบ  
วอ.405  วิศวกรรมติดดิน       3  (3-0-6) 
IE 405  Down-to-earth Engineering 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 ระวัติการพัฒนาโลก การปฎิวัติเกษตรกรรม การปฎิวัติอุตสาหกรรม การปฎิวัติเขียว 

ผลกระทบของการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน หลักการเปูาหมายสามอย่าง นิยามของการพัฒนาที่ยั่งยืน การผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืน เศรษฐกิจพอเพียง ความมั่นคงทางอาหาร กรณีศึกษาของชุมชนตัวอย่าง ระบบการผลิตแบบ
เกษตรอินทรีย์ ระบบเกษตรอินทรีย์แบบสมาชิก 

วอ.408 ระบบการท างานในอุตสาหกรรมยานยนต์    3  (3-0-6) 
IE 408 Working System in Automotive Industry 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์โลกและอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ ค าศัพท์เทคนิคใน

อุตสาหกรรมยานยนต์ การจัดการระบบการท างานในอุตสาหกรรมยานยนต์ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO/TS 
16949 ได้แก่ การบริหารงานคุณภาพ ความรับผิดชอบของการบริหาร การจัดการทรัพยากร กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ และการวัดผลการวิเคราะห์และการปรับปรุง ระบบการท างานพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์รวมถึง การวางแผนคุณภาพล่างหน้า การวิเคราะห์ความขัดข้องและผลกระทบ แผนควบคุม การ
วิเคราะห์ระบบการวัด การควบคุมการผลิตโดยใช้วิธีทางสถิติและกระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ และการ
ผลติแบบโตโยตา 

วอ.449 การยศาสตร์เพื่อการปฏิบัติจริง                         1 (0-3-0) 
IE 449  Ergonomics Practicum 
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้ วอ. 261 และเคยศึกษาหรือศึกษาร่วมกับวิชา วอ. 445  
 ฝึกปฏิบัติวิธีการวัดทางด้านการยศาสตร์ เคร่ืองมือวัดที่เก่ียวข้อง และเทคนิคที่ใช้ในการรวม

รวบ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการยศาสตร์ คุณลักษณะของมนุษย์ ความสามารถและข้อจ ากัดของร่างกาย 
ได้แก่ การวัดสัดส่วนร่างกาย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การใช้พลังงาน ความสามารถในการมองเห็นและความ
ล้า การส ารวจสภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น แสง เสียง อุณหภูมิและบรรยากาศ และเทคนิคการประเมินความ
เสี่ยงทางการยศาสตร์ที่ส าคัญ  มีการจัดท ารายงาน น าเสนอ และอภิปรายผลการด าเนินงานจากกรณีศึกษาที่
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการยศาสตร์ 

วอ.458  ผลิตภาพสีเขียว      3 (3-0-6) 
IE 458   Green Productivity 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 แนวคิด หลักการ และ การปฏิบัติ ของ ผลิตภาพสีเขียว วิธีการของผลิตภาพสีเขียว โดยใช้ 

เครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้อง ภาพทั่วไปของระบบการจัดการด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม รวมถึง อาชีวะอนามัย สุขศาสตร์ 
และ ความปลอดภัยในการท างาน การประสานร่วมกันของมาตรฐานระบบการจัดการต่างๆเหล่านั้น  การตรวจสอบ
ภายใน และ การรับรอง  ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเน้นที่ผลิตภัณฑ์ การประเมินวัฏจักรชีวิต 

 
วอ.476  อุปกรณ์ควบคุมในเครื่องจักรกลอัตโนมัติ     3  (3-0-6) 
IE 476  Controller in Automated Machinery 
วิชาบังคับก่อน:  เคยศึกษา  วอ.353    
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กระบวนการผลิตสมัยใหม่ ระบบการผลิตแบบบูรณาการคอมพิวเตอร์ ระบบการจัดเก็บและดึง
ผลิตภัณฑ์อัตโนมัติ  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับระบบการผลิตแบบบูรณาการคอมพิวเตอร์ ชนิดของการควบคุม
อัตโนมัติและตัวควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม ระบบซีเอ็นซี หุ่นยนต์อุตสาหกรรม พีแอลซี   การควบคุม
อัตโนมัติแบบปูอนกลับด้วยพีแอลซี  
 
        2.5)  ปรับปรุงเนื้อหา  5 วิชา  

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2556 
วอ.417 การจ าลองสถานการณด์้วยคอมพิวเตอร์ 

3  (3-0-6)  
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ วอ.261 
   แนวคิดและการประยุกต์ ใช้การจ าลอง
สถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนางาน ศึกษา
ทฤษฎีการจ าลองสถานการณ์แบบต่างๆ คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์ในการจ าลองสถานการณ์ การรวบรวมและ
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจ าลองสถานการณ์ การสร้าง
แบบจ าลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ การทดสอบ
ความถูกต้องของแบบจ าลอง การทดลองและการ
วิ เคราะห์ผลลัพธ์จากการจ าลองสถานการณ์ด้วย
คอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
ปัญหาโดยการจ าลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 

วอ.417 การจ าลองสถานการณด์้วยคอมพิวเตอร์  
3  (3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ วอ.261 
   การสร้างตัวเลขสุ่มและการทดสอบความ
ถูกต้อง การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น      
การออกแบบและวิเคราะห์ระบบจ าลอง การสร้าง
แบบจ าลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
การทดสอบความถูกต้องของแบบจ าลอง การวิเคราะห์
ผลลัพธ์จากการจ าลองสถานการณ์ การประยุกต์ใช้การ
จ า ลองสถานการณ์ กั บปัญหา ในอุ ตส าหกรรม 
กรณีศึกษา 

วอ.466 การวิจัยการปฏิบัติการ 2          3  (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ วอ.364 
 โ ค ร ง ข่ า ย ง า น วิ ศ ว ก ร ร ม  ( Engineering 
Network) ก าหนดการเชิงเลขจ านวนเต็ม ( Integer 
Linear Programming) ก าหนดการแบบไม่เชิงเส้น 
(Non-Linear Programming) และก าหนดการเชิงพลวัต 
(Dynamic Programming) กระบวนการมาร์คอฟ 
(Markov Processes) กระบวนการหาค าตอบแบบมี
เหตุผล (Heuristic Approach) เช่น วิธีทางพันธุกรรม 
(Genetic Algorithm) วิธีแทบบูเสิร์ช (Tabu Search 
Algorithm) วิธีซีมูเล็ทเต็ดแอนนิลลิง (Simulated 
Annealing Algorithm) และวิธีฝูงมด (Ant Colony 
Optimisation Algorithm) เป็นต้น 

วอ.466 การวิจัยการปฏิบัติการ 2          3  (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ วอ.364 
  โครงข่ายงานวิศวกรรม ก าหนดการเชิงเลข
จ านวนเต็ม ก าหนดการแบบไม่เชิงเส้น และก าหนดการ
เชิงพลวัต  กระบวนการมาร์คอฟ กระบวนการหา
ค าตอบแบบมีเหตุผล เช่น วิธีทางพันธุกรรม วิธีแทบบู
เสิร์ช วิธีซีมูเล็ทเต็ดแอนนิลลิง  และวิธีฝูงมด เป็นต้น 
เพื่อการวางแผนและการควบคุมการผลิต  

วอ.467 การออกแบบการทดลอง          3  (3-0-6)  
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ วอ.261  และ วอ.361 
 การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการและ
ผลิตภัณฑ์ การวางแผนและการด าเนินการทดลองอย่าง
เป็นระบบ การศึกษาหลักการออกแบบชนิดต่างๆ 
ส าหรับการทดลอง การทดลองเชิงเดี่ยวหรือเป็นชุด   
การวิเคราะห์ผลตอบสนองที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ค่าระดับของปัจจัย การออกแบบแฟคทอเรียลทั่วไป 
การออกแบบชนิด 2k  แฟคทอเรียล การออกแบบที่มี

วอ.467 การออกแบบการทดลอง          3  (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ วอ.261  และ วอ.361 
          หลักการออกแบบการทดลองเพื่อพัฒนา
ประสิทธิ ภาพของกระบวนการและผลิ ตภัณฑ์            
การวางแผนและการด าเนินการทดลองอย่างเป็นระบบ 
การศึกษาหลักการออกแบบชนิดต่างๆ ส าหรับการ
ทดลอง การทดลองเชิงเดี่ยวหรือ    เป็นชุด  การ
วิเคราะห์ผลตอบสนองที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงคา่
ระดับของปัจจัย การออกแบบแฟคทอเรียลทั่วไป การ
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หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2556 
ข้อจ ากัดจากการทดลอง เช่น การออกแบบชนิดแรนด
อมไมซ์บล็อก การออกแบบชนิดลาตินสแควร์ และการ
ออกแบบคอนฟาวด์ กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น  
 

ออกแบบชนิด 2k  แฟคทอเรียล การออกแบบที่มี
ข้อจ ากัดจากการทดลอง เช่น การออกแบบชนิดแรนด
อมไมซ์บล็อก การออกแบบชนิดลาตินสแควร์ และการ
ออกแบบคอนฟาวด์ กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อการวางแผนและการควบคุม
การผลิต การด าเนินงาน การวิเคราะห์และการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ รวมทั้งการ
ควบคุมคุณภาพ 

