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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 

หมวดที่ 1.  ขอมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย:       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Engineering  Program in Industrial Engineering 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็ม (ภาษาไทย):       วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

ช่ือยอ (ภาษาไทย):        วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ):   Bachelor of Engineering (Industrial Engineering) 

ช่ือยอ (ภาษาอังกฤษ):    B.Eng.  (Industrial Engineering) 

3. วิชาเอก 

3.1 วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) 

3.2 วิชาเอกวิศวกรรมการผลิตและวัสดุ (Manufacturing and Materials Engineering) 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 ไมนอยกวา 141 หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ป  

5.2 ประเภทของหลักสูตร 

      หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

5.3 ภาษาที่ใช 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา 

5.4 การรับเขาศึกษา 

รบันักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยเปนอยางดี 

5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

- 
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5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนมุัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

      เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 

  อุตสาหการ พ.ศ. 2555  

      คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 6/2560  

 เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2560 

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรโดยวิธีเวียน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 

สภาวิชาชีพ มีมติรับรองปริญญาในการประชุมคร้ังที่ 54-17/2561 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 

    เปดสอน ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2560 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

      หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรวาเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2562 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

ทํางานในหนวยงานเอกชน – โรงงานอุตสาหกรรม ในตําแหนงตางๆ เชน 

- วิศวกรอุตสาหการ (Industrial Engineer) 

- วิศวกรการผลิต (Production Engineer) 

- วิศวกรโรงงาน (Plant Engineer) 

- วิศวกรคุณภาพ (Quality Engineer) 

- วิศวกรวัสดุ (Materials Engineer) 

- วิศวกรระบบ (System Engineer) 

- วิศวกรโลจิสติกส (Logistics Engineer) 

- วิศวกรความปลอดภัย (Safety Engineer) 

- วิศวกรซอมบํารุง (Maintenance Engineer) 

นอกจากน้ีแลวยังมีงานอีกมาก เชน งานติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ งานใหคาํปรึกษาใน

การผลิตและลดตนทุน งานศึกษาความเปนไปไดของโครงการ ฯลฯ 

ทํางานในหนวยงานรัฐ – รัฐวิสาหกิจ ในตําแหนงตางๆ เชน 

- กรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรม 

- กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

- สาํนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

- สาํนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

- สาํนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
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- การประปานครหลวง 

- การประปาสวนภูมิภาค 

- การไฟฟาฝายผลิต 

- การไฟฟาสวนภูมิภาค 

- การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

- ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ  National Metal and Materials 

Technology Center (MTEC)  

- ฯลฯ 

ทํางานในธนาคารพาณิชย คลังสินคา สถานประกอบการตางๆ 

เปนผูประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง – ขนาดยอม (SMEs)  

การเรียนการสอนทางดานวิศวกรรมอุตสาหการ สามารถสรางผูประกอบการ SMEs จากพ้ืนฐาน

การศึกษาและการฝกอบรมดานความเปนไปไดของโครงการ การวางแผนธุรกิจ เศรษฐศาสตรวิศวกรรม  

การบริหารงานอุตสาหกรรม ทักษะความเปนผูประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ ฯลฯ 

เปนท่ีปรึกษาใหกับหนวยงานตางๆ  

 

9. ช่ือ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

(1) วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ  

ที ่ ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นายพรเทพ  ขอขจายเกียรติ 3-4099-00678-71-1 รองศาสตราจารย D.Eng. (Industrial  

Engineering) 

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

2 นายปณิธาน  พีรพัฒนา 3-5499-00049-49-7 ผูชวยศาสตราจารย D.Eng. (Industrial  

Engineering) 

M.Eng. (Industrial  

Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

3 นางสาวรักนอย อัครรุงเรืองกุล 3-3099-01754-35-8 ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Industrial 

Engineering) 

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  
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(2) วิชาเอกวิศวกรรมวัสดุและการผลิต 

ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัว

บัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นายธนา ราษฎรภักดี 

 

3-3099-00520-68-0 ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) 

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) 

วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) 

2 นายสมศักดิ์  หอมดี 3-4899-00016-79-4 อาจารย Ph.D. (Metallurgical 

Engineering) 

M.Eng. (Industrial 

Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

3 นายอภิชาติ บุญมา 3-4099-00595-91-3 อาจารย Ph.D. (Industrial 

Engineering) 

M.S.(Industrial 

Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
 

 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 ท่ีตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 

ยังคงใหความสําคัญในหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ย่ังยืน” และ “คนเปน

ศูนยกลางการพัฒนา” มีเปาหมายเพ่ือสงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลื่อมล้ําและ

ขับเคล่ือนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม กอปรกับ

กระแสของความตองการปฎิรูปประเทศ รวมทั้งนโยบาย ไทยแลนด 4.0 หรือ ดิจิทัล ไทยแลนด เพ่ือ

ยกระดับศักยภาพของประเทศใหทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแลว จึงเปนความทาทายสําคัญท่ีหนวยงาน

ทางดานการศึกษาจะตองพัฒนาหลักสูตรใหตอบสนองตอทิศดังกลาวของประเทศ 

 การคาในโลกปจจุบัน ทั้งในระดับทองถ่ิน ประเทศ และระหวางประเทศไดอยูภายใตแนวทาง

การคาเสรีซ่ึงเปนการคาที่ไรขอบเขตพรมแดน ดังตัวอยางที่เกิดเขตการคาเสรีหรือเขตเศรษฐกิจเสรีข้ึน

อยางมากมายหลายแหงในโลก และการเปดเสรีทางการคาของกลุมประเทศในเอเซีย ทั้งใน ASEAN และ 

ASEAN +3 ซึ่งรวมจีน ญ่ีปุน และเกาหลี ชวยเปดโอกาสใหกับกลุมธุรกิจที่มีความพรอมสามารถขยายฐาน

การผลิต และ กลุมลูกคาจากเดิมในประเทศไปสูระดับภูมิภาคมากข้ึน การดําเนินการคาในยุคการคาเสรี 
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องคกรธุรกิจไมวาจะเปนธุรกิจขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ ท้ังที่เปนการคาในระดับทองถ่ินจนถึงระดับ

สากล ตางตองการองคความรู เทคนิค เทคโนโลยี เครื่องมือที่สรางความสามารถในการแขงขัน ซึ่งวิศวกร

อุตสาหการเปนวิศวกรที่นําองคความรูตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงความรูเฉพาะในดานวิศวกรรมอุตสาหการ

มาพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพขององคกรใหสูงข้ึน เปนการสรางความสามารถในการแขงขันใหแก

องคกรธุรกิจในระดับตางๆ   

นอกจากนี้ ในการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไดกําหนดใหจัดทําขอตกลงยอมรับรวมกัน 

(Mutual Recognition Arrangements) ดานคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก เพ่ืออํานวยความสะดวกใน

การเคลื่อนยายนักวิชาชีพ หรือแรงงานเช่ียวชาญ หรือผูมีความสามารถพิเศษของอาเซียนไดอยางเสรี โดย

ในขอตกลงไดมีการกําหนดครอบคลุม 8 วิชาชีพ ซึ่งวิศวกรเปนหนึ่งในวิชาชีพทั้งหมดที่สามารถเคล่ือนยาย

ไดอยางเสรี ดังน้ันจึงถือเปนโอกาสที่สําคัญที่ทางหลักสูตรจะไดวางแผนพัฒนาหลักสูตรสําหรับการพัฒนา

วิศวกรอุตสาหการไทยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนยาย

ของตลาดแรงงานตามแนวนโยบายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” “การพัฒนาที่ย่ังยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในสวนของการพัฒนาอุตสาหกรรม เปนยุทธศาสตรการเพ่ิมสมรรถนะ

และขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยใหความสําคัญการสรางฐานการผลิตในประเทศให

เขมแข็ง พ่ึงพาตนเอง และสรางภูมิคุมกันระบบเศรษฐกิจ เนนพัฒนาคุณภาพคน เทคโนโลยี และการ

บริหารจัดการเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและวิธีการผลิต อีกทั้งปจจุบัน แนวโนมการวิจัย

และพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงการจัดการเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงมากข้ึน สงผลกระทบตอศักยภาพและ

ความมั่นคงขององคกรท่ีมีบริบทดานการผลิตและพัฒนาปจจัยการผลิตสําหรับผลิตสินคาอุปโภคและ

บริโภค ซึ่งรูปแบบการจัดการกระบวนการผลิตมีผลตอพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงขององคกร รวมถึง

รูปแบบและวิธีการทํางานของทรัพยากรบุคคลในสวนตางๆ ภายในองคกรและสังคมมีการเช่ือมโยงทั้งข

อมูลและขาวสารเพ่ือการจัดการที่ซับซอนมากข้ึน ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนาคนใหสอดคลองกับเศรษฐกิจ

ยุคใหม ที่เรียกวาไทยแลนด 4.0 หรือ ดิจิทัล ไทยแลนด และการเขาสูประชาคมอาเซียน ASEAN 

COMMUNITY   

12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  ผลกระทบจากสถานการณทั้งภายในและภายนอก ท้ังจากนโยบายไทยแลนด 4.0 หรือ ดิจิทัล 

ไทยแลนด หรือ เศรษฐกิจแบบดิจิทัล และการเขาสูประชาคมอาเซียน ASEAN COMMUNITY  จึงจําเปนต

องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี และ

รองรับการแขงขันในระบบการคาเสรี ท่ีจะเขามามีบทบาท มีผลกระทบตอธุรกิจภายในประเทศในทุก

ระดับ โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมอุตสาหการที่มีความพรอมที่จะปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการ
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ผลิตและบริการ รวมทั้งการเปนผูประกอบการ SMEs หรือ วิสาหกิจตั้งใหม (Start Up) หรือประกอบ

อาชีพอิสระ มีความเขาใจในสถานการณทางธุรกิจ สามารถนําหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เขามาใช

ใหเปนขอไดเปรียบหรือเคร่ืองมือท่ีสรางความสามารถในกิจการธุรกิจ รวมถึงการดูแลกํากับใหองคกร

สามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการปรับตัวเรียนรูเทคโนโลยีใหมเพ่ือประยุกตใชกับ

องคกรธุรกิจ และมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ 

วิศวกรรมอุตสาหการเปนกลไกดานหนึ่งของการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาทุกข้ันตอนท่ีตองใช

“ความรอบรู” ในการพัฒนาดานตางๆ ดวยความรอบคอบและเปนไปตามลําดับขั้นตอน สอดคลองกับวิถี

ชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสรางศีลธรรมและสํานึกในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีและ

ดําเนินชีวิตดวยความเพียร อันจะเปนภูมิคุมกันในตัวท่ีดีใหพรอมเผชิญการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนทั้งใน

ระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

นอกจากนี้ เน่ืองจากปจจุบันสังคมโลกาภิวัติเปดโอกาสใหวิศวกรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ไดทํางานกับบริษัทขามชาติหรือมีโอกาสไปทํางานตางประเทศมากข้ึน หลักสูตรจึงเนนทักษะการสื่อสาร

ดานภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษใหมากข้ึน เพ่ือใหสามารถเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ ไดอยาง

รวดเรว็และทํางานไดกับคนทุกชาต ิทุกที่ ท่ัวโลก 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

  การพัฒนาหลักสูตรไดสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่เนนการเปนสถาบันการเรียนรู

พลวัตระดับแนวหนาในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษา และการ

สรางความเปนเลิศในการประยุกตเทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมอีกทั้งยังเปนภาระหนึ่งของพันธกิจของ

มหาวิทยาลยัท่ีมีไวดังนี้       

- ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร  

- ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรูและนวัตกรรม และบริการวิชาการแกสังคม 

- ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่น ที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1 การบริหารหลักสูตร 

        - ไมมี 

13.2  การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยมีคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาอ่ืนในมหาวิทยาลัย

รวมดวย 

       - ไมมี 

13.3  การบริการใหหลักสูตรอ่ืน  

       - ไมมี   
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หมวดที่ 2.  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถในดานวิศวกรรมอุตสาหการ ที่เขาใจในสถานการณของประเทศ

และของโลก สามารถตอบสนองกับเศรษฐกิจยุคใหม ที่เรยีกวาไทยแลนด 4.0 หรือ ดิจิทัล ไทยแลนด และ

การเขาสูประชาคมอาเซียน ASEAN COMMUNITY รวมทั้งประชาคมโลก โดยมีทักษะและประสบการณ

การเรียนรูและการฝกปฏิบัติ พรอมสําหรับการทํางาน การแกปญหาและการพัฒนาความรูในสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมอุตสาหการ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาวิชาชีพ มีความเขาใจในบริบท

ของโลก บนพ้ืนฐานของสังคมท่ีมีความแตกตางหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มีความพรอม

ในการทํางาน รวมทั้งการเปนผูประกอบการ SMEs หรือ วิสาหกิจตั้งใหม (Start Up) หรือประกอบอาชีพ

อิสระในสังคมพหุวัฒนธรรมและการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของประเทศตางๆ เปนบัณฑติท่ีพึงประสงคของ

สงัคมและอุตสาหกรรมในทุกระดับ    

1.2 วัตถุประสงค   

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

มีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคณุสมบัติดังนี้ 

(1) มีความรูความสามารถดานวิชาการ และวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการท้ังในภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ สามารถประยุกตใชความรูไดอยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพและการศึกษาตอทางดาน

วิศวกรรมอุตสาหการในระดับที่สูงข้ึน 

(2) มีความสามารถในการใชความ รู  ทักษะทาง วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และ

วิศวกรรมศาสตรในการคิดวิเคราะห ริเริ่มสรางสรรคงาน และแกไขปญหาทางวิศวกรรมไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสม 

(3) มีความสามารถในการใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพทเทคนคิทางวิชาชีพในการ

ติดตอสื่อสาร การเรียนรู และการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศได

อยางมีประสทิธิภาพ 

(4) มีความสนใจใฝรู สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ใหทันตอความกาวหนาและการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และสถานการณ 

(5) มีวุฒิภาวะ ความเปนผูนํา มนุษยสัมพันธ และทักษะในการทํางานเปนหมูคณะและ

เครือขาย สามารถบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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(6) มีความรูพ้ืนฐานและทักษะในการเปนผูประกอบการ 

(7) มีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตนเพ่ือสังคม ถือเอาประโยชนของสวนรวมเปนที่ ต้ัง 

ภาคภูมิใจในทองถ่ิน สถาบัน และประเทศชาติ 

(8) มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานและใชชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 

(9) มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว องคกร สังคม และ

ประเทศชาติ ประกอบวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ   

1.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

มุงผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ซ่ึงสอดคลองกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

วิศวกรรมศาสตร ตามเกณฑผลลัพธ ท่ีดําเนินการโดยหนวยงาน Thailand Accreditation Body for 

Engineering Education (TABEE) และพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแกน ดังน้ี        

(1) ความรูและทักษะทางปญญา  

1.1) มีความรู ทักษะทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และวิศวกรรมศาสตรและวิชาชีพทั้งใน

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถประยุกตใชความรูไดอยางเหมาะสมในการ

ประกอบวิชาชีพและการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 

1.2) สามารถพิจารณาตรวจสอบ วินิจฉัย ประเมินผลงานและปญหาทางวิศวกรรมที่

ซบัซอน การต้ังสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง วิเคราะห แปลความหมายขอมูล 