วอ.468 เทคโนโลยสี าหรับการตดัสินใจ    3  (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: - 
 บทน าเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น าไปใช้ช่วยในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาประเภทต่างๆ ทั้งในอุตสาหกรรมและ
การบริหารจัดการ การแก้ปัญหาโดยใช้ตัวแบบทาง
คณิตศาสตร์และเครื่องมือช่วยในการประมวลผลส าหรับ
ปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาในเรื่องการขนส่ง การกระจาย
สินค้า และการจัดล าดับงาน เป็นต้น การตัดสินใจเลือก
ทางเลือกกรณีมีทางเลือกหลายทางเลือกโดยใช้หลักการ
ของ Analytic Hierarchy process และเครื่องมือช่วย
ในการประมวลผล การจ าลองผลของกระบวนการโดยใช้
คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์โครงการและเครื่องช่วยใน
การประมวลผล 

วอ.468 เทคโนโลยสี าหรับการตดัสินใจ    3  (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  - 
 แนะน าการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการ
และควบคุมส าหรับงานอุตสาหกรรมและการจัดการ 
การแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์และ
เครื่องมือช่วยในการด าเนินการแก้ปัญหา การแก้ปัญหา
ที่มีหลายปัจจัยด้วยกระบวนการเชิงล าดับ การ
วิเคราะห์โครงการและเครื่องมือส าหรับประเมินผล 

วอ.487 สหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ  6 (0-12-0) 
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ วอ.486 
   ด าเนินโครงการศึกษาและแก้ปัญหางานใน
สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการศึกษา
ต่อจากวิชา วอ.486 โดยการศึกษาวิชานี้จะเป็นขั้นตอน
ของการวิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนางาน ตามระเบียบวิธี
วิจัยที่ได้ศึกษาในวิชา วอ. 486 (ปฏิบัติ 16 สัปดาห์) 

วอ.487 สหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 2  
6  (ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 16 สปัดาห์/ภาคการศึกษา) 
วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ วอ.486 
 ด าเนินโครงการศึกษาและแก้ปัญหางานใน
สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการศึกษา
ต่อจากวิชา วอ.486 โดยการศึกษาวิชานี้จะเป็นขั้นตอน
ของการวิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนางาน ตามระเบียบ
วิธีวิจัยที่ได้ศึกษาในวิชา วอ. 486  

 
2.6)  ปรับชื่อวิชา  จ านวน  3  วิชา  

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 
วอ.478 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช ้ 

3  (3-0-6)  
วอ.478 วิทยาการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการ

ประยุกต์ใช ้                          3  (3-0-6) 
วอ.486 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ  

3  (3-0-6) 
วอ.486 สหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 1  

3  (3-0-6) 
วอ.487 สหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ  

6 (0-12-0) 
วอ.487 สหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 2  
6 (ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 16 สปัดาห์/ภาคการศึกษา) 
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2.7)  ปรับวิชาบังคับก่อน  จ านวน  7  วิชา  
หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 

วอ.428 เทคโนโลยีการข้ึนรปูโลหะผง             3  (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ วอ. 121 

วอ.428 เทคโนโลยีการข้ึนรปูโลหะผง            3  (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ วอ.121 และ วอ.221 

วอ.435 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต  
3  (3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน:  เคยศึกษา  วอ. 351 และ วก. 200 

วอ.435 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต  
3  (3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน:  เคยศึกษา  วอ.250 และ วก.200 
วอ.438 การออกแบบเครื่องกลส าหรับวิศวกรรม 
           อุตสาหการ                                3  (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ วอ.121, วย.221, วก.100  หรือได้รับ
อนุมัติจากอาจารยผ์ู้สอน 

วอ.438 การออกแบบเครื่องกลส าหรับวิศวกรรม 
          อุตสาหการ                                3  (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  เคยศึกษา วอ.121, วย.221 และ วก.100 

วอ.455 การหล่อโลหะและการเชื่อมประสานโลหะ  
3  (3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน:  เคยศึกษา วอ.250 หรือได้รับการอนุมัติจาก
อาจารย์ผู้สอน 

วอ.455 การหล่อโลหะและการเชื่อมประสานโลหะ  
3  (3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน:  เคยศึกษา วอ.250 

วอ.475 มาตรวิทยาและการสอบเทียบ           3  (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา วอ. 351 และ วอ. 353 

วอ.475 มาตรวิทยาและการสอบเทียบ           3  (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  เคยศึกษา วอ.250 

วอ.490 สัมมนาส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ     0 (0-0-0) 
วิชาบังคับก่อน: นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือได้รับอนุมัติจาก
อาจารย์ผู้สอน 

วอ.490 สัมมนาส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 0 (0-0-0) 
วิชาบังคับก่อน:  นักศึกษาชั้นปีที่ 4  
 

วอ.496 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1    1 (0-3-0) 
วิชาบังคับก่อน: นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือได้รับอนุมัติจาก
อาจารย์ผู้สอน 
 

วอ.496 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1     1 (0-3-0) 
วิชาบังคับก่อน:  นักศึกษาชั้นปทีี่ 4 และ เคยศึกษา  
วอ.302, วอ.311, วอ.312, วอ.313, วอ.341, วอ.362, 
วอ.364 และต้องผ่านการอบรมโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ก าหนด หรือ
ได้รับคะแนน TU-GET ไม่ต่ ากวา่ 300 คะแนน 

   
      5.4 วิชาเลือกเสรี เพิ่มเติมเงื่อนไขในการเลือกศึกษาวิชาเลือกเสรี โดยก าหนดให้ต้องเป็นวิชาระดับ 200 ข้ึนไป   
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6 . โครงสร้างหลักสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรา้งเดิม และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏดังนี ้

หมวดวิชา เกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม ่

1. วิชาศึกษาทั่วไป 
2. วิชาเฉพาะ 
   2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 
        1) กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และ 
            วิทยาศาสตร ์
        2) กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวศิวกรรม 
   2.2 วิชาเฉพาะทางด้าน 
       1) วิชาบังคับ 
       2) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 
       3) วิชาเลือก 
       4) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 
 3. วิชาเลือกเสร ี

ไม่น้อยกว่า 30 
ไม่น้อยกว่า 84 

 
 
 
 

        
          
         
 
 
        ไม่น้อยกว่า 6 

30 
108 

 27 
  17                 
   
   10 
                  81 
                60 

 
                21 
          
          6 

30 
111 

   24 
  17                  
 
   7     
                  87 

 
                66 

           
                  21 
           6 

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 144 147 
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ภาคผนวก  4 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร ฉบบั พ.ศ.2552 กับฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2556 

หลักสูตร  พ.ศ. 2552 หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 
ชื่อหลักสูตร: ชื่อหลักสูตร: 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
Bachelor of Engineering  Program in Industrial 
Engineering 

Bachelor of Engineering  Program in Industrial 
Engineering 

ชื่อปริญญา : ชื่อปริญญา : 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)         วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)         
Bachelor of Engineering  (Industrial Engineering) Bachelor of Engineering  (Industrial Engineering) 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

(1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชาวิศวกรรมอุต
สาหการ 

(2) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

(3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์
และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

(4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความพร้อมในการรับ -
การถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง รวมทั้ง
สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

(5) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความใฝุรู้ 
และหม่ันแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

(6) เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
ค านึงถึงสังคมและส่วนรวม 

 
 
 

(1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

(2) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

(3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

(4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความพร้อมในการรับ-การ
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง รวมทั้งสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

(5) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความใฝุรู้ 
และหม่ันแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 (6) เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
ค านึงถึงสังคมและส่วนรวม 

โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร 
    นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไมน่้อย
กว่า    144 หน่วยกิต โดยได้ศึกษารายวชิาตา่ง ๆ ครบ
ตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อก าหนดของหลักสูตร 

    นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไมน่้อยกว่า    
147 หน่วยกิต โดยได้ศึกษารายวิชาตา่ง ๆ ครบตามโครงสรา้ง
องค์ประกอบและข้อก าหนดของหลักสูตร 

องค์ประกอบของหลักสตูร องค์ประกอบของหลักสตูร 
1. วิชาศึกษาทั่วไป                                      30  หน่วยกิต 1. วิชาศึกษาทั่วไป                                      30  หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ 

โครงสร้างหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

   1.1 ส่วนที่ 1    ศึกษารายวชิาตามหลักสูตรที่
มหาวิทยาลยัก าหนดรวม  21  หน่วยกิต 

   1.1 ส่วนที่ 1    ศึกษารายวชิาตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดรวม  21  หน่วยกิต 

    - หมวดมนุษยศาสตร์                                    3     - หมวดมนุษยศาสตร์                                    2 
    - หมวดสังคมศาสตร์                                     3     - หมวดสังคมศาสตร์                                     5 
    - หมวดวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์ 6     - หมวดวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์ 5 



มคอ.2 

 127 

หลักสูตร  พ.ศ. 2552 หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 
                วิทยาศาสตร์                             3                     วิท                 ยาศาสตร์                              

2   
 

                คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์         3                  คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์          3  
    - หมวดภาษา                                               9     - หมวดภาษา                                               9 
                ภาษาไทย                                3                   ภาษาไทย                                 3   
                ภาษาอังกฤษ                            6                  ภาษาอังกฤษ                             6  
1.2  ส่วนที่ 2    ศึกษารายวิชาตามหลักสูตรที่คณะฯ 
ก าหนด          ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 

1.2  ส่วนที่ 2    ศึกษารายวิชาตามหลักสูตรที่คณะฯ ก าหนด          
ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 