และสังเคราะหขอมูลเพ่ือใหไดผลสรุปที่ถูกตองตามหลักเหตุผล 

(2) ทักษะดานการทํางาน  

2.1)   วิเคราะหปญหาทางวิศวกรรม ต้ังสมการความสัมพันธ สืบคนเอกสาร และแกไข

ปญหาที่ซบัซอนดวยเครื่องมือดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและวิศวกรรม 

2.2)   สามารถออกแบบและพัฒนาเพ่ือหาคําตอบของปญหาทางวิศวกรรมท่ีซับซอน ในการ

คิดวิเคราะห ริเ ร่ิมสรางสรรคงาน และแกไขปญหาทางวิศวกรรมไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสม 

2.3)   สามารถสราง เลือกประยุกตใชเทคนิค อุปกรณทางวิศวกรรมอุตสาหการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 

2.4)   มีความสามารถในการใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพทเทคนิคทางวิชาชีพ

วิศวกรรมอุตสาหการในการติดตอส่ือสารดวยวาจา การเขียนรายงาน การเสนอ

ผลงาน การเขียนและอานแบบทางวิศวกรรม 
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(3) ทักษะทางสังคม  

3.1   มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม ถือเอาประโยชนของสวนรวมเปนที่ต้ัง มีความ

เขาใจและรับผิดชอบตอการปฏิบัติ วิชาชีพวิศวกรรมตอบริบทของสังคม และ

ประเมินผลกระทบของการแกไขปญหาทางวิศวกรรมที่ซับซอนตอสังคม ส่ิงแวดลอม

และการพัฒนาที่ย่ังยืน 

3.2   รูจักกาลเทศะ บุคลิกภาพที่ดี มีวินัย มีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน มีความเขาใจและยึด

มั่นและถือปฏิบัติจรรยาบรรณแหงวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 

3.3   ตระหนักถึงความจําเปน และมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพ 

ใหทันตอความกาวหนาและการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี สถานการณ และความ

หลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 

(4) ทักษะดานการจัดการ 

4.1   มีความรูความเขาใจในดานเศรษฐศาสตร การลงทุนและการบริหารงานวิศวกรรมโดย 

คํานึงถึงความเส่ียงและการเปล่ียนแปลง 

4.2   มีความรูพ้ืนฐานและทักษะในการเปนผูประกอบการ 

4.3   มีมนุษยสัมพันธ มีวุฒิภาวะ ทักษะในการทํางานเปนทีมและเครือขาย มีความเปนผูนํา 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพฒันา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

 การพัฒนาการเรียนการ

สอน 

 

 

 

1. สงเสริมการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 

2. เตรี ยมความพร อมนั ก ศึกษา

สํ าหรับการสอบใบประกอบ

วิชาชีพ 

1.  มีจํานวนที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ 

2.  มีการสอบเทียงเคียง 

3. วิเคราะหผลการสอบวัดความรู

เทียบเคียงกับขอสอบมาตรฐาน

วิชาชีพ 

 การพัฒนานักศึกษา 

 

 

1. สงเสริมใหนักศึกษามีความเปน

ผู นําและผูรวมงานที่ ดีมีมนุษย

สมัพันธ 

2. สงเสริมใหนักศึกษามีคุณธรรม

และจรยิธรรม 

3. สงเสริมการเรียนการสอนโดยใช

ภาษาอังกฤษ 

1. จํานวนกิจกรรมที่สงเสรมิ  

   นักศึกษาใหมีความเปนผูนําและ    

    ผูรวมงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ 

2. จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมให    

นั ก ศึ ก ษ า มี คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ

จริยธรรม 

3. จํานวนวิชาท่ีสอนเปน

ภาษาอังกฤษ 
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แผนการพฒันา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

 การพัฒนาอาจารย 1. อาจารยทุกคนโดยเฉพาะอาจารย

ใหมตองเขาอบรมเ ก่ียวกับกับ

หลักสูตร  การสอนรูปแบบตางๆ 

และการวัดผล ประเมินผล ทั้งนี้

เพื่อใหมีความรู ความสามารถใน

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ต า ม ก ร อ บ

มาตรฐานคุณวุฒิที่ผูสอนจะตอง

สามารถวัดและประเมินผลไดเปน

อยางดี 

2. สงเสริมใหอาจารยและบุคลากร

ทางดานวิชาการเขารวมสัมมา

หรือฝกอบรมทางดานวิชาการ 

เพ่ือนําความรูมาประยุกตใช ใน

การเรียนการสอน  

1. อาจารยทุกคนสามารถวัดและ

ประเมินผลของหลักสูตรได 

2. จํ า น วน อ า จ า ร ย ท่ี เ ข า ร ว ม

โ ค ร ง ก า ร จั ด ฝ ก อบ ร ม ห รื อ

สมัมนา  

3. ปริมาณงานบริการวิชาการตอ

อาจารยในหลักสูตร 

4. รายงานผลประเมินความพึง

พอใจของผูใชบริการวิชาการ 

5. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเปน

ประโยชนตอภาคอุตสาหกรรม

และชุมชนและความบรรลุผล

สาํเร็จ 

 3. สนับสนุนใหอาจารยและบุคลากร

ดานการเรียนการสอนใหทํางาน

บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ก อ ง ค ก ร

ภายนอก 

4. สงเสริมใหอาจารยและบุคลากร

ทางวิชาการมีการนําความรู และ

งานวิจัยไปประยุกตใชจริงเพ่ือทํา

ประโยชนใหแกภาคอุตสาหกรรม

และชุมชน 

 

 การเปล่ียนแปลงจุดเนน

ของหลักสูตร 

เพ่ิมทักษะในการทํางานของนักศึกษา 

 

1. การพานักศึกษาไปดูงานนอก

สถานท่ีในโรงงานท่ีเก่ียวของท้ัง

ในประเทศและตางประเทศ 

2. ปรับปรุงวิชาปฏิบัติการเพื่อให

ทันสมัยและใหนักศึกษามีความรู

แ ล ะ ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร นํ า ไ ป

ประยุกตใชใหมากที่สุด 
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แผนการพฒันา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

 การเพ่ิมเนื้อหาใหมๆ ที่  

สาํคัญ 

ทําการทบทวนเนื้อหาในหลักสูตร ปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาในสวน

สาระใหมหรือเพ่ิมเติมเน้ือหา 

 

หมวดที่ 3.  ระบบการจดัการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1.    ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

ระบบการจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ซ่ึงเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 

การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดที่ 1 ขอ 6 (เอกสารแนบทายหมายเลข 4) หรือระเบียบที่จะท่ี

ปรับปรุงใหม  

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ 

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษ 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมมี 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาตน           เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 

ภาคการศึกษาปลาย        เดือนมกราคม –  เดือนพฤษภาคม 

ภาคการศึกษาพิเศษ        เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม (ถามี) 

 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

           ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ 2555     

หมวดที่ 2 ขอ 9 (เอกสารแนบทายหมายเลข 4) หรือเปนไปตามระเบียบที่จะปรับปรุงใหม  

 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

           ปญหาจากการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเปนการเรียนที่มีสังคมที่กวางข้ึน     มี

ระบบการเรียนการสอนท่ีแตกตางจากเดิม มีกิจกรรมการเรียนในหองเรียนและกิจกรรมการเสริมหลักสูตร

ท่ีนักศึกษาจะตองเขารวมกิจกรรม รวมทั้งการดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย  ซึ่งนักศึกษาจะตองรูจักหนาที่

ของตัวเองและรูจักแบงเวลาใหเหมาะสม นอกจากน้ีนักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรอาจมีทักษะและ

ความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษไมเพียงพอ 
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากดัของนักศึกษาในขอ 2.3 

2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ใหคําแนะนําในการดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย การรูจัก

วางแผนและมีเปาหมายในชีวิต รูจักหนาที่ของตนเอง และรูจักการแบงเวลาไดอยางเหมาะสม  

2.4.2 กําหนดใหมีอาจารยท่ีปรึกษาคอยดูแลเอาใจใสใกลชิดเพ่ือชี้แนะใหคําปรึกษาและรับทราบ

ถึงปญหาของนักศึกษา รวมทั้งมีนักศึกษารุนพ่ี ผูชวยสอน และอาจารยที่สอนวิชาการตางๆ คอยให

คําแนะนําในเร่ืองตางๆ เชน การเรียน การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 

2.4.3 จัดใหมีการเขาคายคณุธรรมและจริยธรรมเพ่ือพัฒนาจิตใจใหสูงข้ึน 

2.4.4 สงเสริมการเรียนใหไดผลดี โดยรวมกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยตามสมควร เพ่ือจะได

มีประสบการณที่มีประโยชนในการประกอบอาชีพตอไป 

2.4.5 จัดโครงการเพ่ือสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ และมีวิชาที่เรียนเปนภาษาอังกฤษเพ่ือให

นักศึกษามีความรูสามารถฟง อาน เขียน และพูดไดพอสมควร 

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

จํานวนนักศึกษา จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

 2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปท่ี 1 80 80 80 80 80 

ชั้นปท่ี 2 - 80 80 80 80 

ชั้นปท่ี 3 - - 80 80 80 

ชั้นปท่ี 4 - - - 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 80 80 

 

2.6 งบประมาณตามแผน     

            2.6.1 ประมาณการรายรับ 

ประมาณการรายรับ 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

คาธรรมเนียมการศึกษา 2,400,000 4,800,000 7,200,000 9,600,000 9,600,000 

งบประมาณแผนดิน (ใช

สอย ตอนแทน วัสดุ 

ครุภัณฑ) 

1,108,800 1,164,240 1,222,452 1,283,575 1,347,753 

รวมรายรับ 3,508,800 5,964,240 8,422,452 10,883,575 10,947,753 
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            2.6.2 ประมาณการรายจาย 

ประมาณการรายจาย 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

งบใชสอย ตอบแทน 1,052,640 1,789,272 2,526,736 3,265,072 3,284,326 

งบวัสดุ 789,480 1,341,954 1,895,052 2,448,804 2,463,244 

งบครุภัณฑ 789,480 1,341,954 1,895,052 2,448,804 2,463,244 

งบดําเนินงาน 

(พัฒนาการเรียนการ

สอน พัฒนานักศึกษา 

ทุน ฯลฯ) 

877,200 1,491,060 2,105,613 2,720,894 2,736,938 

รวมรายจาย 3,508,800 5,964,240 8,422,452 10,883,575 10,947,753 
 

ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษาตอหลักสูตร เทากับ 136,446 บาท 
  

2.7 ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน 

 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 766/2549) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชา

และคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรี จากการศึกษาในระบบ (เอกสารแนบทายหมายเลข 5) และ

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การลงทะเบียนเรียนขามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 (เอกสารแนบทาย

หมายเลข 6) 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน  

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  141  หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

 จํานวนหนวยกิตตามแผนการศึกษา 

 วิชาเอกวิศวกรรม 

อุตสาหการ 

วิชาเอกวิศวกรรม

วัสดุและการผลิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร     141 141 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 

   1.1 กลุมวิชาภาษา  

   1.2 กลุมวิชามนุษศาสตร – สังคมศาสตร 

   1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร – วิทยาศาสตร  

12 

12 

6 

12 

12 

6 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ                        105 105 

ฝกงาน สหกิจ ฝกงาน สหกิจ 

   2.1 กลุมวิชาพื้นฐาน 

   2.2 กลุมวิชาบังคับ 

2.2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ 

2.2.2 วิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ 

2.2.3 วิชาฝกงานและสหกิจศึกษา 

2.2.3.1 วิชาฝกงาน   (ไมนับหนวยกิต) 

2.2.3.2 วิชาสหกิจศึกษา 

2.3 กลุมวิชาเลือก 

34 

65 

16 

49 

 

1 

- 

6 

34 

68 

16 

46 

 

- 

6 

3 

34 

65 

16 

49 

 

1 

- 

6 

34 

68 

16 

46 

 

- 

6 

3 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6-9 6-9 

   
 

3.1.3 รายวิชา 

3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                30   หนวยกิต 

                                นักศึกษาตองเรียนและสอบผานในรายวิชาที่กําหนดไวในกลุมตางๆ            ดัง

รายละเอียดแยกตามกลุมวิชาดังตอไปนี้ 

(1) กลุมวิชาภาษา             12   หนวยกติ 

                                   นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาภาษา จํานวน 12 

หนวยกิต โดยมีรายวิชาดังตอไปนี้ 

**000 101 ภาษาอังกฤษ 1  

English I 

3(3-0-6) 

**000 102 ภาษาอังกฤษ 2  

English II 

3(3-0-6) 

**000 103 ภาษาอังกฤษ 3  

English III 

3(3-0-6) 

*000 104 ภาษาอังกฤษ 4  

English IV 

3(3-0-6) 

 

(2) กลุมวิชามนษุศาสตร-สังคมศาสตร                  12   หนวยกิต  

                                     นักศึกษาตอง เรี ยนและสอบผ านรายวิ ชาในกลุมมนุษยศาสตร -

สงัคมศาสตร จํานวน 12 หนวยกิต โดยมีรายวิชาดังตอไปนี้ 
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000 145 ภาวะผูนาํและการจัดการ 

Leadership and Management   

3(3-0-6) 

**000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism  

000 160 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน  

Basic Computer and Information Technology 

3 

(ไมนับหนวยกิต) 

**EN001100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู 

Learning Skill Development 

3(3-0-6) 

**EN003102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

Work Preparation and Continuing Self-development 

3(3-0-6) 

 

ห ม า ย เ ห ตุ :  ร า ย วิ ช า  0 0 0  1 6 0  เ ป น ร า ย วิ ช า ที่ นั ก ศึ ก ษ า จ ะ ต อ ง ศึ ก ษ า เ รี ย น รู ด ว ย ต น เ อ ง ใ น ร ะ บ บ  

e-Learning ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครเขารับการอบรมในหัวขอตางๆท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ไมมีการเรียนการ

สอนในช้ันเรียนและไมนับหนวยกิต นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชา 000 160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑที่

มหาวิทยาลยักําหนด 

(3) กลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร                6   หนวยกิต                     

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุม วิชาคณิตศาสตร -

วิทยาศาสตร  จํานวน  6 หนวยกิต โดยมีรายวิชาดังตอไปน้ี 

**000 175 การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา  

Creative Thinking and Problem Solving 

3(3-0-6) 

**EN002101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ                                             

Entrepreneurial Spirit Incubation 

3(3-0-6) 

 

3.1.3.2  หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา   105 หนวยกิต 

(1) กลุมวิชาพ้ืนฐาน                                      34  หนวยกิต 

                             นักศึกษาตองเรียนและสอบผานในทุกวิชาตอไปนี้ 

**EN001200 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) 

 Statics 

**EN001201 การฝกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-2) 

 Engineering Workshop Practice 

**EN001202 การเขียนแบบวิศวกรรม  

Engineering Drawing  

3(2-3-6) 

**EN001203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Programming 
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**SC201005 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry 

**SC201006 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-2-1) 

 General Chemistry Laboratory 

**SC401206 แคลคูลัสทางวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Calculus in Engineering I 

**SC401207 แคลคูลัสทางวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Calculus in Engineering II 

**SC402202 แคลคูลัสทางวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) 

 Calculus in Engineering III 

**SC402302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

 Differential Equations for Engineers 

**SC501003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory I  

**SC501004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory II  

**SC501005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics I 

**SC501006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics II 

 

(2) กลุมวิชาบังคับ                                         65 หรือ 68 หนวยกิต 

2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ            16 หนวยกติ 

นักศกึษาตองเรียนและสอบผานจากทุกรายวิชาดังตอไปนี้  

**EN002204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Materials  

**EN211001 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Electrical Engineering 

*EN212002 ปฏิบัติการหลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา                                        1(0-3-2) 

 Fundamentals of Electrical Engineering Laboratory  

**EN412000 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Statistics 
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**EN412500 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 

 Manufacturing Processes 

**EN512300 อุณหพลศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Thermodynamics I 

 

2.2 วิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ            46 หรือ 49 หนวยกิต  

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานจากทุกรายวิชาในวิชาเอกใดวิชาเอก

หนึ่งดังตอไปนี้ และตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.00 หรือตองไดระดับคะแนนแตละวิชาไมตํ่ากวา 

C จึงมีสิทธ์ิสําเร็จการศึกษา สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาในกลุมวิชาฝกงานและสหกิจ

ศึกษาจะไดรับการยกเวนไมตองเรียนวิชา EN414998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมอุตสาหการ และ 

EN414999 โครงการวิศวกรรมอุตสาหการ 

2.2.1 วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ 

**EN412001 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1(0-3-2) 

 Industrial Engineering Laboratory 

*EN412002 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและวัสดุ 1(0-3-2) 

 Mechanical and Materials Engineering Laboratory 

**EN412100 การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Management  

**EN412300 การศึกษางานอุตสาหกรรมและการเพ่ิมผลิตภาพ 3(3-0-6) 

 Industrial Work Study and Productivity Improvement 

**EN413003 ปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต 1(0-3-2) 

 Manufacturing Engineering Laboratory  

**EN413101 การวิจัยดําเนินงาน 3(3-0-6) 

 Operations Research  

**EN413102 วิศวกรรมการซอมบํารุง 3(3-0-6) 

 Maintenance Engineering  

**EN413103 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 

 Production Planning and Control  

**EN413104 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม                                                     3(3-0-6) 

 Computer Application in Industry  

**EN413200 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 

 Quality Control  
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**EN413301 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมและวางแผนสิ่งอํานวยความสะดวก 3(3-0-6) 

 Industrial Plant Design and Facilities Planning  

**EN413302 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 

 Safety Engineering  

**EN413400 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Economy  

**EN413401 การวิเคราะหตนทุนและงบประมาณทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Cost Analysis and Budgeting  

**EN414105 เทคนิคการจําลองดวยคอมพิวเตอร                                                               3(3-0-6) 

 Computer Simulation Technique   

**EN414106 การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Design of Engineering Experiments  

**EN414107 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 3(3-0-6) 

 Project Feasibility Study  

**EN414761 สัมมนาทางอุตสาหกรรมและการฝกทํางานเปนทีม 1(1-0-2) 

 Industrial Seminar and Teamwork Practice  

**EN414998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมอุตสาหการ 1(0-3-2) 

 Industrial Engineering Pre-Project  

**EN414999 โครงการวิศวกรรมอุตสาหการ  2(0-6-3) 

 Industrial Engineering Project  

 

2.2.2  วิชาเอกวิศวกรรมวัสดุและการผลิต 

**EN412001 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1(0-3-2) 

 Industrial Engineering Laboratory  

*EN412002 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและวัสดุ 1(0-3-2) 

 Mechanical and Materials Engineering Laboratory  

**EN412300 การศึกษางานอุตสาหกรรมและการเพ่ิมผลติภาพ 3(3-0-6) 

 Industrial Work Study and Productivity Improvement  

*EN412600 โลหะกรรมกายภาพและเชิงกล 3(3-0-6) 

 Physical and Mechanical Metallurgy   

**EN413102 วิศวกรรมการซอมบํารุง 3(3-0-6) 

 Maintenance Engineering  
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**EN413103 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 

 Production Planning and Control  

**EN413200 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 

 Quality Control  

**EN413003 ปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต 1(0-3-2) 

 Manufacturing Engineering Laboratory  

**EN413301 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมและวางแผนสิ่งอํานวยความสะดวก 3(3-0-6) 

 Industrial Plant Design and Facilities Planning  

**EN413302 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 

 Safety Engineering  

**EN413400 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Economy  

*EN413501 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 

 Automatic Control System  

**EN413502 แคด/แคม/แค สําหรับวิศวกรอุตสาหการ 3(2-3-6) 

 CAD/CAM/CAE for Industrial Engineers  

**EN413503 กระบวนการข้ึนรูป 3(3-0-6) 

 Forming Process    

*EN413504 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมและการควบคุมกระบวนการท่ี

เหมาะสมท่ีสุด 

3(2-3-6) 

 Industrial Automation and Process Optimal Control  

*EN414505 เครื่องมือกล   3(3-0-6) 

 Machine Tools    

*EN414506 วิศวกรรมเครื่องมือ  3(3-0-6) 

 Tools Engineering    

*EN414762 สัมมนาทางวิศวกรรมการผลติ 1(1-0-2) 

 Manufacturing Engineering Seminar   

**EN414998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมอุตสาหการ 1(0-3-2) 

 Industrial Engineering Pre-Project  

**EN414999 โครงการวิศวกรรมอุตสาหการ  2(0-6-3) 

 Industrial Engineering Project  
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2.3 วิชาฝกงานและสหกิจศึกษา             1 หรือ 6 หนวยกิต 

นักศกึษาตองเลือกเรียนและสอบผานรายวิชาใดวิชาหนึ่งจากรายวิชา

ตอไปนี ้

**EN413796 การฝกงาน 1(0-3-1) 
 Practical Training (ไมนับหนวยกิต) 

**EN414785 สหกิจศึกษา 6 หนวยกิต 

 Cooperative Education   

 

(3) กลุมวชิาเลือก                    ไมนอยกวา  3 หรือ 6 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ี หรือรายวิชาบังคับขามวิชาเอกที่ไม

ซ้ํากับวิชาเอกของนักศึกษา หรือรายวิชาที่คณะจะเปดเพ่ิมเติมภายหลังโดยผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา EN413796 การฝกงาน ตอง

เลือกเรียนและสอบผานอยางนอย 6 หนวยกิต และสําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชา EN414785 สหกิจ

ศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ ตองเลือกเรียนและสอบผานอยางนอย 3 หนวยกิต   

**EN414108 การจัดการทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Management  

**EN414109 เทคนิคข้ันพ้ืนฐานการหาคาเหมาะที่สุด 3(3-0-6) 

 Basic Optimization Technique  

**EN414110 การวิเคราะหการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

 Decision Analysis  

**EN414111 การตลาดสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

 Marketing for Engineers  

**EN414112 วิศวกรรมคุณคา 3(3-0-6) 

 Value Engineering  

**EN414113 ระบบการผลิตและการควบคมุพัสดุคงคลัง 3(3-0-6) 

 Production Systems and Inventory Control  

**EN414201 วิศวกรรมและการจัดการคุณภาพข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Quality Engineering and Management  

**EN414303 การยศาสตร 3(3-0-6) 

 Ergonomics  

**EN414507 เทคโนโลยีการหลอ 3(2-3-6) 

 Foundry Technology  
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**EN414508 เทคโนโลยีการเช่ือม 3(2-3-6) 

 Welding Technology  

**EN414509 การผลิตอุปกรณไมโครและนาโนอิเล็กทรอนิกสขั้นแนะนํา  3(3-0-6) 

 
Introduction to Micro- and Nano- Electronics 

Manufacturing  

**EN414510 การออกแบบเครื่องมือและแมพิมพ 3(2-3-6) 

 Tools and Die Design  

**EN414601 การผุกรอนของโลหะและโลหะผสม 3(3-0-6) 

 Corrosion of Metals and Alloys  

**EN414602 กรรมวิธีทางความรอนของโลหะและโลหะผสม 3(2-3-6) 

 Heat Treatment of Metals and Alloys  

*EN414603 ไตรโบโลยี 3(3-0-6) 

 Tribology  

*EN414604   วัสดุชีวภาพ                       3(3-0-6) 

 Biomaterials  

**EN414774 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3(3-0-6) 

 Special Topics in Industrial Engineering   

*EN414775 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุ 3(3-0-6) 

 Special Topics in Materials  Engineering  

*EN414776 หัวพิเศษทางวิศวกรรมการผลิต  3(3-0-6) 

 Special Topics in Manufacturing Engineering  

**EN414800 โลจิสติกส 3(3-0-6) 

 Logistics   

**EN414801 การจัดการโลจิสติกสทางการเกษตร  3(3-0-6) 

 Agricultural Logistics Management  

*EN003300 วิศวกรรมระบบรางข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway  System Engineering  

*EN003301 ความเสยีดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบราง 3(3-0-6) 

 Tribology in Rail Way System Engineering  

*EN003302 วิศวกรรมลอเล่ือน 3(3-0-6) 

 Rolling Stock Engineering  

*EN003303 ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Signaling and Control  
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*EN003304 การวางแผนและการจัดการขนสงระบบราง 3(3-0-6) 

 Railway System Planning and Administration  

*EN003305 การจัดการโครงการระบบขนสงทางราง 3(3-0-6) 

 Railway Project Management  

*EN003306 การออกแบบทางรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Track Design  

*EN003307 การบํารุงรักษาระบบรางข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway Maintenance  

*EN003308 ระบบจายไฟฟาสําหรับรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Electrification  

*EN003309 ระบบลากจูงรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Traction Systems  

*EN004310 ระบบขับเคล่ือนรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Propulsion System  

*EN004311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ 3(3-0-6) 

 Train Operation and Control  

**EN114505 ระบบการจัดการโลจิสติกสในการขนสง 3(3-0-6) 

 Transport Logistics Management Systems  

*EN313505 เทคโนโลยีการผลิตน้ําตาลทราย 3(3-0-6) 

 Cane Sugar Manufacturing Technology  

**EN313506 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวขาว                         3(3-0-6) 

 Rice Postharvest Technology  

**EN514501 หลักของการอนุรักษพลังงาน 3(3-0-6) 

 Principles of Energy Conservation   

**EN514503 แหลงพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 

 Alternative and Renewable Energy Resources  

 

 

3.1.3.3  หมวดวิชาเลือกเสรี                   6 – 9  หนวยกิต 

ใ ห นั ก ศึ ก ษ า ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น ร า ย วิ ช า เ ลื อ ก เ ส รี ที่ เ ป ด ส อ น ใ น

มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนหรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศเพ่ิมเติมภายหลัง  

โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต แตไมเกิน       

9 หนวยกิต หากนักศึกษาลงทะเบียนเกินจากที่กําหนดไวใหถือวาเปนการลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน 
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หมายเหตุ       *   หมายถึง  รายวิชาใหม 

                  **   หมายถึง  รายวิชาเปลี่ยนแปลง 

 

คําอธิบายระบบรหัสวิชา 

รหัสวิชาในหลักสูตร กําหนดไวดังน้ี 

000 xxx   ตัวเลข 3 ตัวแรก  หมายถึง  วิชาของสํานักวิชาศึกษาทั่วไป 

000 10x   ตัวเลข 5 ตัวแรก หมายถึง  วิชาของสถาบันภาษา  

EN                               หมายถึง   อักษรยอคณะวิศวกรรมศาสตร 

ตัวเลขหลักที่ 1 และ 2                     ลาํดับท่ีสาขาวิชาที่เปดสอนกอนหลัง 

เลข 00  หมายถึง  คณะวิศวกรรมศาสตร 

เลข 11  หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

เลข 21  หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

เลข 31  หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

เลข 41  หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

เลข 51  หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

เลข 61  หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

เลข 71  หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

เลข 81  หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

ตัวเลขหลักที ่3                 หมายถึง   ระดับของวิชา (ช้ันปท่ีนักศึกษาเรียนตามแผนการศึกษา)        

ตัวเลขหลักที่ 4        หมายถึง   กลุมวิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

                                            เลข 0   หมายถึง กลุมวิชาพื้นฐานวิศวกรรมอุตสาหการและ    

                                                           ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

                                             เลข 1   หมายถึง กลุมวิชาบริหารการผลิตและดําเนินการ 

                                             เลข 2   หมายถึง กลุมวิชาบริหารคุณภาพและมาตรฐานสากล 

                                             เลข 3  หมายถึง กลุมวิชาวิศวกรรมวิธีการและความปลอดภัย 

                                             เลข 4  หมายถึง กลุมวิชาเศรษฐศาสตรและการเงนิ 

                         เลข 5  หมายถึง กลุมวิชาวิศวกรรมการผลิต 

                     เลข 6  หมายถึง กลุมวิชาเทคโนโลยีวัสดุ 

                                              เลข 7  หมายถึง กลุมวิชาสัมมนา ปญหาพิเศษ หัวขอพิเศษ      

                                                                      สหกิจศึกษา และฝกงาน 

                           เลข 8  หมายถึง กลุมวิชาหมวดวิชาโลจิสติกส 

                                             เลข 9  หมายถึง กลุมวิชาโครงการ 

ตัวเลขตัวที่ 5-6                 หมายถึง   ลําดับที่ของรายวิชาในกลุมวิชาของสาขาวิชาวิศวกรรม           
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                                                 อุตสาหการ 

SC       หมายถึง   วิชาของคณะวิทยาศาสตร 

             ตัวเลขตัวที่ 1      หมายถึง   สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร 

                                            เลข 2  หมายถึง  สาขาวิชาเคมี 

                                            เลข 4  หมายถึง  สาขาวิชาคณิตศาสตร 

                                            เลข 5  หมายถึง  สาขาวิชาฟสิกส 

3.1.4  แผนการศึกษา 

                    ผูเขาศึกษามีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปการศึกษา และระยะเวลาที่ใหศึกษา

ไดไมเกิน 8 ปการศึกษา 

(1) วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ  

 ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต 

000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

 English I  

000 175 การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา 3(3-0-6) 

 Creative Thinking and Problem Solving  

EN001100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู 3(3-0-6) 

 Learning Skill Development  

EN001202 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 Engineering Drawing   

SC401206 แคลคูลัสทางวิศวกรรมศาสตร 1  3(3-0-6) 

 Calculus in Engineering I  

SC501003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory I  

SC501005 ฟสิกสมูลฐาน 1  3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics I  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 19 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 19 

 

 ปที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 English II  

EN001200 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) 

 Statics  
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EN001201 การฝกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-2) 

 Engineering Workshop Practice  

EN001203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Programming  

SC201005 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry  

SC201006 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป    1(0-2-1) 

 General Chemistry Laboratory  

SC401207 แคลคูลัสทางวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Calculus in Engineering II  

SC501004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory II  

SC501006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics II  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 21 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 40 

 ปที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 

000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 

 English III  

000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 

 Leadership and Management      

EN002204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Material  

EN212002 ปฏิบัติการหลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา                                         1(0-3-2) 

 Fundamental of Electrical Engineering Laboratory   

EN211001 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Electrical Engineering  

EN512300 อุณหพลศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Thermodynamics I  

SC402202 แคลคูลัสทางวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) 

 Calculus in Engineering III  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 19 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 59 
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 ปที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

000 104 English IV  3(3-0-6) 

 ภาษาอังกฤษ 4   

EN412000 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Statistics  

EN412001 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1(0-3-2) 