2. วิชาเฉพาะ                                              108  หน่วยกิต 2. วิชาเฉพาะ                                              111  หน่วยกิต 
    2.1 วิชาแกน                                         27     2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน                                         24 
          2.1.1 วิชาพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

17           2.1.1 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร ์
                  และคณิตศาสตร์ 

17 

          2.1.2 วิชาพื้นฐานทางวศิวกรรม 10           2.1.2 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรม 7 
    2.2 วิชาเฉพาะสาขา                              81     2.2 วิชาเฉพาะด้าน                          87 
          2.2.1 วิชาบงัคับ                             60            2.2.1 กลุ่มวิชาบงัคับทางวิศวกรรม         66              
          2.2.2 วิชาเลือก                              21             2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม          21   

เลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
1)  วิชาโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ       

3 หน่วยกิต และวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต (วิชา
ด้านการจัดการ 9 หน่วยกิต และวิชาด้านการผลิต 9 
หน่วยกิต) 

2)  วิชาสหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ       
9 หน่วยกิต และวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต (วิชา
ด้านการจัดการ 6 หน่วยกิต และวิชาด้านการผลิต 6 
หน่วยกิต) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
1)  วิชาโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ       

วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต และวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
(วิชาด้านการวิจัยด าเนินงานและสถิติอุตสาหกรรม และ/หรือ 
วิชาเลือกด้านการจัดการ 9 หน่วยกิต และ วิชาด้านวัสดุ
วิศวกรรม และ/หรือ วิชาด้านวิศวกรรมการผลิตและการ
ออกแบบ 9 หน่วยกิต) 

2)  วิชาสหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ       
วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต และวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
(วิชาด้านการวิจัยด าเนินงานและสถิติอุตสาหกรรม และ/หรือ 
วิชาเลือกด้านการจัดการ 6 หน่วยกิต และ วิชาด้านวัสดุ
วิศวกรรม และ/หรือ วิชาด้านวิศวกรรมการผลิตและการ
ออกแบบ 6 หน่วยกิต) 

3.  วิชาเลือกเสรี                                        6  หน่วยกิต 

 

3.  วิชาเลือกเสรี                                        6  หน่วยกิต 
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หลักสูตร  พ.ศ. 2552 หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 
ข้อก าหนดหลักสูตร  ข้อก าหนดหลักสูตร  
1. วิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า                  30    หน่วยกิต 1. วิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า                  30    หน่วยกิต 
นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (ส่วนที่ 
1)   หมวดมนุษยศาสตร์   หมวดสังคมศาสตร์ หมวด
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และหมวดภาษา รวม 21 หน่วย
กิต  และ ต้องศึกษารายวชิาที่คณะฯ ก าหนดไว ้(ส่วนที่ 2) รวม
ไม่น้อยกวา่  9 หน่วยกิต ดังนี ้
 
 
 
 

นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (ส่วนที่ 1)   
หมวดมนุษยศาสตร์   หมวดสังคมศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ และหมวดภาษา รวม 21 หน่วยกิต  และ ต้องศึกษา
รายวชิาทีค่ณะฯ ก าหนดไว ้(ส่วนที่ 2) รวมไมน่้อยกวา่  9 หน่วยกิต 
ดังนี ้
 

1.1  ส่วนที่  1      1.1  ส่วนที่  1  
-  หมวดมนุษยศาสตร ์ บังคับ 1 วิชา        ( 3 หน่วยกิต) -  หมวดมนุษยศาสตร ์ บังคับ 1 วิชา        ( 2 หน่วยกิต) 
      มธ. 110  สหวิทยาการมนษุยศาสตร์         3       มธ. 110  สหวิทยาการมนษุยศาสตร์         2 
- หมวดสังคมศาสตร์ บังคับ 1 วิชา           (3 หน่วยกิต) - หมวดสังคมศาสตร์ บังคับ 2 วิชา           (5 หน่วยกิต) 
      มธ. 100  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสงัคม  
หรือ  

3       มธ. 100  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสงัคม 3 

      มธ. 120  สหวิทยาการสงัคมศาสตร์             3       มธ. 120  สหวิทยาการสงัคมศาสตร์             2 
- หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  - หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
      รวม 2 วิชา                         ( 6  หน่วยกิต)          รวม 2 วิชา                          ( 5  หน่วยกิต)    
      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
      บังคับ  1  วิชา (3  หน่วยกิต) 

       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
      บังคับ  1  วิชา (2  หน่วยกิต) 

 

      มธ. 130   สหวิทยาการวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

3       มธ. 130   สหวิทยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 

      คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์  
      บังคับ  1  วิชา (3  หน่วยกิต) 

       คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์  
      บังคับ  1  วิชา (3  หน่วยกิต) 

 

     มธ. 156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม 
                เบื้องต้น 

3      มธ. 156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม 
                เบื้องต้น 

3 

-  หมวดภาษา รวม 3 วิชา              (9 หน่วยกิต)  -  หมวดภาษา รวม 5 วิชา              (12 หน่วยกิต)  
      ภาษาไทย บงัคับ 1 วิชา            (3 หน่วยกิต)        ภาษาไทย บงัคับ 1 วิชา            (3 หน่วยกิต)  
      ท. 160   การใช้ภาษาไทย 3       ท. 160   การใช้ภาษาไทย 3 
      ภาษาอังกฤษ บังคบั 2 วิชา (6 หน่วยกิต)        ภาษาอังกฤษ บังคบั 4 วิชา (9 หน่วยกิต)  
      สษ. 070   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  1 
      สษ. 171   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  2                     

0 
3 

      สษ. 070   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  1 
      สษ. 171   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  2                     

0 
3 

      สษ. 172   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3                3       สษ. 172   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3                3 
   1.2 ส่วนที่ 2 รายวิชาตามหลกัสูตรที่คณะฯก าหนด
ไว้ในหลักสูตรรวม ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต ดงันี ้

    1.2 ส่วนที่ 2 รายวิชาตามหลกัสูตรที่คณะฯก าหนดไว้ใน
หลักสูตรรวม ไม่น้อยกวา่  9  หน่วยกติ ดงันี ้

 

     วท. 123 เคมีพื้นฐาน 3      วท. 123 เคมีพื้นฐาน 3 
     วท. 173  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1      วท. 173  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 
     สษ. 202 ภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน 3      สษ. 202 ภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน 3 
เลือก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จาก รายวิชาต่อไปนี ้  เลือก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จาก รายวิชาต่อไปนี ้  
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วค. 106  ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและ

พลังงาน 
3 วค. 106  ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและ

พลังงาน 
3 

วย. 106  เทคนิคในการสื่อสารและการน าเสนอ 2 วย. 106  เทคนิคในการสื่อสารและการน าเสนอ 2 
น. 209  หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3 น. 209  หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3 
น. 246  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับทรัพย์สนิทาง

ปัญญา 
3 

น. 249  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกบัทรัพย์สนิทางปัญญา 
3 

พบ. 291 ธุรกิจเบื้องต้น 3 พบ. 291 ธุรกิจเบื้องต้น 3 
ทอ. 201 หลักการบริหาร 3 ทม. 201 หลักการบริหาร 3 
ศ. 213   เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น 3 ศ. 213   เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น 3 

    
    
2. วิชาเฉพาะ                            108  หน่วยกิต  2. วิชาเฉพาะ                            111  หน่วยกิต  
    2.1 วิชาแกน                       27  หน่วยกิต                       2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน            24  หน่วยกิต                   
           2.2.1  พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์              17  หน่วยกิต 
            2.2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร ์         17  หน่วยกิต 
 

         วท. 133  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1              3          วท. 133  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1                 3 
         วท. 183  ปฏิบัติการฟสิกิส์ส าหรับวิศวกร 1   1          วท. 183  ปฏิบัติการฟิสกิส์ส าหรับวิศวกร 1   1 
         วท. 134  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 3          วท. 134  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2                3 
         วท. 184  ปฏิบัติการฟิสกิส์ส าหรับวิศวกร 2  1          วท. 184  ปฏิบัติการฟิสกิส์ส าหรับวิศวกร 2    1 
         ค. 111  แคลคูลัสพื้นฐาน                       3          ค. 111  แคลคูลัสพื้นฐาน                        3 
         ค. 112  เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส                                                                    
ประยุกต์  

3          ค. 112  เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสประยุกต์  3 

         ค. 214  สมการเชิงอนุพนัธ์                       3          ค. 214  สมการเชิงอนุพนัธ์                       3 
2.2.2  พื้นฐานทางวิศวกรรม   10 หน่วยกิต  2.2.2  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 7 หน่วยกิต  

         วย.100 จริยธรรมส าหรับวิศวกร 0        วย.100 จริยธรรมส าหรับวิศวกร 0 
วอ.121 วัสดุวิศวกรรม                            3 วอ.121 วัสดุวิศวกรรม 1                           3 
วอ. 261 สถิติวิศวกรรม                            3   
วย. 101 ความรู้เบื้องต้นทางวิชาชีพ
วิศวกรรมศาสตร์            

1 วย. 101 ความรู้เบื้องต้นทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์            1 

    วก. 100 กราฟิกวิศวกรรม                       3     วก. 100 กราฟิกวิศวกรรม                        3 
    2.2  วิชาเฉพาะสาขา            81   หน่วยกิต      2.2  วิชาเฉพาะด้าน             87   หน่วยกิต  
       2.2.1 วิชาบังคับ               60   หน่วยกิต         2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม  66 หน่วยกิต  
วิชาบังคับในสาขา                      37   หน่วยกิต  วิชาบังคับในสาขา                       41   หน่วยกิต  

วอ.220 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม 2   
  วอ.221 วัสดุวิศวกรรม 2 2 
วอ.250 กรรมวิธีการผลิต 3 วอ.250 กรรมวิธีการผลิต 3 
  วอ.261 สถิติวิศวกรรม 3 
  วอ.301 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1 
วอ.302 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3 วอ.302 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3 
วอ.311 การศึกษาการปฏิบัติงานทาง 
          อุตสาหกรรม 

3 
วอ.311 การศึกษาการปฏิบัติงานทาง 
          อุตสาหกรรม 

3 
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วอ.312 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3 วอ.312 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3 
วอ.313 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา 3 วอ.313 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา 3 
วอ.333 การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม 3 วอ.433 การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม 3 
วอ.341 วิศวกรรมความปลอดภัย 3 วอ.341 วิศวกรรมความปลอดภัย 3 
วอ.351 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 1  

วอ.351 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์และเครื่องมือ 
          พื้นฐาน 

 
1 

วอ.353 เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ 3         วอ.353 ระบบอัตโนมตัิส าหรับการผลิต 3 
วอ.354 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต 
           อัตโนมัต ิ

1  
 วอ.354 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตและระบบ 
          อัตโนมัต ิ

 
1 

วอ.361 การวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม 3 วอ.361 การวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม 3 
วอ.362 การควบคุมคุณภาพ 3 วอ.362 การควบคุมคุณภาพ 3 
วอ.364 การวิจัยการปฏิบัติการ 1 3 วอ.364 การวิจัยการปฏิบัติการ 1 3 
วอ.380 การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม 0 วอ.380 การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม 0 
วอ.390 การฝึกงานภาคฤดูร้อน 0 วอ.390 การฝึกงาน 0 
วอ.490 สัมมนาส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 0 วอ.490 สัมมนาส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 0 

วิชาบังคับนอกสาขา                    23  หน่วยกิต  วิชาบังคับนอกสาขา                    25  หน่วยกิต  
วฟ.209 วิศวกรรมไฟฟูาเบื้องต้น 3 วฟ.209 วิศวกรรมไฟฟูาเบื้องต้น 3 
วย.221 กลศาสตร์ของแข็ง 1 3 วย.221 กลศาสตร์ของแข็ง 1 3 
วก.200 การเขียนแบบเครื่องกล 2 วก.200 การเขียนแบบเครื่องกล 2 
วย.202 กลศาสตร์วิศวกรรม-สถิตยศาสตร ์ 3 วย.202 กลศาสตร์วิศวกรรม-สถิตยศาสตร ์ 3 
วค.211 เธอร์โมไดนามิกส ์ 3 วค.211 เธอร์โมไดนามิกส ์ 3 
วก.220 กลศาสตร์วิศวกรรม-พลศาสตร ์ 3 วก.220 กลศาสตร์วิศวกรรม-พลศาสตร ์ 3 
วก.290 กลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น 3 วก.290 กลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น 3 
ค.251 วิธีและการประยุกต์ใช้เชงิตัวเลข 3 ค.251 วิธีเชิงตัวเลขและการประยุกต์ 3 

  วก.390 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
  วฟ.203 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟูาเบื้องตน้ 1 
      2.2.2  วิชาเลือก                21   หน่วยกิต        2.2.2  กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม  21 หน่วยกิต  
     เลือกศึกษาในรูปแบบใดแบบหนึ่ง  ดังต่อไปนี้       เลือกศึกษาในรูปแบบใดแบบหนึ่ง  ดังต่อไปนี้  
1)  วิชาโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ   และ               3 1)  วิชาโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ    และ 3 
      - วิชาดา้นการจัดการ                                 9       - วิชาดา้นการวิจยัด าเนนิงานและสถิติอุตสาหกรรม 

และ/หรือ วิชาเลือกด้านการจัดการ  
9 

      - วิชาดา้นการผลิต                                    9       - วิชาดา้นวสัดุวิศวกรรม และ/หรือ วิชาดา้น
วิศวกรรมการผลิตและการออกแบบ 

9 

2)  วิชาสหกิจศึกษา     และ 9 2)  วิชาสหกิจศึกษา     และ 9 
     วิชาดา้นการจัดการ                                  6       วิชาดา้นการวิจยัด าเนนิงานและสถิติอุตสาหกรรม 

และ/หรือ วิชาเลือกด้านการจัดการ  
6 

     วิชาดา้นการผลิต                                     6 
 
 

      วิชาดา้นวสัดุวิศวกรรม และ/หรือ วิชาด้าน
วิศวกรรมการผลิตและการออกแบบ 

6 
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วิชาดา้นการจัดการ  วิชาเลือกด้านวิศวกรรมการจัดการ  

วอ.305  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการ              
ด้านการจัดการ 1 

3   

วอ.306  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการ            
ด้านการจัดการ 2 

3   

วอ.307 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการ           
ด้านการจัดการ 3 

3   

วอ.308 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการ           
ด้านการจัดการ 4 

3   

วอ.309 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการ           
ด้านการจัดการ 5 

3   

  วอ.305   หวัข้อพิเศษทางด้านวศิวกรรมการจัดการ 1 3 
  วอ.306   หัวข้อพิเศษทางด้านวศิวกรรมการจัดการ 2 3 
  วอ.405  วิศวกรรมติดดิน 3 
วอ.405   การบริหารโครงการ 3   
วอ.406 การจัดการทางวิศวกรรม 3 วอ.406 การจัดการทางวิศวกรรม 3 
วอ.407  การวิเคราะห์ต้นทุนอตุสาหกรรมและ

งบประมาณ 
3 วอ.407  การวิเคราะห์ต้นทุนอตุสาหกรรมและ

งบประมาณ 
3 

  วอ.408 ระบบการท างานในอุตสาหกรรมยานยนต ์ 3 
วอ.408   การจัดการความรู้ทางอุตสาหกรรม 3   
วอ.409   ระบบบริหารคุณภาพ  วอ.409   ระบบบริหารคุณภาพ  
วอ.415  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทาง

อุตสาหกรรม 
3   

วอ.416  การบริหารโซ่อุปทาน 3 วอ.416  การบริหารโซ่อุปทาน 3 
วอ.418   การศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการ 
3 วอ.418  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  

  วิชาเลือกด้านการวิจัยด าเนินงานและสถิติอุตสาหกรรม  
  วอ.307   หัวข้อพิเศษทางด้านการวิจัยด าเนนิงานและ

สถิติอุตสาหกรรม 1 
3 

  วอ.308   หัวข้อพิเศษทางด้านการวิจัยด าเนนิงานและ
สถิติอุตสาหกรรม 2 

3 

วอ.417 การจ าลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 3 วอ.417 การจ าลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 3 
วอ.466   การวิจัยการปฏิบัติการ 2 3 วอ.466   การวิจัยการปฏิบัติการ 2 3 
วอ. 467  การออกแบบการทดลอง       3 วอ.467  การออกแบบการทดลอง       3 
วอ.468   เทคโนโลยสี าหรับการตัดสินใจ         3 วอ.468   เทคโนโลยสี าหรับการตัดสินใจ         3 
วอ.419    การพัฒนาผลิตภัณฑ ์ 3   
วอ.446 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  3   
วอ.449  ปฏิบัติการทางการยศาสตร์   1   
  วิชาเลือกด้านวิศวกรรมการผลิตและออกแบบ  
วอ.445  การยศาสตร์อุตสาหกรรม  
  

3 วอ.445  การยศาสตร์อุตสาหกรรม   3 



มคอ.2 

 132 

หลักสูตร  พ.ศ. 2552 หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 
วิชาดา้นการผลิต    

วอ.355 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม 
           อุตสาหการด้านการผลิต 1 

3   

วอ.356 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม 
           อุตสาหการด้านการผลิต 2         

3   

วอ.357 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม 
           อุตสาหการด้านการผลิต 3 

3   

วอ.358 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม 
           อุตสาหการด้านการผลิต 4 

3   

วอ.359  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม 
           อุตสาหการด้านการผลิต 5 

3   

วอ.376  ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 3   
  วอ.355 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการผลิต

และออกแบบ 1 
3 

  วอ.356 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการผลิต
และออกแบบ 2         

3 

วอ.428 เทคโนโลยีการข้ึนรูปโลหะผง 3 วอ.428 เทคโนโลยีการข้ึนรูปโลหะผง 3 
วอ.435  คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

และการผลิต 
3 วอ.435  คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและ

การผลิต 
3 

วอ.436   การบรรจุหีบห่อทางอุตสาหกรรม 3 วอ.436   การบรรจุหีบห่อทางอุตสาหกรรม 3 
วอ.438   การออกแบบเครื่องกลส าหรับ       

วิศวกรรมอุตสาหการ 
3 วอ.438   การออกแบบเครื่องกลส าหรับ       

วิศวกรรมอุตสาหการ 
3 

  วอ.449  การยศาสตร์เพื่อการปฏิบัติจริง 3 
วอ.455   การหล่อโลหะ และ การเชื่อม

ประสานโลหะ 
3 วอ.455   การหล่อโลหะ และ การเชื่อมประสาน  

โลหะ 
3 

วอ.456   การออกแบบแม่พิมพ์ 3 วอ.456   การออกแบบแม่พิมพ์ 3 
  วอ.458  ผลิตภาพสีเขียว 3 
วอ.475  มาตรวิทยาและการสอบเทียบ 3 วอ.475  มาตรวิทยาและการสอบเทียบ 3 
  วอ.476  อุปกรณ์ควบคุมในเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 3 
วอ.478   หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการ

ประยุกต์ใช ้
3 วอ.478  วิทยาการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการ

ประยุกต์ใช ้
3 

  วิชาเลือกด้านวัสดุวิศวกรรม  
  วอ.355 หัวข้อพิเศษทางด้านวัสดุวิศวกรรม 1 3 
  วอ.356 หัวข้อพิเศษทางด้านวัสดุวิศวกรรม 2 3 
วอ.425   วิศวกรรมพอลิเมอร์ 3 วอ.425   วิศวกรรมพอลิเมอร์ 3 
วอ.426  วัสดุส าหรับระบบการเก็บพลังงาน 3   
วอ.427  การกัดกร่อนของโลหะ 3 วอ.427  การกัดกร่อนของโลหะ 3 
วอ.429 การเลือกวัสดุส าหรับการใช้งานใน

อุตสาหกรรม 
3 วอ.429 การเลือกวัสดุส าหรับการใช้งานใน

อุตสาหกรรม 
3 

วอ.437 วิศวกรรมเคร่ืองมือ                           3   
วอ.457  เทคโนโลยีพลาสติก 3 วอ.457  เทคโนโลยีพลาสติก 3 
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หลักสูตร  พ.ศ. 2552 หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 
วอ.476  อุปกรณ์ควบคุมแบบโปรแกรมได้  3   หน่วยกิต 3   
วอ.477 ระบบการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์

ควบคุมทุกระดับ 
3   

3.  วิชาเลือกเสรี                                6  หน่วยกิต 
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  เป็นวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
“ยกเว้นวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวชิา 
และวิชาในหลักสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป สว่นที่ 1 และส่วนที่ 2 
ที่ใช้รหัสย่อ มธ. ทุกวิชา” ทั้งนี้ ควรเลือกศึกษาวิชา
ภาษาอังกฤษเป็นวชิาเลือกเสรีอย่างน้อย 3 หน่วยกิต   

3.  วิชาเลือกเสรี                                 6  หน่วยกิต 
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ตั้งแต่ระดับ 200 ข้ึนไป 

ที่เปิดสอนในมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวชิาเลือกเสรี ไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และควรเลือกศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเปน็
วิชาเลือกเสรีอย่างน้อย 3 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดภาษาต่างประเทศด้วย 

นักศึกษาจะน าวชิาเหล่านี้มานับเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได ้
1.  วิชาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวิชา 

(รวมทั้งวิชาที่ไมไ่ด้ก าหนดไว้ในวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2) 
2.  วิชาในหลักสตูรวิชาศึกษาทั่วไปทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 

2 ที่ใช้รหัสย่อ “มธ.” ทุกวิชา   
3. วิชา ท.162 การเขียนรายงานทางวิชาการ และ ท.163 

การเขียนเพื่อการสื่อสารในองค์กร 
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ภาคผนวก  5  ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ. สาขาวิชาวิศวกรรมอ ุตสาหการ  
                    ฉบับ พ.ศ. 2552  กับ ฉบับ พ.ศ.2556 
รายวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1 

หลักสูตรเดิม (ฉบับ พ.ศ. 2552) หลักสูตรฉบับปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) สรุปการเปลี่ยนแปลง 
รายวิชาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง      
มธ.156 คอมพิวเตอร์และการเขียน

โปรแกรมเบื้องต้น 
(3) มธ.156 คอมพิวเตอร์และการเขียน

โปรแกรมเบื้องต้น 
(3)  

ท.161  การใช้ภาษาไทย  (3) ท.161  การใช้ภาษาไทย  (3)  
รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง      
มธ.110 สหวิทยาการมนษุยศาสตร์ (3) มธ.110 สหวิทยาการมนษุยศาสตร์ (2) ลดหน่วยกิต 
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ

สังคม     
(3)  มธ.

100 
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

(3) ปรับจากวชิาบังคับเลือก 
เป็นวิชาบังคบั 

มธ.120 สหวิทยาการสงัคมศาสตร ์ (3) มธ.120 สหวิทยาการสงัคมศาสตร ์ (2) ลดหน่วยกิต 
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
(3) มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
(2) ลดหน่วยกิต 

สษ.070 ภาษาอังกฤษ 1 (0) สษ.070 ภาษาอังกฤษ 1 (0) ปรับค าอธิบายวชิา 
สษ.171 ภาษาอังกฤษ 2 (3) สษ.171 ภาษาอังกฤษ 2 (3) ปรับค าอธิบายวชิา 
สษ.172 ภาษาอังกฤษ 3 (3) สษ.172 ภาษาอังกฤษ 3 (3) ปรับค าอธิบายวชิา 
 
รายวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 2  

หลักสูตรเดิม (ฉบับ พ.ศ. 2552) หลักสูตรฉบับปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) สรุปการเปลี่ยนแปลง 
รายวิชาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง      
วท. 173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน              (1) วท. 173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน            

  
(1)  

วค. 106 ความยั่งยืนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 

(3) วค. 106 ความยั่งยืนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 

(3)  

วย. 106  เทคนิคในการสื่อสารและการ
น าเสนอ 

(2) วย. 106  เทคนิคในการสื่อสารและการ
น าเสนอ 

(2)  

น. 209 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (3) น. 209 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (3)  
พบ. 291 ธุรกิจเบื้องต้น  (3) พบ. 291 ธุรกิจเบื้องต้น  (3)  
ศ. 213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้งต้น (3) ศ. 213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้งต้น (3)  
รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง      
สษ. 202 ภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน  (3) สษ. 202 ภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน  (3) ปรับค าอธิบายวชิา 
วท. 123 เคมีพื้นฐาน                            (3) วท. 123 เคมีพื้นฐาน                        

     
(3) ปรับค าอธิบายวชิา 

น. 246 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับทรัพย์สิน 
           ทางปญัญา 

(3) น. 249 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับทรัพย์สิน 
           ทางปญัญา 

(3) ปรับรหัสวิชา และวชิา 
บังคับก่อน 

ทอ. 201 หลักการบริหาร (3) ทม. 201 หลักการบริหาร (3) ปรับค าอธิบายวชิาและ
ปรับอักษรย่อ 
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รายวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์        

หลักสูตรเดิม (ฉบับ พ.ศ. 2552) หลักสูตรฉบับปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) สรุปการเปลี่ยนแปลง 
รายวิชาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง      
วท. 133 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 (3) วท. 133 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 (3)  
ค. 111 แคลคูลัสพื้นฐาน (3) ค. 111 แคลคูลัสพื้นฐาน (3)  
ค. 214 สมการเชิงอนุพันธ์ 
รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง  

(3) ค. 214 สมการเชิงอนุพันธ์ (3)  

วท. 134 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 
วท. 183 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 

(3) 
(1) 

วท. 134 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 
วท. 183 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 

(3) 
(1) 

ปรับค าอธิบายวชิา 
ปรับวิชาบงัคับก่อน 

วท. 184 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 (1) วท. 184 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 (1) ปรับวิชาบงัคับก่อน และ
ค าอธิบายวชิา 

ค. 112 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลลูลัส 
           ประยุกต ์
 

(3) 
 
 

ค. 112 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลลูลัส 
            ประยุกต ์
 

(3) 
 
 

ปรับค าอธิบายวชิา 
 

 
รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม  

หลักสูตรเดิม (ฉบับ พ.ศ. 2552) หลักสูตรฉบับปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) สรุปการเปลี่ยนแปลง 
รายวิชาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง      
วย.100 จริยธรรมส าหรับวิศวกร    )0(  วย.100 จริยธรรมส าหรับวิศวกร    )0(   
วย. 101 ความรู้เบื้องต้นทางวชิาชีพ
วิศวกรรมศาสตร ์           

(1) วย. 101 ความรู้เบื้องต้นทางวชิาชีพ
วิศวกรรมศาสตร์            

(1)  

วก. 100 กราฟิก
วิศวกรรม                                    

(3) วก. 100 กราฟิกวิศวกรรม                    
                

(3)  

รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง      
วอ.121 วัสดุวิศวกรรม                    
         

(3) วอ.121 วัสดุวิศวกรรม 1                     
        

(3) ปรับชื่อวิชา 

รายวิชาที่ตัดออก      
-     
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รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
หลักสูตร ฉบบั พ.ศ. 2552 หลักสูตร ฉบบั พ.ศ. 2556 สรุปการเปลี่ยนแปลง 

1. รายวิชาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง   
วอ.250 กรรมวิธีการผลิต (3) วอ.250 กรรมวิธีการผลิต (3) - 
วอ.261 สถิติวิศวกรรม (3) วอ.261 สถิติวิศวกรรม (3) - 
วอ.302 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (3) วอ.302 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (3) - 
วอ.313 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา (3) วอ.313 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา (3) - 
วอ.341 วิศวกรรมความปลอดภัย (3) วอ.341 วิศวกรรมความปลอดภัย (3) - 
วอ.362 การควบคุมคุณภาพ (3) วอ.362 การควบคุมคุณภาพ (3) - 
วอ.380 การเยี่ยมชมโรงงาน

อุตสาหกรรม 
(0) วอ.380 การเยี่ยมชมโรงงาน

อุตสาหกรรม 
(3) - 

วอ.406 การจัดการทางวิศวกรรม (3) วอ.406 การจัดการทางวิศวกรรม (3) - 
วอ.407 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม

และงบประมาณ 
(3) วอ.407 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม

และงบประมาณ 
(3) - 

วอ.409 ระบบบริหารคุณภาพ (3) วอ.409 ระบบบริหารคุณภาพ (3) - 
วอ.416 การบริหารโซ่อุปทาน (3) วอ.416 การบริหารโซ่อุปทาน (3) - 
วอ.418 การศึกษาความเป็นไปได้

ของโครงการ 
(3) วอ.418 การศึกษาความเป็นไปได้

ของโครงการ 
(3) - 

วอ.425 วิศวกรรมพอลิเมอร์ (3) วอ.425 วิศวกรรมพอลิเมอร์ (3) - 
วอ.427 การกัดกร่อนโลหะ (3) วอ.427 การกัดกร่อนโลหะ (3) - 
วอ.429 การเลือกวัสดุส าหรับการ

ใช้งานในอุตสาหกรรม 
(3) วอ.429 การเลือกวัสดุส าหรับการ

ใช้งานในอุตสาหกรรม 
(3) - 

วอ.436 การบรรจุหีบห่อทาง
อุตสาหกรรม 

(3) วอ.436 การบรรจุหีบห่อทาง
อุตสาหกรรม 

(3) - 

วอ.445 การยศาสตร์อุตสาหกรรม (3) วอ.445 การยศาสตร์อุตสาหกรรม (3) - 
วอ.456 การออกแบบแม่พิมพ์ (3) วอ.456 การออกแบบแม่พิมพ์ (3) - 
วอ.457 เทคโนโลยพีลาสติก (3) วอ.457 เทคโนโลยพีลาสติก (3) - 
วอ.497 โครงงานทางวิศวกรรม 

อุตสาหการ 2 
(2) วอ.497 โครงงานทางวิศวกรรม 

อุตสาหการ 2 
(2)  

2. รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง     
วอ.121 วัสดุวิศวกรรม (3) วอ.121 วัสดุวิศวกรรม 1 (3) ปรับชื่อวิชา 
วอ.311 การศึกษาการปฏิบัตงิาน 

ทางอุตสาหกรรม 
(3) วอ.311 การศึกษาการปฏิบัตงิาน 

ทางอุตสาหกรรม 
(3) ปรับวิชาบงัคับก่อน ตัดค าว่า 

“หรือได้รับอนุมัติจาก
อาจารย์ผู้สอน” ออก 

วอ.312 การวางแผนและควบคุม 
การผลิต 

(3) วอ.312 การวางแผนและควบคุม 
การผลิต 

(3) ปรับวิชาบงัคับก่อน จาก 
สอบได้ วอ.261 และ วอ.
364  เป็น “เคยเรียน วอ.
364” / ปรับเนื้อหา 

วอ.333 การออกแบบโรงงาน
อุตสาหกรรม 

(3) วอ.433 การออกแบบโรงงาน
อุตสาหกรรม 

(3) เปลี่ยนรหัสวิชา / ปรับวชิา
บังคับก่อน ตัดค าว่า “หรือ
ได้รับอนุมัติจากอาจารย์
ผู้สอน” ออก 
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หลักสูตร ฉบบั พ.ศ. 2552 หลักสูตร ฉบบั พ.ศ. 2556 สรุปการเปลี่ยนแปลง 
วอ.353 เทคโนโลยีการผลิต

อัตโนมัต ิ
(3) วอ.353 ระบบอัตโนมัติส าหรับ 

การผลิต 
(3) ปรับชื่อวิชา / ปรับวชิา

บังคับก่อน / ปรับเนื้อหา 
วอ.361 การวิเคราะห์ข้อมูล

อุตสาหกรรม 
(3) วอ.361 การวิเคราะห์ข้อมูล

อุตสาหกรรม 
(3) ปรับเนื้อหา 

วอ.364 การวิจัยการปฏิบัติการ 1   (3) วอ.364 การวิจัยการปฏิบัติการ 1   (3) ปรับเนื้อหา / ปรบัวิชาบังคบั
ก่อน ตัดค าว่า “หรือได้รับ
อนุมัติจากอาจารยผ์ู้สอน” 
ออก 

วอ.390 การฝึกงานภาคฤดูร้อน (3) วอ.390 การฝึกงาน (3) ปรับชื่อวิชา, ,ค าอธิบาย
รายวิชา, ระยะเวลาการ
ฝึกงาน และ วชิาบังคับก่อน
เพิ่มเติมค าว่า “และสอบได้ 
วอ.311, วอ.341 และ วอ.
362” 

วอ.417 การจ าลองสถานการณ์
ด้วยคอมพิวเตอร์ 

(3) วอ.417 การจ าลองสถานการณ์
ด้วยคอมพิวเตอร์ 

(3) ปรับเนื้อหา 

วอ.428 เทคโนโลยีการข้ึนรูป 
โลหะผง 

(3) วอ.428 เทคโนโลยีการข้ึนรูป 
โลหะผง 

(3) ปรับวิชาบงัคับก่อน เพิ่ม 
“และ วอ.221” 

วอ.435 คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบและการผลิต 

(3) วอ.435 คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบและการผลิต 

(3) ปรับวิชาบงัคับก่อน จาก 
“เคยศึกษา วอ.351 และ 
วก.200” เปลี่ยนเป็น “เคย
ศึกษา  วอ.250 และ วก.
200” 

วอ.438 การออกแบบเครื่องกล
ส าหรับวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

(3) วอ.438 การออกแบบเครื่องกล
ส าหรับวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

(3) ปรับวิชาบงัคับก่อน จาก 
สอบได้ วอ.121, วย.221, 
วก.100  หรือได้รับอนุมัติ
จากอาจารย์ผูส้อน
เปลี่ยนเปน็ “เคยศึกษา วอ.
121, วย.221 และ  
วก.100”  

วอ.455 การหล่อโลหะและการ
เชื่อมประสานโลหะ 

(3) วอ.455 การหล่อโลหะและการ
เชื่อมประสานโลหะ 

(3) ปรับวิชาบงัคับก่อน ตัดค าว่า 
“หรือได้รับอนุมัติจาก
อาจารย์ผู้สอน” ออก 

วอ.466 การวิจัยการปฏิบัติการ 2   (3) วอ.466 การวิจัยการปฏิบัติการ 2   (3) ปรับเนื้อหา 
วอ.467 การออกแบบการทดลอง (3) วอ.467 การออกแบบการทดลอง (3) ปรับเนื้อหา 
วอ.468 เทคโนโลยสี าหรับการ

ตัดสินใจ 
(3) วอ.468 เทคโนโลยสี าหรับการ

ตัดสินใจ 
(3) ปรับเนื้อหา 

วอ.475 มาตรวิทยาและการสอบ
เทียบ 

(3) วอ.475 มาตรวิทยาและการสอบ
เทียบ 

(3) ปรับวิชาบงัคับก่อน จาก 
เคยศึกษา วอ.351 และ วอ.
353  เปลี่ยนเป็น “เคย
ศึกษา วอ.250” 
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หลักสูตร ฉบบั พ.ศ. 2552 หลักสูตร ฉบบั พ.ศ. 2556 สรุปการเปลี่ยนแปลง 
วอ.478 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและ

การประยุกต์ใช ้
(3) วอ.478 วิทยาการหุ่นยนต์

อุตสาหกรรมและการ
ประยุกต์ใช ้

(3) ปรับชื่อวิชา / ปรับวชิา
บังคับก่อน 

วอ.490 สัมมนาส าหรับวิศวกรรม
อุตสาหการ 

(0) วอ.490 สัมมนาส าหรับวิศวกรรม
อุตสาหการ 

(0) ปรับวิชาบงัคับก่อน ตัดค าว่า 
“หรือได้รับอนุมัติจาก
อาจารย์ผู้สอน” ออก 

วอ.486 เตรียมสหกิจศึกษา
วิศวกรรมอุตสาหการ 

(3) วอ.486 สหกิจศึกษาวิศวกรรม      
อุตสาหการ 1 

(3) ปรับชื่อวิชา / ปรับเนื้อหา / 
ปรับเพิ่มชั่วโมงปฏบิัต ิ

วอ.487 สหกิจศึกษาวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

(6) วอ.487 สหกิจศึกษาวิศวกรรม 
อุตสาหการ 2 

(6) ปรับชื่อวิชา / ปรับเนื้อหา 

วอ.496 โครงงานทางวิศวกรรม 
อุตสาหการ 1 

(1) วอ.496 โครงงานทางวิศวกรรม 
อุตสาหการ 1 

(1) ปรับวิชาบงัคับก่อน จาก 
นักศึกษาชัน้ปีที่4 หรือได้รับ
อนุมัติจากอาจารยผ์ู้สอน 
เป็น “นักศึกษาชัน้ปทีี่ 4 
และเคยศึกษา วอ.302, วอ.
311, วอ.312, วอ.313, วอ.
341, วอ.362 และ วอ.364” 

3. รายวิชาที่เปิดเพิ่ม     
   วอ.221 วัสดุวิศวกรรม 2 (2)  
   วอ.251 กรรมวิธีการผลิตส าหรับ

วิศวกรรมเคร่ืองกล 
(3)  

   วอ.252 ปฏิบัติการเครื่องมือ 
พื้นฐานทางวิศวกรรมและ
การใช้งาน 

(1)  

   วอ.301 ปฏิบัติการวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

(1)  