 Industrial Engineering Laboratory  

EN412002 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและวัสดุ 1(0-3-2) 

 Mechanical and Materials Engineering Laboratory  

EN412100 การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Management  

EN412300 การศึกษางานอุตสาหกรรมและการเพ่ิมผลิตภาพ 3(3-0-6) 

 Industrial Work Study and Productivity Improvement  

EN412500 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 

 Manufacturing Processes  

SC402302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

 Differential Equations for Engineers   

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 20 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 79 

 

 ปที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 (สําหรับนักศึกษาฝกงาน) หนวยกิต 

EN002101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ                                             

Entrepreneurial Spirit Incubation 

3(3-0-6) 

EN413003 ปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต 1(0-3-2) 

 Manufacturing Engineering Laboratory  

EN413101 การวิจัยดําเนินงาน 3(3-0-6) 

 Operations Research  

EN413102 วิศวกรรมการซอมบํารุง 3(3-0-6) 

 Maintenance Engineering  

EN413200 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 

 Quality Control  

EN413302 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 

 Safety Engineering  
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EN413400 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Economy  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 19 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 98 

 

 ปที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 (สําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา) หนวยกิต 

EN002101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ                                             3(3-0-6) 

 Entrepreneurial Spirit Incubation  

EN413003 ปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต 1(0-3-2) 

 Manufacturing Engineering Laboratory  

EN413101 การวิจัยดําเนินงาน 3(3-0-6) 

 Operations Research  

EN413102 วิศวกรรมการซอมบํารุง 3(3-0-6) 

 Maintenance Engineering  

EN413200 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 

 Quality Control  

EN413302 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 

 Safety Engineering  

EN413400 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Economy  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 19 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 98 

 

 

 ปที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2  (สําหรับนักศึกษาฝกงาน) หนวยกิต 

000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism  

EN413103 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 

 Production Planning and Control  

EN413104 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม                                                     3(3-0-6) 

 Computer Application in Industry  

EN413301 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมและวางแผนสิ่งอํานวยความสะดวก 3(3-0-6) 

 Industrial Plant Design and Facilities Planning  
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EN413401 การวิเคราะหตนทุนและงบประมาณทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Cost Analysis and Budgeting  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 15 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 113 

 

 ปที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2  (สําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา)   หนวยกิต 

000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism  

EN413103 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 

 Production Planning and Control  

EN413104 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม                                                     3(3-0-6) 

 Computer Application in Industry  

EN413301 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมและวางแผนสิ่งอํานวยความสะดวก 3(3-0-6) 

 Industrial Plant Design and Facilities Planning  

EN413401 การวิเคราะหตนทุนและงบประมาณทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Cost Analysis and Budgeting  

xxx xxx วิชาเลือกเสรี  3 

 Free Elective  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 18 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 116 

   

         ปท่ี 3  ภาคการศึกษาพิเศษ (สําหรับนักศึกษาฝกงาน) หนวยกิต 

EN413796 การฝกงาน  1 

 Practice Traning   

 รวมจํานวนหนวยกิตตลงทะเบียนเรียน 1 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 113 

          

         ปท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (สําหรับนักศึกษาฝกงาน)                                       หนวยกิต 

EN003102 การเตรยีมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเน่ือง 
3(3-0-6) 

 Work Preparation and Continuing Self-development  

EN414105 เทคนิคการจําลองดวยคอมพิวเตอร                                                               3(3-0-6) 

 Computer Simulation Technique   
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EN414106 การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Design of Engineering Experiments  

EN414107 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 3(3-0-6) 

 Project Feasibility Study  

EN414761 สมัมนาทางอุตสาหกรรมและการฝกทํางานเปนทีม 1(1-0-2) 

 Industrial Seminar and Teamwork Practice  

EN414998  การเตรียมโครงการวิศวกรรมอุตสาหการ  1(0-3-2) 

 Industrial Engineering Pre-Project    

ENxxxxxx วิชาเลือก  3 

 Elective Course  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 17 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 130 

 

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (สําหรับนักศึกษาสหกิจ)          หนวยกิต 

EN003102 การเตรยีมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเน่ือง 
3(3-0-6) 

 Work Preparation and Continuing Self-development  

EN414105 เทคนิคการจําลองดวยคอมพิวเตอร                                                               3(3-0-6) 

 Computer Simulation Technique   

EN414106 การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Design of Engineering Experiments  

EN414107 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 3(3-0-6) 

 Project Feasibility Study  

EN414761 สมัมนาทางอุตสาหกรรมและการฝกทํางานเปนทีม 1(1-0-2) 

 Industrial Seminar and Teamwork Practice  

ENxxxxxx  วิชาเลือก  3 

 Elective Course  

xxx xxx วิชาเลือกเสรี 3 

 Free Elective  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 19 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 135 
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 ปที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  (สําหรับนักศึกษาฝกงาน) หนวยกิต 

EN414999 โครงการวิศวกรรมอุตสาหการ 2(0-6-3) 

 Industrial Engineering Project  

ENxxxxxx วิชาเลือก  3 

 Elective Course  

xxx xxx วิชาเลือกเสรี 6 

 Free Elective  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 11 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 141 
 

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2  (สําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา) หนวยกิต 

EN414785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 6 

 Cooperative Education in Industrial Engineering  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 6 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 141 
 

 

(2) วิชาเอกวิศวกรรมวัสดุและการผลิต  

 ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต 

000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

 English I  

000 175 การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา 3(3-0-6) 

 Creative Thinking and Problem Solving  

EN001100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู 3(3-0-6) 

 Learning Skill Development  

EN001202 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 Engineering Drawing   

SC401206 แคลคูลัสทางวิศวกรรมศาสตร 1  3(3-0-6) 

 Calculus in Engineering I  

SC501003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory I  

SC501005 ฟสิกสมูลฐาน 1  3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics I  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 19 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 19 
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 ปที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 English II  

EN001200 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) 

 Statics  

EN001201 การฝกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-2) 

 Engineering Workshop Practice  

EN001203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Programming  

SC201005 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry  

SC201006 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-2-1) 

 General Chemistry Laboratory  

SC401207 แคลคูลัสทางวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Calculus in Engineering II  

SC501004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory II  

SC501006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics II  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 21 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 40 

 

 ปที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 

000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 

 English III  

000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 

 Leadership and Management      

EN211001 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Electrical Engineering  

EN212002 ปฏิบัติการหลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา                                         1(0-3-2) 

 Fundamental of Electrical Engineering Laboratory   

EN002204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Material  
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EN512300 อุณหพลศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Thermodynamics I  

SC402202 แคลคูลัสทางวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) 

 Calculus in Engineering III  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 19 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 59 

 

 ปที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

000 104 English IV  3(3-0-6) 

 ภาษาอังกฤษ 4   

EN412000 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Statistics  

EN412001 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1(0-3-2) 

 Industrial Engineering Laboratory  

EN412002 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและวัสดุ 1(0-3-2) 

 Mechanical and Materials Engineering Laboratory  

EN412300 การศึกษางานอุตสาหกรรมและการเพ่ิมผลิตภาพ 3(3-0-6) 

 Industrial Work Study and Productivity Improvement  

EN412500 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 

 Manufacturing Processes  

EN412600 โลหะกรรมกายภาพและเชิงกล 3(3-0-6) 

 Physical and Mechanical Metallurgy   

SC402302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

 Differential Equations for Engineers  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 20 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 79 

 

 

 ปที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  (สําหรับนักศึกษาฝกงาน) หนวยกิต 

EN413003 ปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต 1(0-3-2) 

 Manufacturing Engineering Laboratory  

EN413200 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 

 Quality Control  
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EN413302 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 

 Safety Engineering  

EN413400 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Economy  

EN413501 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 

 Automatic Control System  

EN413502 แคด/แคม/แค สําหรับวิศวกรอุตสาหการ 3(2-3-6) 

 CAD/CAM/CAE for Industrial Engineers  

xxx xxx วิชาเลือกเสรี 3 

 Free Elective  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 19 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 98 

 

ปที่ 3 ภาคเรียนการศึกษาท่ี 1 (สําหรับนักศกึษาสหกิจศึกษา) หนวยกิต 

   

EN413003 ปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต 1(0-3-2) 

 Manufacturing Engineering Laboratory  

EN413200 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 

 Quality Control  

EN413302 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 

 Safety Engineering  

EN413400 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Economy  

EN413501 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 

 Automatic  Control System  

EN413502 แคด/แคม/แค สาํหรับวิศวกรอุตสาหการ 3(2-3-6) 

 CAD/CAM/CAE for Industrial Engineers  

xxx xxx วิชาเลือกเสรี 3 

 Free Elective  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 19 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 98 
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2  (สําหรับนักศึกษาฝกงาน) หนวยกิต 

000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism  

EN413103 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 

 Production Planning and Control  

EN413301 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมและวางแผนส่ิงอํานวยความสะดวก 3(3-0-6) 

 Industrial Plant Design and Facilities Planning  

EN413503 กระบวนการขึ้นรูป 3(3-0-6) 

 Forming Process    

EN413504 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมและการควบคมุกระบวนการที่

เหมาะสมที่สุด 

3(2-3-6) 

 Industrial Automation and Process Optimal Control  

ENxxxxxx วิชาเลือก  3 

 Elective Course  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 18 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 116 

 

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2  (สําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา) หนวยกิต 

000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism  

EN413103 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 

 Production Planning and Control  

EN413301 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมและวางแผนส่ิงอํานวยความสะดวก 3(3-0-6) 

 Industrial Plant Design and Facilities Planning  

EN413503 กระบวนการขึ้นรูป 3(3-0-6) 

 Forming Process    

EN413504 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมและการควบคมุกระบวนการที่

เหมาะสมที่สุด 

3(2-3-6) 

 Industrial Automation and Process Optimal Control  

ENxxxxxx วิชาเลือก  3 

 Elective Course  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 18 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 116 
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 ปที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ (สําหรับนักศึกษาฝกงาน) หนวยกิต 

EN413796 การฝกงาน 1 

 Practical Training  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 1 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 116 

 

 ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (สําหรับนักศึกษาฝกงาน)          หนวยกิต 

EN002101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ                                             

Entrepreneurial Spirit Incubation 

3(3-0-6) 

EN003102 การเตรยีมความพรอมในการทาํงานและการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเน่ือง 

3(3-0-6) 

 Work Preparation and Continuing Self-development  

EN413102 วิศวกรรมการซอมบํารุง 3(3-0-6) 

 Maintenance Engineering  

EN414505 เครื่องมือกล   3(3-0-6) 

 Machine Tools    

EN414506 วิศวกรรมเครื่องมือ  3(3-0-6) 

 Tools Engineering    

EN414762 สมัมนาทางวิศวกรรมการผลิต 1(1-0-2) 

 Manufacturing Engineering Seminar   

EN414998 การเตรยีมโครงการวิศวกรรมอุตสาหการ 1(0-3-2) 

 Industrial Engineering Pre-Project  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 17 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 133 

 

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (สําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา)          
หนวยกิต 

EN002101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ                                             

Entrepreneurial Spirit Incubation 

3(3-0-6) 

EN003102 การเตรยีมความพรอมในการทาํงานและการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเน่ือง 

3(3-0-6) 

 Work Preparation and Continuing Self-development  

EN413102 วิศวกรรมการซอมบํารุง 3(3-0-6) 

 Maintenance Engineering  
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EN414505 เครื่องมือกล   3(3-0-6) 

 Machine Tools    

EN414506 วิศวกรรมเครื่องมือ  3(3-0-6) 

 Tools Engineering    

EN414762 สมัมนาทางวิศวกรรมการผลิต 1(1-0-2) 

 Manufacturing Engineering Seminar   

xxx xxx วิชาเลือกเสรี 3 

 Free Elective  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 19 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 135 

 

 ปที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  (สําหรับนักศึกษาฝกงาน) หนวยกิต 

EN414999 โครงการวิศวกรรมอุตสาหการ 2(0-6-3) 

 Industrial Engineering Project  

ENxxxxxx วิชาเลือก 3 

 Elective Course   

xxx xxx วิชาเลือกเสรี 3 

 Free Elective  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 8 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 141 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 (สําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา) หนวยกิต 

EN414785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 6 

 Cooperative Education in Industrial Engineering  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 6 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 141 

   

 
 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

**000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

 English I  

 เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี  
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 การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง เพ่ือสามารถสื่อสาร

ไดในชีวิตประจําวันและในการเรียน 

           Development of reading, writing, speaking and 

listening skills for use in every-day life and learning 

 

 

**000 102 ภาษาองักฤษ 2 3(3-0-6) 

 English II  

 เง่ือนไขของรายวิชา : 000 101   

 การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง เพ่ือสามารถสื่อสาร

ไดในชีวิตประจําวันและในการเรียนในระดับที่สูงข้ึนจากที่เรียนในวิชา 

000 101 

           Development of reading, writing, speaking and 

listening skills for use in every-day life and learning at a 

higher level than the course 000 101 

 

   

**000 103 ภาษาอังกฤษ 3  3(3-0-6) 

 English III  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  000 102   

 การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง นําเสนอ อภิปราย 

ไดในชีวิตประจําวันการเรียน และ อาชีพ 

Development of reading, writing, speaking listening, 

presenting and discussing in every- day life, learning, and 

occupation 

 

   

*000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 

 English IV  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  000 103    

 การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง นําเสนอ อภิปราย 

ไดในชีวิตประจําวัน การเรียน และ อาชีพ ในระดับที่สูงข้ึนจากที่เรียน

ในวิชา 000 103 

           Development of reading, writing, speaking, 

listening, presenting and discussing in every- day life, 
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learning and occupation at a higher level than the course 

000 103 

000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 

 Leadership and Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนํา บุคลิกภาพ ลักษณะ

และบทบาทผูนําการสรางทีมงานและการทํางานเปนทีม หลักการ

และทฤษฎีการจัดการ การจัดการตัวเอง การจัดการกับภาวะวิกฤต

การจัดการกับการเปล่ียนแปลงการจัดการกับความขัดแยง การ

จัดการเชิงกลยุทธแนวทางในการพัฒนาทักษะการเปนผูนํา และการ

จัดการ 

 

 

 Concepts and theories of leadership, personalities, 

characteristics and roles of leadership, team building and 

team working, principle and theories of management 

strategic management, development of leadership and 

management 

 

 

**000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism  

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรม

ตะวันตก วัฒนธรรมตะวันออก วัฒนธรรมอาเซียน วัฒนธรรมไทย 

และวัฒนธรรมอีสาน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และกระแส

โลกาภิวัฒนกับผลกระทบทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับวิถีชีวิต 

 

 

 Culture and cultural diversity, western culture, 

eastern culture, ASEAN culture, Thai culture and Isan 

culture, social changes and globalization and their impact 

on culture and culture in way of life 

 

   

000 160 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน                           3 หนวยกิต 

 Basic Computer and Information Technology  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  
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  ความ รู พ้ืนฐานเ ก่ียวกับคอมพิวเตอร และเทคโนโล ยี

สารสนเทศ การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตนและการจัดการแฟมขอมูล 

สารสนเทศและการสื่อสาร การประมวลผลคํา ตารางคํานวณ การ

นําเสนอผลงาน ฐานขอมูล 

 

 