   วอ.305 หัวข้อพิเศษทางด้าน
วิศวกรรมการจัดการ 1 

(3)  

   วอ.306 หัวข้อพิเศษทางด้าน
วิศวกรรมการจัดการ 2 

(3)  

   วอ.307 หัวข้อพิเศษทางด้านการ
วิจัยด าเนนิงานและสถิติ
อุตสาหกรรม 1 

(3)  

   วอ.308 หัวข้อพิเศษทางด้านการ
วิจัยด าเนนิงานและสถิติ
อุตสาหกรรม 2 

(3)  

   วอ.351 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์
และเครื่องมือพื้นฐาน 

(1)  

   วอ.354 ปฏิบัติการกรรมวิธีการ
ผลิตและระบบอัตโนมัติ 
 

(1)  
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หลักสูตร ฉบบั พ.ศ. 2552 หลักสูตร ฉบบั พ.ศ. 2556 สรุปการเปลี่ยนแปลง 
   วอ.355 หัวข้อพิเศษทางด้าน

วิศวกรรมการผลิตและ
ออกแบบ 1 
 

(3)  

   วอ.356 หัวข้อพิเศษทางด้าน
วิศวกรรมการผลิตและ
ออกแบบ 2 

(3)  

   วอ.357 หัวข้อพิเศษทางด้านวสัดุ
วิศวกรรม 1 

(3)  

   วอ.358 หัวข้อพิเศษทางด้านวสัดุ
วิศวกรรม 2 

(3)  

 วอ.405 วิศวกรรมติดดิน (3)  
 วอ.408 ระบบการท างานใน

อุตสาหกรรมยานยนต ์
(3)  

 วอ.449 การยศาสตร์เพื่อการ
ปฏิบัติจริง 

(1)  

 วอ.458 ผลิตภาพสีเขียว (3)  
 วอ.476 อุปกรณ์ควบคุมใน

เครื่องจักรกลอัตโนมัต ิ
(3)  

4. รายวิชาที่ปิด/ตดัออก     
วอ.220 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม (2)     
วอ.251 กรรมวิธีการผลิตส าหรับ

วิศวกรรมเคร่ืองกล 
(3)     

วอ.305 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอุตสา
หการด้านการจัดการ 1 

(3)     

วอ.306 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอุต
สาหการด้านการจัดการ 2 

(3)     

วอ.307 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอุต
สาหการด้านการจัดการ 3 

(3)     

วอ.308 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอุต
สาหการด้านการจัดการ 4 

(3)     

วอ.309 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอุตสา
หการด้านการจัดการ 5 

(3)     

วอ.351 ปฏิบัติการกรรมวิธีการ
ผลิต 

(1)     

วอ.354 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการ
ผลิตอัตโนมตั ิ

(1)     

วอ.355 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม
อุตสาหการด้านการผลิต 1 
 
 

(3)     
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วอ.356 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม

อุตสาหการด้านการผลิต 2 
(3)     

วอ.357 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม
อุตสาหการด้านการผลิต 3 
 

(3)     

วอ.358 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม
อุตสาหการด้านการผลิต 4 

(3)     

วอ.359 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม
อุตสาหการด้านการผลิต 5 

(3)     

วอ.376   ระบบนิวแมติกส์และ     
ไฮดรอลิกส ์

(3)     

วอ.405   การบริหารโครงการ (3)     
วอ.408   การจัดการความรู้ทาง

อุตสาหกรรม 
(3)     

วอ.415   ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการทางอุตสาหกรรม 

(3)     

วอ.419   การพัฒนาผลิตภัณฑ ์ (3)     
วอ.426   วัสดุส าหรับการเก็บ

พลังงาน 
(3)     

วอ.437   วิศวกรรมเคร่ืองมือ (3)     
วอ.446   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (3)     
วอ.449 ปฏิบัติการ 

ทางการยศาสตร ์
(1)     

วอ.476 อุปกรณ์ควบคุมแบบ
โปรแกรมได ้

(3)     

วอ.477   ระบบการผลิตแบบบูรณา
การคอมพิวเตอร์ 

(3)     
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รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควชิาอื่น  /นอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรเดิม (ฉบับ พ.ศ. 2552) หลักสูตรฉบับปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) สรุปการเปลี่ยนแปลง 

รายวิชาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง      
วฟ.209 วิศวกรรมไฟฟูาเบื้องต้น 3 วฟ.209 วิศวกรรมไฟฟูาเบื้องต้น 3  
วย.221 กลศาสตร์ของแข็ง 1 3 วย.221 กลศาสตร์ของแข็ง 1 3  
วก.200 การเขียนแบบเครื่องกล 2 วก.200 การเขียนแบบเครื่องกล 2  
วย.202 กลศาสตร์วิศวกรรม-
สถิตยศาสตร ์

3 วย.202 กลศาสตร์วิศวกรรม-
สถิตยศาสตร ์

3  

วค.211 เธอร์โมไดนามิกส ์ 3 วค.211 เธอร์โมไดนามิกส ์ 3  
วก.220 กลศาสตร์วิศวกรรม-
พลศาสตร ์

3 วก.220 กลศาสตร์วิศวกรรม-พลศาสตร ์ 3  

วก.290 กลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น 3 วก.290 กลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น 3  
  วก.390 ปฏิบัติการพื้นฐาน

วิศวกรรมเคร่ืองกล 
1  

  วฟ.203 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟูา
เบื้องต้น 

1  

รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง      
ค.251 วิธีและการประยุกต์ใช้เชงิ
ตัวเลข 

3 ค.251 วิธีเชิงตัวเลขและการประยุกต์ 3 เปลี่ยนชื่อวิชาและปรบั
ค าอธิบายรายวิชา 
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ภาคผนวก  6 แขนงวิชาย่อยตามองค์ความรู้ 

เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1) กลุ่มความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต  
(Materials and Manufacturing Processes) 

        

1.1) กระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุโลหะและอโลหะ         
วอ.121 วัสดุวิศวกรรม 1         
วอ.221 วัสดุวิศวกรรม 2         
วอ.250 กรรมวิธีการผลิต         
วอ.251 กรรมวิธีการผลิตส าหรับวิศวกรรมเคร่ืองกล         
วอ.252 ปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้งาน         
วอ.341 วิศวกรรมความปลอดภัย         
วอ.351 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์และเครื่องมือพื้นฐาน         
วอ.353 ระบบอัตโนมัติส าหรับการผลิต         
วอ.354 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตและระบบอัตโนมัติ         
วอ.355 หัวข้อพิเศษทางด้านวสัดุวิศวกรรม 1         
วอ.356 หัวข้อพิเศษทางด้านวสัดุวิศวกรรม 2         
วอ.357 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการผลิตและออกแบบ 1         
วอ.358 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการผลิตและออกแบบ 2         
วอ.425 วิศวกรรมพอลิเมอร์         
วอ.427 การกัดกร่อนของโลหะ         
วอ.428 เทคโนโลยีการข้ึนรูปโลหะผง         
วอ.429 การเลือกวัสดุส าหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม         
วอ.438 การออกแบบเครื่องกลส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ         
วอ.445 การยศาสตร์อุตสาหกรรม         
วอ.449 ปฏิบัติการทางการยศาสตร ์         
วอ.455 การหล่อโลหะและการเชื่อมประสานโลหะ         
วอ.456 การออกแบบแม่พิมพ์         
วอ.457 เทคโนโลยพีลาสติก         
วอ.458 ผลิตภาพสีเขียว         
วอ.490 สัมมนาส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ         
1.2) การวิเคราะห์และออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ         
วอ.250 กรรมวิธีการผลิต         
วอ.251 กรรมวิธีการผลิตส าหรับวิศวกรรมเคร่ืองกล         
วอ.353 ระบบอัตโนมัติส าหรับการผลิต         
วอ.354 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตและระบบอัตโนมัต ิ         
วอ.355 หัวข้อพิเศษทางด้านวสัดุวิศวกรรม 1         
วอ.356 หัวข้อพิเศษทางด้านวสัดุวิศวกรรม 2         
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วอ.357 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการผลิตและออกแบบ 1         
วอ.358 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการผลิตและออกแบบ 2         
วอ.435 คอมพิวเตอรช์่วยในการออกแบบและการผลิต         
วอ.436 การบรรจุหีบห่อทางอุตสาหกรรม         
วอ.438 การออกแบบเครื่องกลส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ         
วอ.445 การยศาสตร์อุตสาหกรรม         
วอ.449 ปฏิบัติการทางการยศาสตร ์         
วอ.455 การหล่อโลหะและการเชื่อมประสานโลหะ         
วอ.456 การออกแบบแม่พิมพ์         
วอ.457 เทคโนโลยพีลาสติก         
วอ.458 ผลิตภาพสีเขียว         
วอ.475 มาตรวิทยาและการสอบเทียบ         
วอ.478 วิทยาการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้         
วอ.490 สัมมนาส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ         
2) กลุ่มความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภัย  
(Work Systems and Safety) 

        