 Basic concepts of computer and information 

technology, using the computer and managing files, 

information and communications, word processing, 

spreadsheets, presentations, databases 

 

 

**000 175 การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา 3(3-0-6) 

 Creative Thinking and Problem Solving  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

หลักการ แนวคิดและกระบวนการคิดเชิงสรางสรรค การ

แสวงหาขอมูลและความรู การใหเหตุผล การตัดสินใจ เทคนิคการคิด

เชิงสรางสรรค การประยุกตการคิดทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

และสงัคมศาสตรสําหรับการแกปญหา 

 

 

Principle, concept and process of creative 

thinking, information and knowledge seeking, reasoning, 

thinking and decision making, develop and techniques of 

creative thinking, application of mathematic scientific and 

social thinking for problem solving 

 

   

**EN001100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู 3(3-0-6) 

 Learning Skill Development  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  ลักษณะพ้ืนฐานของการทํางาน ทักษะการเรียนรูในศตวรรษ

ท่ี 21 ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง กาประยุกตใชคอมพิวเตอรเพ่ือ

การเรียนรู การจัดการคุณภาพในองคกร หลักพ้ืนฐานความปลอกภัย 

ทักษะการต้ังคําถามและจดบันทึก ทักษะความคิดสรางสรรค ไคเซน

ในการศึกษา ทักษะการทํางานเปนทีม เทคนิคการนําเสนอผลงาน 

ทักษะการแกไขปญหา  

 Basic description of work, 21 st century learning skill, 

self- paced learning, introduction of computer for learning, 
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quality manangement system in organization, priciples of 

safety, inquity skill, noting skill, creative thinking skill, kaizen 

in education, team work skill, presentation technique, 

problem solving skill  

   

**EN001200 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) 

 Statics  

 เง่ือนไขของรายวิชา  : ไมมี  

  ระบบแรง แรงลัพธ แรงในสภาวะสภาวะสมดุล แรงเสียด

ทาน เสถียรภาพของโครงสราง จุดศูนยถวงกลางเรขาคณิต หลักการ

งานสมมต ิและ พลศาสตรเบื้องตน       

 

 Force systems, resultant, equilibrium, friction, 

stability of structure, centroid, principle of virtual work and 

introduction to dynamics  

 

 

**EN001201 การฝกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-2) 

 Engineering Workshop Practice  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

       ความปลอดภัยในการฝกปฏิบัติการในโรงงาน หลักการ

พ้ืนฐานและปฏิบั ติการใช เค ร่ืองมือและเครื่องจักรชนิดตาง ๆ         

การดําเนินงานการตัดเฉือนดวยมือและอัตโนมัติ การเช่ือมไฟฟา การ

เช่ือมแกส การปรับแตง การดําเนินงานทางไฟฟาพ้ืนฐานและระบบ

ไฟฟาโรงงานข้ันแนะนํา 

Safety in workshop practice, basic principles and 

practice of various tools and machines, manual and 

automatic machining operation, arc welding, gas welding, 

bench work, basic electrical operation and introduction to 

electrical system in industry 

 

 

**EN001202 การเขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-6) 

 Engineering Drawing   

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี  
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 ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพราง หลักการฉายภาพ แบบภาพ

ฉาย การใหขนาดและ ระยะคลาดเคลื่อนยินยอม ภาพตัด ภาพ

รูปทรง ภาพชวยและแผนคลี่ แบบรายละเอียดและแบบประกอบใช

คอมพิวเตอรชวยเขียนแบบข้ันพ้ืนฐาน 

 

 Standard lettering, freehand sketches, orthographic 

projection, orthographic drawing, dimensioning and 

tolerancing, sections, pictorial drawing, auxiliary view and 

development, detail and assembly drawing, basic 

computer-aided drawing 

 

   

**EN001203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Programming  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

แนวคิดของคอมพิวเตอร วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร 

ระบบคอมพิวเตอร องคประกอบของฮารดแวร องคประกอบของ

ซอฟตแวร และปฏิสัมพันธระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร แนวคิด

การประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส การแปลงขอมูลเปนสารสนเทศ 

การประมวลผลขอมูลคอมพิวเตอร การออกแบบและระเบียบวิธีการ

พัฒนาโปรแกรม การออกแบบจากบนลงลาง ผังงานโปรแกรม การ

เขียนโปรแกรมภาษาระดับสูงที่เปนปจจุบัน    หลักมูลการเขียน

โปรแกรมภาษาระดับสูง ชนิดขอมูลหลักมูล การนําเขาและการ

สงออกขอมูล โครงสรางควบคุม ฟงกชัน แถวลําดับ และสายอักขระ

และแฟมขอมูล การฝกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 

 

 Computer concepts :  evolution of computer, 

computer system concepts, hardware components, 

software components and hardware and software 

interaction, electronic data processing concepts : data into 

information transforming, computer data processes, 

program design and development methodology : top-down 

design approach, program flowchart, current high level 

language programming :  high level language programming 

fundamental, fundamental data types, data input and 
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output, control structures, functions, arrays and strings and 

files, programming practices 

   

**EN002101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ   3(3-0-6) 

 Entrepreneurial Spirit Incubation  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 กระบวนการบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ การ

ประเมินศักยภาพของตนเอง คุณลักษณะและจิตวิญญาณของ

ผูประกอบการท่ีดี หลักการพัฒนาสรางเสริมคานิยมท่ีดีในการทํางาน

และการเปนผูประกอบการที่ดี หลักการสรางแรงจูงใจภายในและ

ความเช่ือมั่นในศักยภาพของตนเอง หลักการเสริมสรางทัศนคติและ

การคิดเชิงบวกเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน   หลักมนุษย

สัมพันธและการทํางานเปนทีม  การสรางเสริมภาวะผูนํา  หลัก

คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบการ หลักพุทธธรรมกับการ

ทํางาน  หลักในการประกอบการท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม การ

พัฒนาทักษะการคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม การสรางแนวคิด

และโอกาสทาง ธุร กิจใหมๆ และเคล็ดลับ สู ความ สําเร็จของ

ผูประกอบการ  องคความรู ในการประกอบธุร กิจเบ้ืองตนและ

หลักการใหบริการที่เปนเลิศ  องคความรูเบ้ืองตนในการเขียนแผน

ธุรกิจ  การวางแผนกลยุทธธุรกิจ  การวางแผนดานการตลาด  การฝก

ปฏิบัตพิัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการท่ีดีในแตละดาน 

 

 Process of entrepreneurial spirit incubation, 

evaluation of one’s own potential, characteristics and spirit 

of good entrepreneurs, principles for the development and 

enhancement of good value in working and being good 

entrepreneurs, internal self- motivation and self-

confidence, principle for reinforcing attitudes and positive 

thinking to improve work performance, principles of human 

relation and teamwork, enhancement of leadership, 

Buddhism related to work, ethics and morals of 

entrepreneurs, corporate social responsibility ( CSR) , 

development of creative and innovation skills, creation of 

new business ideas and opportunities and tips for 
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entrepreneurial success, basic knowledge in business 

operations and principles of service excellence, basics in 

business plan writing, business strategy plan, marketing 

plan, practice work for developing entrepreneurial skills 

   

**EN002204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Materials  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 ความสัมพันธระหวางโครงสราง กระบวนการผลิต และการ

ใชงานวัสดุวิศวกรรมกลุมหลัก แผนภาพสมดุลเฟสและการแปล

ความหมาย สมบัติทางกลและการเส่ือมสภาพของวัสดุ   

 

 Relationship among structures, production 

processes, applications of main groups of engineering 

materials,  phase equilibrium diagrams and their 

interpretations, mechanical properties and materials 

degradation 

 

   

**EN003102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง                      

3(3-0-6) 

 Work Preparation and Continuing Self-development  

 เง่ือนไขของรายวิชา  : ไมมี  

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับการพัฒนาประเทศ 

จริยธรรมและจรรยาบรรณ องคการและการจัดการ การบริหารการ

เปล่ียนแปลงเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน การปรับปรุงอยางตอเนื่อง อาชี

วอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน การสรางแรงจูงใจ การคิด

เชิงวิพากษและการคิดเชิงสรางสรรค การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม การเขียนประวัติและจดหมาย

สมัครงาน การเขียนรายงานและการนําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพสู

ความเปนผูนาํ 

 

 Human resource development for country 

development, code of ethics and conduct, organization 

and management, change management for sustainable 

development, continuous improvement, occupational 
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health and safety, creating motivation, critical and creative 

thinking, innovation development, modern information and 

communication technology, writing of curriculum vitae and 

application letter, report writing and presentation, 

personality development for leadership 

*EN003300 วิศวกรรมระบบรางขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway  System Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

ประวัติและวิวัฒนาการของระบบขนสงทางราง การวางแผน

นโยบายการพัฒนาโครงการ การคาดการณปริมาณการเดินทางและ

การใชการขนสงทางราง การจัดการโครงการในระบบขนสงทางราง 

โครงสรางทางรถไฟ ขบวนรถไฟและการขับเคล่ือน สถานีรถไฟ ระบบ

การจายไฟฟาแกทางรถไฟ ระบบไฟฟาภายในตัวรถ ระบบอาณัติ

สัญญาณและการส่ือสาร การกอสรางงานโยธา การเดินรถ การ

จัดการการซอมบํารุง การดําเนินธุรกิจในระบบขนสงทางราง และ

รถไฟความเร็วสูง 

 

 

History and evolution of rail transport system, 

policy planning, project development, forecast of travel 

demand and using rail transport, project management in 

rail transport system, railway track structure, bogies and 

motive power, railway station, railway electrification 

system, electrical system in rolling stock, signaling system 

and communication, civil construction, railway operation, 

maintenance management, business operation in rail 

transport system and high speed train 

 

   

*EN003301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบราง 3(3-0-6) 

 Tribology in Rail Way System Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

ความเสียดทานและการสึกหรอในระบบรางข้ันแนะนํา กลไก

การสัมผัส ความเสียดทานของพื้นผิวสัมผัสระหวางลอกับรางรถไฟ 

การหลอลื่นระหวางลอและราง กลไกการเสียหายของผิวลอและราง 

ระบบแพนโทกราฟ ระบบลูกปน ระบบตัวลดการส่ันสะเทือน ระบบ
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เกียรและการสงกําลัง องคประกอบของเครื่องยนตดีเซล และการเฝา

ตรวจสภาวะของเครื่องจักร 

 Introduction to tribology in railway system, contact 

mechanics, friction in wheel- rail contact, lubrication in rail 

wheel, surface damage mechanism in rail wheel, 

pantograph system, brake system, damper suspension 

system, gear and transmission system,  components of 

diesel engine and machine condition monitoring 

 

   

*EN003302 วิศวกรรมลอเลื่อน 3(3-0-6) 

 Rolling Stock Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

วิศวกรรมลอเลื่อนข้ันแนะนํา สวนประกอบท่ีสําคัญ ภาพรวม

หลักพลศาสตรของตัวรถ พลศาสตรของตัวรถตามแนวยาว (รางและ

เบรค) ลอและผิวสัมผัส การขับข่ีสบาย ตูรถไฟ ระบบรับนํ้าหนัก 

ระบบเบรคและรูปแบบตูโดยสารในขบวนรถไฟ แนวคิดการออกแบบ

พ้ืนฐาน การบํารุงรักษาและการติดตาม ระบบลอเลื่อน  

 

Introduction to railway rolling stock and major 

components, rail vehicle dynamics, longitudinal rail vehicle 

dynamics ( traction and brake) , wheel and rail contact, 

comfort ride, bogie, suspension, brake system and rail 

coach body, rolling stock monitoring, maintenance and 

basic design concept are introduced  

   

*EN003303 ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Signaling and Control  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

ระบบการขนสงข้ันแนะนํา ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุม

สําหรับรถไฟ ระบบปองกันการเดินรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณและ

ควบคุมรถไฟ มาตรฐานท่ีเก่ียวของตางๆ กับระบบอาณัติสัญญาณ

และการควบคุมการเดินรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณที่ใชกับรถไฟเม

โทรหรือรถไฟในเมืองกับรถไฟทางไกล  รถสินคาและรถไฟความเร็ว

สูงจุดสับราง ประแจกล ไฟสัญญาณ ระบบการควบโยง ระบบการ  
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ควบคุมรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณบนรถไฟและนอกรถไฟ ผังระบบ

อาณัติสัญญาณ การวางแผน การออกแบบและการเลือกเทคโนโลยี 

และระบบอาณัติสัญญาณท่ีเหมาะสม 

 

Introduction to transport system, overview of signaling 

system and controlling for train, automatic train protection, 

standard related to signaling system and traffic control, 

signaling system for mass rapid transit, urban train, inter-

city train and high speed train, the shunt, mechanical 

railroad switch, light signal, interlocking system, train 

control system, signaling system inside and outside the 

train, signaling system diagram, planning, design and 

technology selecting and suitable signaling system  

   

*EN003304 การวางแผนและการจัดการขนสงระบบราง 3(3-0-6) 

 Railway System Planning and Administration  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

ความเปนมาของระบบรางท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ 

ระบบรางกับการพัฒนาเมืองและการใชประโยชนท่ีดิน คุณลักษณะ

เชิงเศรษฐศาสตรและพาณิชยของระบบราง นโยบาย กฎหมาย การ

จัดการและบริหารองคกรรถไฟ การพยากรณปริมาณผูโดยสารและ

สนิคา การกําหนดโครงสรางอัตราคาโดยสาร การวิเคราะหและศึกษา

ความเหมาะสมในการลงทุนโครงการระบบราง ลักษณะการรวมทุน

และผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจระบบราง 

 

 

History of rail transport system in Thailand and 

other countries, railway system with urban development 

and land utilization, commerce and economic 

characteristics of railway system, policy, law, railway 

organization management and administration, forcast of 

passenger and merchandise demand, structure of train 

fares determination, feasibility study and analysis in railway 

system project, joint venture and effect of railway business 

operation 
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*EN003305 การจัดการโครงการระบบขนสงทางราง 3(3-0-6) 

 Railway Project Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

การวางแผนการจัดการโครงการ การประเมินแบบบูรณาการ 

การจัดการกําหนดการตาง ๆ ระบบการจัดการทรัพยากร การจัดการ

ขอมูลและเอกสาร การจัดการความเสี่ยง การวิเคราะหการตัดสินใจ

เก่ียวกับการวางแผนและการจัดการโครงการระบบราง 

 

 

Planning and project management, integration 

assessment, schedule management, resources 

management system, document and information 

management, risk management, decision analysis related 

to railway project management 

 

   

*EN003306 การออกแบบทางรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Track Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

ระบบขนสงทางรางและการบริหารกิจการรถไฟข้ันแนะนํา 

ลอเล่ือนข้ันแนะนํา การเคลื่อนที่และการหยุดขบวนรถท่ีมีผลตอทาง

รถไฟ การออกแบบวางแนวเสนทาง รถไฟระหวางเมือง รถไฟชาน

เมือง รถไฟในเมือง โครงสรางทางรถไฟและองคประกอบ ความ

เสถียรของทางท่ีใชรางเช่ือมยาว ระบบอาณัติสัญญาณ และสิ่งอํานวย

ความสะดวกในการเดินรถท่ีเก่ียวกับงานโยธา 

 

 

Introduction to rail transport system and railway 

business administration, rolling stock, train moving,  stop 

effected to rail track, rail track design, inter- city rail, sub-

urban rail, urban rail, rail track structure and composition, 

stability of rail track in long rail link, signaling system 

facilities in railway operating related to civil work 

 

   

*EN003307 การบํารุงรักษาระบบรางขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway Maintenance  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไมมี  
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แนวคิดพ้ืนฐานการบํารุงรักษา หลักการบํารุงรักษา การ

วางแผนการบํารุง โรงซอมบํารุง เครื่องมือและอุปกรณ คุณภาพและ

ความปลอดภัยในการบํารุงรักษา กรณีศึกษาอุปกรณระบบตัวรถไฟ 

ระบบตัวรถไฟ ระบบรางสถานี การเปลี่ยนแปลงระบบราง ระบบ

อาณัติสัญญาณและการส่ือสารระบบไฟฟา สิ่งอํานวยความสะดวก

และรถไฟความเร็วสูง 

 

 Basic concept of maintenance, principle of 

maintenance, maintenance planning, maintenance plants, 

tools and equipments, quality and safety in maintenance, 

case study in auxiliary systems on rolling stock, rolling 

stockpower systems, rail track system and station, railroad 

switching, signaling and communication system in electrical 

system, facilities 

 

   

*EN003308 ระบบจายไฟฟาสําหรับรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Electrification  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไมมี  

 ระบบการขนสงทางรางข้ันแนะนํา ภาพรวมของระบบจาย

ไฟฟาสําหรับรถไฟ ระบบจายไฟฟากระแสไฟตรง ระบบไฟฟาลากจูง

รถไฟมอเตอรกระแสไฟสลับ หลักการและการออกแบบ คารีเลย

ปองกันและระบบกราวด การจําลองทางคอมพิวเตอรสําหรับระบบ

ไฟฟาสาํหรับรถไฟ คุณภาพกําลังไฟฟา ระบบควบคุมประมวลผลและ

การจัดเก็บขอมูล ระบบกําลังไฟฟาเสริมและการบํารุงรักษา 

 

 Introduction to rail transport system, overview of 

railway electrification, DC railway power supply system, AC 

traction power system, principle and design of protective 

relay and grounding system, computer simulation of 

railway electrification, power quality, supervisory control 

and data acquisition ( SCADA) , auxiliary power supply 

system and maintenance 

 

*EN003309 ระบบลากจูงรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Traction Systems  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไมมี  
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 โครงสรางพ้ืนฐานของระบบรางข้ันแนะนํา ระบบจายไฟฟา

สาํหรับรถไฟ ภาพรวมของระบบไฟฟาลากจูงรถไฟ ฟสิกสพื้นฐานของ

มอเตอรลากจูง กระแสตรงและมอเตอรกระแสสลับ ระบบการ

ขับเคล่ือนควบคุมความเร็วมอเตอรกระแสไฟตรงและมอเตอร

กระแสไฟสลับ ระบบการเบรกทางกล ระบบการเบรกทางพลศาสตร

และรีเยนเนอเรทีฟ เทคโนโลยีรถไฟที่ใชพลังงานจากแรงแมเหล็กใน

การเคลื่อนที่ 

 

 Introduction to infrastructure, railway electrification, 

overview of railway traction systems, basic physics of DC 

traction motor and AD traction motor, velocity control for 

DC motor and AC motor drive system, mechanical brake 

system, dynamic and regenerative braking system, 

magnetically levitating technology 

 

   

*EN004310 ระบบขับเคล่ือนรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Propulsion System  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไมมี  

 พลศาสตรของยานพาหนะที่ใชราง ระบบการขับเคล่ือนรถไฟ

และระบบหยุดรถราง  ระบบการขับเคลื่อนเครื่องยนตดีเซล รถจักร

ดีเซลไฮดรอลิค รถจักรดีเซลทางกล รถจักรดีเซลไฟฟา ระบบมอเตอร

ลากจูงไฟฟาที่ใชกระแสสลับและตรง ระบบแบบมอเตอรเชิงเสนและ

ระบบลอยตัวดวยสนามแมเหล็ก ระบบเบรคแบบรีเจนเนอรเรทีฟ 

 

 Dynamics of rail vehicles, rail propulsion and tram stop 

system, diesel engine propulsion system, diesel-hydraulics 

locomotive, diesel mechanical locomotive, diesel 

electrical locomotive, DC and AC direct and alternating 

current, linear motor system and electromagnetic 

suspension, transmission system and regenerative brake 

system 

 

   

*EN004311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ 3(3-0-6) 

 Train Operation and Control  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  
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 การเคลื่อนที่ของขบวนรถไฟ โปรไฟลความเร็วของขบวนรถ 

การคํานวณตาราง ระยะทาง เวลา หลักการของความปลอดภัยและ

ความเช่ือถือได การจัดระยะหางระหวางขบวนรถไฟในการจัดการ

เดินรถ ระบบอาณัติสัญญาณประเภทตางๆ และผลตอการจัด

ระยะหางระหวางขบวนรถ หลักการของสหสัมพันธ การวิเคราะห

ความจุของการเดินรถ การออกแบบผังทางและสวนประกอบเพ่ือ

รองรับการเดินรถ การจัดการและควบคุมการเดินรถของผูใหบริการ

ขนสงระบบราง 

 

 

Motion of train, velocity profile of rolling stock, 

calculation of schedule, distance and time, principle of 

safety and reliability, distance arrangement between rolling 

stock in train operation, principle of correlation, capacity 

analysis of train operation, flow design and the 

components for train operation, train operation and control 

for service providers in railway transport system   

 

 

**EN114505 ระบบการจัดการโลจิสติกสในการขนสง 3(3-0-6) 

 Transport Logistics Management Systems  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

  นิยาม หลักการ สวนประกอบของระบบโลจิสติกสในหวงโซ

อุปทาน ความสําคัญและบทบาทของระบบโลจิสติกสและระบบการ

ขนสงในหวงโซอุปทาน ความสัมพันธระหวางระบบการขนสงและ

ระบบโลจิสติกส การวิเคราะหและสรางแบบจําลองระบบโลจิสติกส

ใชเปนเคร่ืองมือในการจัดการดานการผลิตและการกระจายสินคาของ

สนิคาหรือผลิตภัณฑ การใชโปรแกรมสําหรบัการขนสงและโลจิสติกส 

 

  Definition, principles, components of logistics in 

supply chain, importance and roles of logistics systems and 

transportation systems in supply chain, relationship 

between logistics and transportation systems, analysis and 

logistics systems modeling as a management tools in 

production and distribution of products, software sin 

transportation and logistics 
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**EN211001 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Electrical Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC501006   

 

 การวิเคราะหแรงดัน กระแสและกําลังไฟฟาในวงจรไฟฟา

กระแสตรงและกระแสสลับ หมอแปลงไฟฟา เครื่องจักรกลไฟฟาข้ัน

แนะนํา เคร่ืองกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา หลักการของระบบไฟฟา

สามเฟส วิธีการสงกําลังไฟฟา เคร่ืองมือวัดไฟฟาข้ันพ้ืนฐาน อุปกรณ

สารก่ึงตัวนําข้ันแนะนํา 

 

 

Analysis of voltage, current and power in direct current and 

alternating current circuits, transformers, introduction to 

electric machinery, generators, motors, concepts of three-

phase systems, methods of  power transmission, basic 

electrical measuring instruments, introduction to 

semiconductor devices 

 

   

**EN212002 ปฏิบัติการหลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 1(0-3-2) 

 Fundamentals of Electrical Engineering  Laboratory   

 
เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชารวม EN211001 หรือ รายวิชารวม 

EN211100  
 

 
ปฏิบัติการตามหัวขอที่เรียนในวิชา EN211001  อยางนอย 

10 การทดลอง 
 

 
Perform at least 10 experiments according to the 

topics taught in EN211001  
 

   

*EN313505 เทคโนโลยีการผลิตน้ําตาลทราย 3(3-0-6) 

 Cane Sugar Manufacturing Technology  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 แนะนาํอุตสาหกรรมนํ้าตาล การหีบออย การทําน้ําออยรวม

ใหใส  การตมระเหยนํ้าออย การตมเค่ียวนํ้าตาล การตกผลึกน้ําตาล 

การปนแยกน้ําตาล การอบแหงน้ําตาล การผลิตนํ้าตาลทรายบริสุทธ์ิ 

การจัดเก็บรักษาน้ําตาล 

 

 
 Introduction to sugar industry, sugarcane milling, 

mixed juice clarification, juice evaporation, sugar boiling, 
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sugar crystallization, sugar centrifugation, sugar drying, 

refined sugar manufacturing, sugar storage 

   

**EN313506 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวขาว                         3(3-0-6) 

 Rice Postharvest Technology  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

สถานการณปจจุบันของการผลิตและการบริโภคขาว สมบัติทาง

กายภาพและทางชีวเคมีของขาว  มาตรฐานขาว การเก็บเก่ียวและ

การนวดขาว   การอบแหง   การเก็บรักษา   การสีขาวและระบบการ

สี  การขนถายและการลําเลียง  ระบบการสีขาวแบบบูรณาการ 

ผลิตภัณฑขาวและการใชประโยชน   

 

 

Current situation of rice production and consumption, 

physical and biochemical properties of rice,  rice standards,  

harvesting and threshing, drying,  storage, rice milling and 

systems, handling and conveying, integrated rice mill 

systems,  rice products and utilization 

 

   

**EN412000 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Statistics  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC401206 (#)  

 

 ทฤษฎีความนาจะเปน  ตัวแปรสุม สถิติเชิงอนุมาน  การ

ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน  การถดถอยและ

สหสัมพันธ  การใชวิธีการทางสถิติเปนเคร่ืองมือในการแกไขปญหา 

 

 

 Probability theory, random variables, inferential 

statistics, hypothesis testing, analysis of variance, regression 

and correlation, using statistical methods as the tool in 

problem solving 

 

 

**EN412001 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการ  1(0-3-2) 

 Industrial Engineering Laboratory  

 เง่ือนไขของรายวิชา :  รายวิชารวม EN412300   

 
ปฏิบัติการ 10 – 12 ปฏิบัติการ ในหัวขอการศึกษาและ

วิเคราะหงานอุตสาหกรรม ไดแก การเพ่ิมผลผลิต การปรับปรุง
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กระบวนการทํางาน การวิเคราะหกระบวนการผลิต การแกปญหา

อยางเปนระบบ การวิเคราะหการขนถายวัสดุ การวิเคราะหหาเวลา

มาตรฐาน การสุมตัวอยางงาน การจัดสมดุลสายการผลิต การ

วิเคราะหการเคลื่อนไหวแบบจุลภาค  

 

Ten to twelve experiments on the topics of 

industrial work study and analysis including productivity 

improvement, working process improvement, process 

analysis, systematic problem solving, materials handling 

analysis, standard time analysis, work sampling,line 

balancing, micro motion analysis  

 

   

*EN412002 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกลและวัสดุ 1(0-3-2) 

 Mechanical and Materials Engineering Laboratory  

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี   

 

ปฏิบัตกิารจํานวน 10-12 ปฏิบัติการ เก่ียวกับปฏิบัติการการวัด

ทางวิศวกรรมเบ้ืองตน ไดแก การวัดอุณหภูมิ การวัดความดัน การวัด

อัตราการไหล ฯลฯ ปฎิบัติการทางดานวัสดุ ไดแก  ความเคน 

ความเครียด ความลา ความแข็ง การกระแทก ฯลฯ และปฏิบัติการ

การตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุเบ้ืองตน  

 

 

Ten to twelth experiments including basic of 

engineering measurement, temperature, pressure and flow 

rate measurements, materials testing laboratory, stress, 

stain, fatique, hardness and impact testing, characterization 

laboratory 

 

 

**EN412100 การจดัการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Management  

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

             การศึกษาหลักการดานการจัดการอุตสาหกรรม กลยุทธ

การผลิตและการแขงขันในอุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑและ

การเลือกกระบวนการผลิต การจัดการหวงโซอุปทาน การจัดการ

คุณภาพโดยรวมและการควบคุมคุณภาพดวยหลักสถิติ ระบบการ

ผลิตแบบทันเวลาพอดีและแบบลีน การพยากรณการวางแผนกําลัง
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การผลิต การกําหนดที่ ต้ังและการออกแบบวางผังโรงงาน การ

ออกแบบระบบการทํางาน   ความตองการวัสดุคงคลัง และการจัด

ตารางการผลิต 

 

 Study of industrial management concepts, 

production strategy and competitiveness, product design 

and process selection, supply chain management, total 

quality management and statistical quality control, just in 

time system and lean manufacturing, forecasting, capacity 

planning and facility location, facility layout and work 

system design, aggregate planning management, inventory 

and material requirements planning and production 

scheduling 

 

   

**EN412300 การศึกษางานอุตสาหกรรมและการเพ่ิมผลิตภาพ 3(3-0-6) 

 Industrial Work Study and Productivity Improvement  

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 กระบวนการแกปญหาท่ัวไป ความรูในการปฏิบัติงานดาน

การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา ข้ันตอน วิธีปฏิบัติ และการ

ประ ยุกตหลักการเศรษฐ กิจทางการเคลื่ อน การใชแผน ภูมิ

กระบวนการไหลและแผนภาพ แผนภูมิคน-เคร่ืองจักร แผนภูมิไซโม 

การศึกษาเคล่ือนไหวแบบจุลภาค สูตรเวลาและการหาเวลามาตรฐาน 

การสุมตัวอยางงาน การวิเคราะหการปฏิบัติงาน การจัดสมดุล

สายการผลิต การประเมินสมรรถนะการทํางาน ระบบขอมูล

มาตรฐาน และการใช อุปกรณที่เก่ียวของกับการทํางาน การเพ่ิม

ผลิตผลโดยการปรับปรุงวิธีการทํางานและคาแรงจูงใจ    

 

 

          General problem solving process, working 

knowledge of the time and motion study, practices, 

procedures, and application of principles of motion 

economy, use of flow process charts and diagram, Man-

Machine chart, Simo chart, micro- motion study, time 

formulas and determination of standard time, work 

sampling, operation analysis, line balanceing, performance 

rating, standard data systems and use of equipment related 
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to the work, increase of productivity by the improvement 

of work method and incentive 

 

 

 

 

 

**EN412500 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 

 Manufacturing Processes  

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 กระบวนการผลิต ข้ันแนะนํา ทฤษฎีและแนวคิดของ

กระบวนการผลิต การหลอ การข้ึนรูป การตัดเฉือน และการเช่ือม

ประสาน  ความสัมพันธของวัสดุและกระบวนการผลิต หลักมูลของ

ตนทุนการผลิต  เทคโนโลยีสมัยใหมในกระบวนการผลิต 

 

 

 Introduction to manufacturing processes, theory 

and concept of manufacturing processes such as casting, 

forming, machining and welding, material and 

manufacturing processes relationships, fundamentals of 

manufacturing cost, modern technology in manufacturing 

processes 

 

 

*EN412600 โลหะกรรมกายภาพและเชิงกล 3(3-0-6) 

 Physical and Mechanical Metallurgy   

 เงื่อนไขของรายวิชา  EN002204 (#)   

 