2.1) การศึกษาและออกแบบระบบงาน         
วอ.311 การศึกษาการปฏิบัตงิานทางอุตสาหกรรม         
วอ.341 วิศวกรรมความปลอดภัย         
วอ.357 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการผลิตและออกแบบ 1         
วอ.358 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการผลิตและออกแบบ 2         
วอ.409 ระบบบริหารคุณภาพ         
วอ.416 การบริหารโซ่อุปทาน         
วอ.433 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม         
วอ.445 การยศาสตร์อุตสาหกรรม         
วอ.449 ปฏิบัติการทางการยศาสตร ์         
วอ.455 การหล่อโลหะและการเชื่อมประสานโลหะ         
วอ.458 ผลิตภาพสีเขียว         
วอ.490 สัมมนาส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ         
2.2) ความปลอดภัย การยศาสตร์ และอาชีวอนามัย         
วอ.250 กรรมวิธีการผลิต         
วอ.251 กรรมวิธีการผลิตส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล         
วอ.252 ปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้งาน         
วอ.341 วิศวกรรมความปลอดภัย         
วอ.353 ระบบอัตโนมัติส าหรับการผลิต         
วอ.354 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตและระบบอัตโนมัติ         
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วอ.357 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการผลิตและออกแบบ 1         
วอ.358 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการผลิตและออกแบบ 2         
วอ.405 วิศวกรรมติดดิน         
วอ.416 การบริหารโซ่อุปทาน         
วอ.433 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม         
วอ.436 การบรรจุหีบห่อทางอุตสาหกรรม         
วอ.445 การยศาสตร์อุตสาหกรรม         
วอ.449 ปฏิบัติการทางการยศาสตร ์         
วอ.455 การหล่อโลหะและการเชื่อมประสานโลหะ         
วอ.458 ผลิตภาพสีเขียว         
วอ.490 สัมมนาส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ         
3) กลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพ         
3.1) การควบคุมคุณภาพ         
วอ.261 สถิติวิศวกรรม         
วอ.301 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการ         
วอ.307 หัวข้อพิเศษทางด้านการวิจัยด าเนินงานและสถิติ

อุตสาหกรรม 1         

วอ.308 หัวข้อพิเศษทางด้านการวิจัยด าเนินงานและสถิติ
อุตสาหกรรม 2         

วอ.362 การควบคุมคุณภาพ         
วอ.408 ระบบการท างานในอุตสาหกรรมยานยนต์         
วอ.409 ระบบบริหารคุณภาพ         
วอ.445 การยศาสตร์อุตสาหกรรม         
วอ.449 ปฏิบัติการทางการยศาสตร ์         
วอ.455 การหล่อโลหะและการเชื่อมประสานโลหะ         
วอ.458 ผลิตภาพสีเขียว         
วอ.490 สัมมนาส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ         
3.2) การจัดการคุณภาพเชิงรวม         
วอ.307 หัวข้อพิเศษทางด้านการวิจัยด าเนินงานและสถิติ

อุตสาหกรรม 1 
        

วอ.308 หัวข้อพิเศษทางด้านการวิจัยด าเนินงานและสถิติ
อุตสาหกรรม 2         

วอ.353 ระบบอัตโนมัติส าหรับการผลิต         
วอ.354 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตและระบบอัตโนมัติ         
วอ.362 การควบคุมคุณภาพ         
วอ.409 ระบบบริหารคุณภาพ         
วอ.455 การหล่อโลหะและการเชื่อมประสานโลหะ         
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วอ.458 ผลิตภาพสีเขียว         
วอ.490 สัมมนาส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ         
4) กลุม่ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน         
4.1) เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม         
วอ.302 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม         
วอ.307 หัวข้อพิเศษทางด้านการวิจัยด าเนินงานและสถิติ

อุตสาหกรรม 1         

วอ.308 หัวข้อพิเศษทางด้านการวิจัยด าเนินงานและสถิติ
อุตสาหกรรม 2 

        

วอ.341 วิศวกรรมความปลอดภัย         
วอ.416 การบริหารโซ่อุปทาน         
วอ.418 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ         
วอ.433 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม         
วอ.445 การยศาสตร์อุตสาหกรรม         
วอ.449 ปฏิบัติการทางการยศาสตร ์         
วอ.458 ผลิตภาพสีเขียว         
วอ.490 สัมมนาส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ         
4.2) การวิเคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม         
วอ.307 หัวข้อพิเศษทางด้านการวิจัยด าเนินงานและสถิติ

อุตสาหกรรม 1         

วอ.308 หัวข้อพิเศษทางด้านการวิจัยด าเนินงานและสถิติ
อุตสาหกรรม 2         

วอ.407 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ         
วอ.418 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ         
วอ.433 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม         
วอ.438 การออกแบบเครื่องกลส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ         
วอ.456 การออกแบบแม่พิมพ์         
วอ.490 สัมมนาส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ         
5) กลุ่มความรู้ด้านการจัดการการผลิตและด าเนินการ  
(Production and Operations Management) 

        

5.1) การวางแผนและควบคุมการผลิต         
วอ.261 สถิติวิศวกรรม         
วอ.301 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการ         
วอ.305 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการจัดการ 1         
วอ.306 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการจัดการ 2         
วอ.312 การวางแผนและควบคุมการผลติ         
วอ.416 การบริหารโซ่อุปทาน         
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วอ.433 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม         
วอ.445 การยศาสตร์อุตสาหกรรม         
วอ.449 ปฏิบัติการทางการยศาสตร ์         
วอ.468 เทคโนโลยีการตัดสนิใจ         
วอ.490 สัมมนาส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ         
5.2) การวิจัยด าเนินงาน         
วอ.261 สถิติวิศวกรรม         
วอ.301 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการ         
วอ.305 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการจัดการ 1         
วอ.306 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการจัดการ 2         
วอ.312 การวางแผนและควบคุมการผลติ         
วอ.361 การวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม         
วอ.364 การวิจัยการปฏิบัติการ 1         
วอ.416 การบริหารโซ่อุปทาน         
วอ.417 การจ าลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์         
วอ.466 การวิจัยการปฏิบัติการ 2         
วอ.467 การออกแบบการทดลอง         
วอ.490 สัมมนาส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ         
5.3) การจัดองค์กรทางอุตสาหกรรมและการจัดการ         
วอ.305 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการจัดการ 1         
วอ.306 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการจัดการ 2         
วอ.405 วิศวกรรมติดดิน         
วอ.406 การจัดการทางวิศวกรรม         
วอ.490 สัมมนาส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ         
5.4) การจัดการระบบซ่อมบ ารุง         
วอ.250 กรรมวิธีการผลิต         
วอ.251 กรรมวิธีการผลิตส าหรับวิศวกรรมเคร่ืองกล         
วอ.252 ปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้งาน         
วอ.305 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการจัดการ 1         
วอ.306 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการจัดการ 2         
วอ.313 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา         
วอ.341 วิศวกรรมความปลอดภัย         
วอ.353 ระบบอัตโนมัติส าหรับการผลิต         
วอ.354 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตและระบบอัตโนมัติ         
วอ.433 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม         
วอ.458 ผลิตภาพสีเขียว         



มคอ.2 

 147 

เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
วอ.476 อุปกรณ์ควบคุมในเครื่องจักรกลอัตโนมัต ิ         
วอ.490 สัมมนาส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ         
5.5) การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม         
วอ.305 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการจัดการ 1         
วอ.306 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการจัดการ 2         
วอ.341 วิศวกรรมความปลอดภัย         
วอ.405 วิศวกรรมติดดิน         
วอ.490 สัมมนาส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ         
6) กลุ่มความรู้ด้านการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรม 

อุตสาหการ (Integration of Industrial Engineering 
Techniques) 

        

6.1) การออกแบบผังโรงงาน         
วอ.311 การศึกษาการปฏิบัตงิานทางอุตสาหกรรม         
วอ.341 วิศวกรรมความปลอดภัย         
วอ.408 ระบบการท างานในอุตสาหกรรมยานยนต์         
วอ.416 การบริหารโซ่อุปทาน         
วอ.433 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม         
วอ.445 การยศาสตร์อุตสาหกรรม         
วอ.449 ปฏิบัติการทางการยศาสตร ์         
วอ.458 ผลิตภาพสีเขียว         
วอ.490 สัมมนาส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ         
6.2) โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ         
วอ.311 การศึกษาการปฏิบัตงิานทางอุตสาหกรรม         
วอ.380 การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม         
วอ.390 การฝึกงานภาคฤดูร้อน         
วอ.486 สหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 1         
วอ.487 สหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 2         
วอ.496 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1         
วอ.497 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2         
วอ.490 สัมมนาส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ         
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มธ. 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม         
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์         
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์         
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
มธ. 156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น         
ท. 161 การใช้ภาษาไทย         
สษ. 070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1         
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2         
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3         
วท.123  เคมีพื้นฐาน         
วท.173  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน         
สษ.202 ภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน         
น.209  หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์         
น.249  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา         
พบ.291  ธุรกิจเบื้องต้น         
ทม.201  หลักการบริหาร         
ศ.213  เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น         
วท.133  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1         
วท.134  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2         
วท.183  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1         
วท.184  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2         
ค.111  แคลคูลัสพื้นฐาน         
ค.112  เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสประยุกต์         
ค.214  สมการเชิงอนุพันธ์         
ค.251  วิธีเชิงตัวเลขและการประยุกต์         

 
รายวิชาที่จัดสอนโดยภาควิชาอื่นของคณะ 

เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
วค.106  ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน         
วย.106  เทคนิคในการสื่อสารและการน าเสนอ         
วก.100  กราฟฟิกวิศวกรรม           
วย.100  จริยธรรมส าหรับวิศวกร           
วย.101  ความรู้เบื้องต้นทางวชิาชีพวิศวกรรมศาสตร์          
วก.390  ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล         
วฟ.203 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟูาเบื้องตน้         
วย.202  กลศาสตร์วิศวกรรม-สถิตยศาสตร ์         

 