โลหะกรรมกายภาพข้ันแนะนํา โครงสรางของโลหะ  

ดิสโลเคช่ัน ชองวาง การแพร การแข็งตัว การคืนตัว และการเกิดผลึก

ใหม หลักมูลของโลหะกรรมเชิงกล  ความเคนและความเครียด กลไก

การไหลของการตกผลึกและขอบกพรอง กลไกการทําใหแข็งแรง 

ความเคนดัดดัด แรงบิด การแตกหัก   

Introduction to physical metallurgy, structure of 

metals, dislocations, vacancies, diffusion, solidification, 

recovery and recrystallization, fundamentals of mechanical 

metallurgy, stress and strain, crystalline and defect 

mechanisms of flow, strengthening mechanisms, bending 

stress, torsion, fracture  
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**EN413003 ปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต 1(0-3-2) 

 Manufacturing Engineering Laboratory  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN412500   

 
             ปฏิบัติการในหัวขอดานวิศวกรรมการผลิต  การหลอ  

กระบวนการทางความรอน การข้ึนรูป  การเช่ือม  และการตัดเฉือน 
 

 

Laboratory on topics of manufacturing 

engineering, casting, heat treatment, forming, welding and 

machining 

 

 

**EN413101 การวิจัยดําเนินงาน 3(3-0-6) 

 Operations Research  

 เง่ือนไขของรายวิชา : EN412000 (#) หรือ EN414106 (#)   

 

ระเบียบวิธีการวิจัยดําเนินงานในการแกปญหา วิศวกรรมอุตสา

หการแผนใหมข้ันแนะนํา การใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร การ

โปรแกรมเชิงเสน แบบจําลองการขนสง การจัดการโครงงาน ทฤษฎี

เกมส ทฤษฎีแถวคอย แบบจําลองวัสดุคงคลัง และการจําลองใน

กระบวนการตัดสินใจ 

 

 

 An introduction to the methodology of operations 

research in modern industrial engineering problem solving, 

the use of mathematical models, linear programming, 

transportation model, project management, games theory, 

queuing theory, inventory model and simulation in 

decision making process 

 

   

**EN413102 วิศวกรรมการซอมบํารุง 3(3-0-6) 

 Maintenance Engineering  

 เง่ือนไขของรายวิชา : EN412500   

 

 การบํารุง รักษาสําหรับอุตสาหกรรมและแนวคิดการ

บํารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีสวนรวม สถิติการขัดของ ความเช่ือมั่น 

การวิเคราะหความสามารถในการดูแลรักษาและสภาพพรอมใช

งาน การหลอล่ืน ระบบการบํารุงรักษาเชิงปองกันและเทคนิคการ

ตรวจสอบสภาพ ระบบการควบคุมการบํารุงรักษาและการสั่งซอม 
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การจัดการการบํารุงรักษาอยางเปนระบบ บุคคลและทรัพยากร 

ระบบควบคุมการจัดการการบํารุงรักษาเชิงตัวเลขดวยคอมพิวเตอร 

การจัดการขอมูลตามชวงอายุ รายงานการบํารุงรักษาและดัชนีชี้วัด

สมรรถนะหลัก การพัฒนาระบบการบํารุงรักษา  

 

 Industrial maintenance and Total Productive 

Maintenance ( TPM)  concepts, failure statistics, reliability, 

maintainability and availability analysis, lubrication, 

preventive maintenance systems and condition monitoring 

technologies, Maintenance control and work order 

systems, maintenance organization, personnel and 

resources, computerized maintenance management 

systems ( CMMS) , life cycle management, maintenance 

reports and key performance indexes, maintenance system 

development 

 

   

**EN413103 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 

 Production Planning and Control  

 เง่ือนไขของรายวิชา : EN413101   

 

 ระบบการผลิตข้ันแนะนํา เทคนิคการพยากรณ การจัดการ

วัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิต การวิเคราะหตนทุนและกําไร

สาํหรับการตัดสินใจ  การกําหนดงานการผลิต การควบคมุการผลิต 

 

 

 Introduction to production systems, forecasting 

techniques, inventory management, production planning, 

cost and profitability analysis for decision making, 

production scheduling, production control 

 

 

**EN413104 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Computer Application in Industry  

 เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี  

 

             การประยุกตใชโปรแกรมไมโครซอฟทวิซิโอสําหรับการ

สรางแผนผังแบบตางๆและการนําเสนอขอมูล การจัดการขอมูลดวย

โปรแกรมเอ็กซเซล การประยุกตใชคอมพิวเตอรชวยหาคาท่ีเหมาะ
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ท่ีสุด การออกแบบระบบฐานขอมูลเชิงสมัพันธเบ้ืองตน การวิเคราะห

ขอมูลทางสถิติและการวิเคราะหปญหาคณุภาพดวยโปรแกรมมินิแทบ 

 

Applications of microsoft visio for creating diagrams 

and presenting information, managing data by microsoft 

excel, computer applications for optimisation, basic 

relational database design, the analysis of statistical data 

and quality problems by minitab 

 

   

**EN413200 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 

 Quality Control  

 เง่ือนไขของรายวิชา : EN412000 หรือ EN414106   

 

ปรัชญาและหลักการพ้ืนฐานของการปรับปรุงคุณภาพข้ัน

แนะนํา การบริหารคุณภาพแบบสมบูรณแบบ วิธีการทางสถิติท่ีใชใน

การจัดการคุณภาพ เทคนิคการควบคุมคุณภาพ การควบคุม

กระบวนการเชิงสถิติ แผนภูมิควบคุมประเภทตางๆ การวิเคราะห

ความสามารถของกระบวนการ การวิเคราะหระบบการวัด แผนชัก

ตัวอยางเพ่ือการยอมรับ  

Introduction to the philosophy and basic concepts 

of quality improvement, total quality management (TQM), 

statistical methods for quality management, quality control 

techniques, statistical process control ( SPC) , various types 

of control charts, process capability analysis, measurement 

system analysis, acceptance sampling plans 

 

   

**EN413301 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมและวางแผนสิ่งอํานวยความ

สะดวก 

3(3-0-6) 

 Industrial Plant Design and Facilities Planning  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN412300 (#)   

 

            การออกแบบโรงงานและการวางแผนผังอุปกรณข้ันแนะนํา 

ทําเลท่ีต้ังโรงงาน การวิเคราะหผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต และ

กําหนดการผลิต  ความสัมพันธของกิจกรรม การไหลและพ้ืนที่การ

ผลิต ประเภทพ้ืนฐานของผังโรงงานเบ้ืองตนและหนาที่ประกอบการ

วิเคราะหเบ้ืองตนในการออกแบบโรงงาน  การวางแผนผังโรงงานและ
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อุปกรณ การขนถายวัสดุ การปฏิบัติงานคลังสินคา สภาพของปญหา

การวางผังโรงงาน การประเมินทางเลือกผังโรงงาน 

 

 Introduction to plant design and facilities planning, 

plant location, product, process and schedule analysis, 

activity, flow and space relationships, basic types of layout 

service and auxiliary functions, preliminary analysis of plant 

design, layout and facilities planning, material handling, 

warehouse operations, nature of plant layout problem, 

evaluation of layout alternatives 

 

   

**EN413302 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 

 Safety Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 การศึกษาหลักการการปองกันความสูญเสีย การออกแบบ 

วิเคราะห และการควบคุมภัยอันตรายจากสถานที่กระทําตอสวน

ตางๆ ของรางกาย เทคนิคดานความปลอดภัยเชิงระบบ หลักการ

จัดการความปลอดภัย และกฎหมายดานความปลอดภัย 

 

 

 Study of loss prevention principle, design, analysis 

and control of workplace hazards acting on human 

element, system safety techniques, principles of safety 

management and safety laws 

 

 

**EN413400 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Economy  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 นิยามตางๆ ทางเศรษฐศาสตร คาเงนิท่ีเปลี่ยนตามเวลาและ

คาเทียบเทา วิธีการเปรียบเทียบแบบตางๆ การวิเคราะหจุดคุมทุน 

การประเมินการทดแทน การประมาณตนทุน ตนทุนมาตรฐาน คา

เสื่อมราคา  ประมาณการผลภาษีเงินได ความเส่ียงและความไม

แนนอน 

 

 

 Definition of economic terms, money- time 

relationships and equivalence, methods of comparison, 

break- even analysis, evaluation of replacement, cost 
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estimation, standard cost, depreciation, estimating income 

tax consequences, risk and uncertainty 

   

**EN413401 การวิเคราะหตนทุนและงบประมาณทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Cost Analysis and Budgeting  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN413400   

 

            ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการบัญชีตนทุน การวิเคราะห

พฤติกรรมของตนทุน การวิเคราะหตนทุน-ปริมาณ-กําไรเพ่ือการ

ตัดสินใจระยะสั้น การประยุกตใชแนวคิดเรื่องตนทุนและกระแสเงิน

สดเพ่ือการตัดสินใจในระยะยาว การจัดทํางบประมาณหลักและ

งบประมาณยืดหยุน วิธีการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑแบบงานสั่งทํา

และแบบชวงการผลิต การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงนิ 

 

 

Introduction to cost accounting systems, analysis of 

cost behavior, cost- volume- profit analysis for short- run 

decisions, applying the concept of cost and cash- flow for 

long- run decisions, master budget and flexible budget, 

product costing methods:  job order costing and process 

costing, financial ratio analysis 

 

 

*EN413501 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 

 Automatic Control System  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN001203 และ EN211001(#)   

 

            หลักมูลของเทคนิคการควบคุมและการประยุกต ใช         

การควบคุมทางกล การควบคุมทางไฟฟา การควบคุมนิวเมติกส การ

ควบคมุไฮดรอลิกส  การควบคุมแบบปอนกลับ  ตัวควบคุมเชิงตรรกะ  

เซนเซอรแบบอนาล็อค เซนเซอรแบบไบนารี่และดิจิทัล   

 

 

Fundamental of control techniques and their 

applications:  mechanical control, electrical control, 

pneumatics controls, hydraulic control, feedback control, 

logic control , analog sensor, binary and digital sensors 

 

   

**EN413502 แคด/แคม/แค สําหรับวิศวกรอุตสาหการ 3(2-3-6) 

 CAD/CAM/CAE for Industrial Engineers  
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เงื่อนไขของรายวิชา : EN001202 และ EN002101 (#) และ  

EN001203 (#) และ EN512300(#) และ  SC402302(#) 
 

 

           การควบคุมเชิงตัวเลขดวยคอมพิวเตอร ( ซีเอ็นซี)  การ

ออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย(แคด)  การผลิตใชคอมพิวเตอรชวย

(แคม) การวิเคราะหการออกแบบโดยใชคอมพิวเตอรชวย(แค) เครื่อง

ซเีอ็นซี  การผลิตแบบยืดหยุน  หุนยนตอุตสาหกรรมเบ้ืองตน  

 

 

Computer Numerical Control ( CNC) , Computer 

Aided Design (CAD) , Computer Aided Manufacturing (CAM) 

, Computer Aided Engineering ( CAE) , CNC machine tools, 

flexible manufacturing, basic industrial robots 

 

   

**EN413503 กระบวนการขึ้นรูป 3(3-0-6) 

 Forming Process  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  EN412500    

 

           สมบัติของวัสดุและพฤติกรรมของวัสดุในการข้ึนรูป หลักมูล

ของการข้ึนรูปกอน การตี การรีด การอัดรีด และการดึงข้ึนรูป หลัก

มูลของงานโลหะแผน โลหกรรมโลหะผง กระบวนการข้ึนรูปเซรามิกส 

กระบวนการข้ึนรูปฉีดพลาสติก ปจจัยและเครื่อมือท่ีเก่ียวของกับ

กระบวนการข้ึนรูปโลหะ เซรามิกสและพลาสติก 

 

 

Material properties and material behavior in 

forming, fundamentals of bulk forming, forging, rolling, 

extrusion and drawing, fundamentals of sheet metal 

working, powder metallurgy, ceramic forming process, 

plastic injection processes, factors and tools involving 

forming process of metal, ceramic and plastic 

 

   

*EN413504 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมและการควบคุมกระบวนการท่ี

เหมาะสมที่สุด 
3(2-3-6) 

 Industrial Automation and Process Optimal Control  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : EN001203 และ  SC402202 (#) และ  

SC402302(#) 
 

 
           ระบบอัตโนมัติขั้นแนะนํา ระบบไฮโดรลิกส ระบบนิวเมติกส  

พีแอลซีข้ันแนะนํา  การควบคุมแบบลูปปดและเครื่องมือวัด ตัวหา
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คาที่เหมาะสมที่สุดแบบใชอนุพันธพื้นฐาน การหาคาเหมาะสมที่สุด

แบบเมตาฮิวริสติกส 

 

Introduction to automation system ,  hydraulic  
system, Pneumatic system, Introduction to programmable 
logic controller ( PLC) , close loop control and 
instrumentation, derivative based optimizers, meta-
heuristics optimization 

 

**EN413796 การฝกงาน 1(0-3-1) 

 Practical Training  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 นักศึกษาตองฝกงาน ซึ่งมีความสัมพันธและเก่ียวของกับ

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการไมนอยกวา 30 วันทําการ นักศึกษาตองทํา

รายงานเสนอตอคณะกรรมการฝกงาน การใหคะแนนจะเปนแบบ

ผานหรือไมผาน 

 

 

Each student is required to complete at least 30 

days of practical work related to the field of industrial 

engineering.  A written report on the work done during the 

training must be submitted.  Grading is satisfactory or 

unsatisfactory 

 

 

**EN414105 เทคนิคการจําลองดวยคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Simulation Technique  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN001203 และ  EN413101   

 

           การจําลองดวยคอมพิวเตอรข้ันแนะนํา เทคนิคการสราง

จํานวนสุม เทคนิคมอนติคารโลของการจําลอง ภาษาท่ีใชในการ

จําลองดวยคอมพิวเตอร วีบีเอ และซิมาน การประยุกตการจําลองใน

ปญหาดานธุรกิจและอุตสาหกรรม กรณีศึกษาดานแถวคอย บัญชี

สิ่งของและการกําหนดงาน 

 

 

Introduction to computer simulation, random number 

generation techniques, Monte- Carlo technique of 

simulation, computer simulation languages VBA and SIMAN, 

applications of simulation to business and industrial 

problems, case studies on queuing, inventory and 

scheduling systems 
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**EN414106 

 

การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม 

 

3(3-0-6) 

 Design of Engineering Experiments  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC401207  

 

 สถิติข้ันแนะนํา  การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรมข้ัน

แนะนํา  การทดลองที่มีปจจัยเชิงเดี่ยว   การออกแบบบล็อกสุม

สมบูรณ  จัตุรัสละตินและการออกแบบที่เก่ียวของ  การทดลองแบบ

แฟคตอเรียล  การออกแบบเศษสวนแฟคตอเรียล  การถดถอยเชิง

เสนและระเบียบวิธีพ้ืนผิวผลตอบสนองข้ันแนะนํา 

 

 

Introduction to statistics, Introduction to design of 

engineering experiments, experiments with a single factor, 

randomized complete block designs, latin squares and 

related designs, factorial designs, fractional factorial 

designs, introduction to regression and response surface 

methodology 

 

   

**EN414107 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 3(3-0-6) 

 Project Feasibility Study  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  EN413400    

 

           การศึกษาความเปนไปไดของโครงการข้ันแนะนํา การ

วางแผนโครงการ การวิเคราะหโครงการในดานตางๆไดแก ดานตลาด 

ดานเทคนิค ดานการเงิน และดานการบริหาร การวิเคราะหโครงการ

ภายใตความเส่ียงและความไมแนนอน การติดตามและประเมินผล

โครงการ กรณีศึกษาของการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 

 

 

Introduction to project feasibility study, project 

planning, project analyses on marketing, technical, 

financial, and managerial issues, analyzing the project 

under risk and uncertainty, project monitoring and 

evaluation, case studies of project feasibility studies 

 

   

**EN414108 การจัดการทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี   
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           แนวคิดของการจัดการทางวิศวกรรม    การจําลองแบบการ

ตัดสินใจและแขนงการตัดสินใจ  การจําลองแบบดวยสมการถดถอย  

การจําลองแบบการควบคุมวัสดุคงคลัง  การประยุกตใชและการ

วิเคราะห  การจําลองแบบกําหนดการเชิงเสนตรงดวยคอมพิวเตอร  

กําหนดการเชิงจํานวนเต็ม  กําหนดการเชิงเปาหมายและกําหนดการ

เชิงไมเปนเสนตรง  การจําลองแบบโครงขายงาน  การจัดการ

โครงการ  การจําลองแบบซิมมูเลช่ัน  และการวิเคราะหแบบมารคอฟ 

 

 

Concepts of engineering management,  decision 

models and decision trees, regression models, inventory 

control models, linear programming modeling applications 

and computer analysis, integer programming, goal 

programming and nonlinear programming,  network 

models, project management,  simulation modeling and 

markov analysis 

 

   

**EN414109 เทคนิคขั้นพ้ืนฐานการหาคาเหมาะท่ีสุด 3(3-0-6) 

 Basic Optimization Technique  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN413101   

 

 ข้ันตอนทางคณิตศาสตรสําหรับเทคนิคการหาคาเหมาะที่สุด  

เทคนิคการทําใหเหมาะสมท่ีสุดแบบไมมีเงื่อนไขบังคับ เทคนิคแบบมี

เงื่อนไขบังคับเสมอภาค เทคนิคแบบมีเงื่อนไขบังคับไมเสมอภาค 

เทคนิคกําหนดการเชิงเสนและไมเชิงเสน 

 

 

 Mathematical procedures for optimization 

techniques, unconstrained optimization  techniques, 

equality  constrained   optimization techniques, inequality 

constrained optimization techniques, some linear and 

nonlinear programming techniques 

 

   

**EN414110 การวิเคราะหการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

 Decision Analysis  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN413101   

 
 หลักมูลของการทําการตัดสินใจตามเหตุผลข้ันแนะนํา แขนง

การตัดสินใจ ทฤษฎีอรรถประโยชน ทฤษฎีเกมส แบบจําลองการ
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ตัดสินใจของมารคอฟ การประยุกตการวิเคราะหการตัดสินใจในการ

วิจัยดําเนินงาน  ระบบการผลิต วิศวกรรมคุณภาพ การประกันและ

การวางแผนทางการเงนิ 

 

           Introduction to the fundamentals of rational 

decision-making, decision trees, utility theory, game theory, 

markovian decision models.  Application of decision 

analysis in operations research, production systems, quality 

engineering, insurance and financial planning 

 

   

**EN414111 การตลาดสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

 Marketing for Engineers  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 การตลาดสําหรับผูบริหาร ข้ันแนะนํา การ วิเคราะห

การตลาดเชิงปริมาณ  แบบจําลองการตัดสินใจดานการตลาด 

บทบาทดานการตลาดในการพัฒนาโครงการและผลิตภัณฑใหม การ

ทดลองตลาด กลยุทธและโปรแกรมทางการตลาด การกําหนดราคา 

การโฆษณาและกิจกรรมสงเสริมการขาย 

 

 

 Introduction to managerial marketing, quantitative 

marketing analysis, marketing decision models, marketing 

role in the development of project and new products, 

market test,  marketing strategies and programs, pricing, 

advertising and sales promotion activities 

 

   

**EN414112 วิศวกรรมคุณคา 3(3-0-6) 

 Value Engineering  

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 ประวัติและหลักมูลของวิศวกรรมคุณคาข้ันแนะนํา การ

วางแผนงาน การจัดการโปรแกรม การเลือกโครงการ โปรแกรม

ตนทุนเปาหมาย โปรแกรมการลดตนทุน การวิเคราะหขอมูลใน

วิศวกรรมคุณคา การประยุกตและกรณีศึกษา 

 

 
 History and fundamentals of value engineering, job 

plan, program management, project selection, cost target 
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program, cost reduction program, data analysis in value 

engineering, applications and case studies 

   

**EN414113 ระบบการผลิตและการควบคุมพัสดุคงคลัง 3(3-0-6) 

 Production Systems and Inventory Control  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN413103   

 

 การวิเคราะหระบบการผลิตและพัสดุคงคลังแบบจําลอง

พัสดุคงคลังที่เปนเชิงตัวกําหนด แบบจําลองพัสดุคงคลังท่ีเปนแบบ

เฟนสุม การวางแผนการผลิตกรณีความตองการคงท่ี ปญหาผสม

ผลิตภัณฑและการเลือกกระบวนการ การวางแผนการผลิตสําหรับ

ผลิตภัณฑหลายชนิดและมีการผลิตหลายชวง 

 

 

 Analysis of production systems and inventory control, 

deterministic inventory model, stochastic inventory model,  

production planning for constant demand, product- mixed 

problem and processes selection, production planning for 

multi-stage production and multi-products 

 

   

**EN414201 วิศวกรรมและการจัดการคุณภาพข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Quality Engineering and Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN413200   

 

 แนวคิดทางวิศวกรรมและการจัดการคุณภาพ เทคนิคการ

ปรับปรุงคุณภาพ การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการผลิตและ

ผลิตภัณฑ การประยุกตใชหลักการทางสถิติในงานวิศวกรรมและการ

จัดการคุณภาพ แนวคิดพื้นฐานทางระบบและมาตรฐานคุณภาพ การ

ประยุกตใชคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมและการจัดการคณุภาพ 

 

 

 Quality engineering and management concep t s , 

quality improvement techniques, process and product 

design and improvement, statistical applications in quality 

engineering and management, basic fundamentals of 

quality systems and standards, computer applications in 

quality engineering and management 

 

   

**EN414303 การยศาสตร 3(3-0-6) 
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 Ergonomics  

 เง่ือนไขของรายวิชา :  EN412300   

 

 การยศาสตรข้ันแนะนํา มานุษยมิติ สมรรถภาพของมนุษย 

การออกแบบระบบสําหรับส่ิงแวดลอมในการทํางานของคนกับ

เครื่องจักร สิ่งแวดลอมโดยรอบ อุณหภูมิและภูมิอากาศ ความสวาง 

เสียง การส่ันสะเทือน  และความดัน ท่ีมีผลตอประสิทธิภาพและ

ความเปนอยูท่ีดีของมนุษย 

 

 

 Introduction to ergonomics, the study of 

anthropometry, human capabilities, systems design for the 

man- maching environment interfaces, ambient 

environment, temperature and climate, illumination, noise, 

vibration and pressure that affect human well- being and 

efficiency 

 

   

*EN414505 เคร่ืองมือกล  3(3-0-6) 

 Machine Tools    

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN412500   

 

          ชนิดของเครื่องมือกลและการประยุกตใชงาน เคร่ืองมือกล

สําหรับงานหลอ การข้ึนรูปโลหะ กระบวนการตัดเฉือนวัสดุออก 

โครงสรางของเคร่ืองมือกล หนวยขับเคลื่อนและสงกําลัง  การนําทาง

แบบเชิงเสนและโรตารีพ้ืนฐาน การติดตั้งและบํารุงรักษาเครื่องมือกล 

ระบบควบคุมเครื่องมือกล  

 

 

Types of machine tools and applications, machine 

tools for casting, metal forming, materials removal 

processes, structure of machine tools, drive and 

transmission units, linear and rotary guides bearings, 

machine tools  installation and maintenance, basic 

machine tools control systems 

 

 

*EN414506 วิศวกรรมเคร่ืองมือ 3(3-0-6) 

 Tools Engineering    

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี   
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             อุปกรณทางกลในการผลิต เครื่องมือการเคลื่อนยาย  

เครื่ องมือการยึด  การออกแบบเครื่ อมืออิ งขนาดและความ

คลาดเคลื่อนยินยอมของชิ้นงาน การเลือกและการคํานวณของ

ช้ินสวนทางกลสงแรง 

 

 

Mechanical devices in manufacturing including 

moving tools , fixing tools, measuring, assembling, welding 

process and handling, tools designed from workpiece 

dimensions and tolerances design, stacking tolerances, 

selection and calculation of  force transmission mechanical 

components 

 

   

**EN414507 เทคโนโลยีการหลอ 3(2-3-6) 

 Foundry Technology  

 เง่ือนไขของรายวิชา : EN412500   

 

             กระบวนการหลอข้ันแนะนํา  การทํากระสวน  การทําแกน

และแบบหลอ การหลอมและการเท  การทําความสะอาดและตกแตง  

เทคโนโลยีการหลอ เทคนิคการผลิต 

 

 

Introduction to casting processes, pattern making, 

molding and core making, melting and pouring, cleaning 

and finishing, foundry technology, production techniques 

 

 

**EN414508 เทคโนโลยีการเช่ือม 3(2-3-6) 

 Welding Technology  

 เง่ือนไขของรายวิชา : EN412500   

 

            การเช่ือมโลหะขั้นแนะนํา กระบวนการเช่ือมและหลักมูล

ของการเช่ือม การบัดกรี  กระบวนการเช่ือมแบบพิเศษ เทคโนโลยี

การเชื่อมและการประยุกต 

 

 

Introduction to metal welding, welding processes 

and fundamental of welding, brazing and soldering, special 

welding processes, welding technology and applications 

 

 

**EN414509 การผลิตอุปกรณไมโครและนาโนอิเล็กทรอนิกสข้ันแนะนํา                         3(3-0-6) 
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Introduction to Micro- and Nano- Electronics 

Manufacturing 

 

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 การผลิตอุปกรณไมโครอิเล็กทรอนิกส ผังโรงงานผลิต หอง

สะอาด การผลิตซิลิกอนผลึกเด่ียว กระบวนการ เทอรมอลออกซิเด

ชัน การโดป โฟโตลิโทรกราฟฟ การกัดผิว การเคลือบฟลมบาง 

สมบัตเิฉพาะของวัสดุนาโน เทคนิคการสรางแบบขนาดนาโน 

 

 

 Micro- and Nano-electronics manufacturing, plant 

layout, cleanroom, manufacturing of single-crystal silicon, 

thermal oxidation process, doping, photolithography, 

etching, thin film deposition, unique properties of 

nanomaterials, nano atterning techniques    

 

   

**EN414510 การออกแบบเคร่ืองมือและแมพิมพ 3(2-3-6) 

 Tools and Die Design  

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

             แนะนําการออกแบบเครื่องมือและแม พิมพ   การ

ออกแบบจ๊ิกสและฟกเจอร เครื่องอัดโลหะ การคํานวณกําลังอัด  

พ้ืนฐานการออกแบบแมพิมพข้ึนรูปตางๆ วัสดุทําแมพิมพและผิว

สาํเร็จ   

 

 

            Introduction to tools and die design, jig and 

fixture design, metal press, calculation of press power, 

basic die design in forming processes, die materials and 

surface finish 

 

   

**EN414601 การผุกรอนของโลหะและโลหะผสม 3(3-0-6) 

 Corrosion of Metals and Alloys  

 เง่ือนไขของรายวิชา : EN412500 (#)   

 
 การผุกรอนของวัสดุข้ันแนะนํา หลักการของการผุกรอน 

รปูแบบของการผุกรอน การปองกันการผุกรอน 
 

 
 Introduction to corrosion of materials, corrosion 

principles, forms of corrosion, corrosion prevention 
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**EN414602 กรรมวิธีทางความรอนของโลหะและโลหะผสม 3(2-3-5) 

 Heat Treatment of Metals and Alloys  

 เง่ือนไขของรายวิชา : EN002204 (#)   

 

 กรรมวิธีทางความรอนของโลหะขั้นแนะนํา กรรมวิธีทาง

ความรอนของเหล็กกลา กรรมวิธีทางความรอนของเหล็กหลอและ

เหล็กกลาเครื่องมือ กรรมวิธีทางความรอนของโลหะนอกตระกูล

เหล็ก 

 

 

 Introduction to heat treatment of metals, heat 

treating of steels, heat treating of cast irons and tool 

steels, heat treating of nonferrous metals 

 

   

*EN414603 ไตรโบโลยี 3(3-0-6) 

 Tribology  

 เง่ือนไขของรายวิชา : EN002204 (#)   

 
            หลักมูลไตรโบโลยี การสึกหรอ ความเสียดทาน การหลอ

ลื่น ความหยาบของพ้ืนผิว การชุบผิวแข็ง การทดสอบไตรโบโลยี  
 

 

Fundamentals of tribology, wear, friction, 

lubrication, surface roughness, hard facing, tribology 

testing 

 

 

*EN414604 วัสดุชีวภาพ 3(3-0-6) 

 Biomaterials   

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

             วัสดุชีวภาพและความเขากันไดทางชีวภาพ วัสดุชีวภาพ

ประเภทโลหะ วัสดุชีวภาพประเภทเซรามิก วัสดุชีวภาพประเภทพอ

ลิเมอรและวัสดุผสมชีวภาพ หลักการและทฤษฎีสํา คัญทาง

กลศาสตรของวัสดุและการทดสอบวัสดุชีวภาพ  

 

 

Biomaterial sand biocompatibility, metallic 

biomaterials, ceramic biomaterials, polymeric 

biomaterials and biocomposites, principles and theories 

of mechanic of materials, biomaterials testing  

 

   

**EN414761 สัมมนาทางอุตสาหกรรมและการฝกทํางานเปนทีม 1(1-0-2) 
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 Industrial Seminar and Teamwork Practice  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 4 หรือตองไดรับ

อนุญาตจากภาควิชาฯ 
 

 

            การสัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการข้ันแนะนํา สัมมนา

ทางวิศวกรรมอุตสาหการโดยวิทยากรจากภายนอกภาควิชา การ

จัดการองคกร  องคประกอบการทํางานเปนทีม การพัฒนาทีม การ

ฝกทํางานเปนทีมในกิจกรรมตางๆ ดานวิศวกรรมอุตสาหการเพ่ือ

พัฒนาทกัษะการทํางานเปนทีม 

 

 

Introduction to industrial engineering seminar, 

industrial engineering seminar by grant speaker from 

outside the department, organization management, 

teamwork components, development, teamwork practice 

in industrial engineering activities for the development of 

teamwork skill 

 

 

*EN414762 สัมมนาทางวิศวกรรมการผลิต 1(1-0-2) 

 Manufacturing Engineering Seminar   

 
เงื่อนไขของรายวิชา : สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 4 หรือตองไดรับ

อนุญาตจากภาควิชาฯ 
 

 
            การสัมมนาทางวิศวกรรมการผลิตข้ันแนะนํา สัมมนาทาง

วิศวกรรมการผลิตโดยวิทยากรภายนอก 
 

 

Introduction to manufacturing engineering 

seminar, manufacturing engineering seminar by guest 

speaker  

 

 

**EN414774  หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3(3-0-6) 

 Special Topics in Industrial Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 
 ศึกษาหัวขอและวิวัฒนาการดานวิศวกรรมอุตสาหการ

ใหมๆ ที่นาสนใจ หัวขอในแตละภาคการศึกษาอาจจะแตกตางกันไป 
 

 

Selected topics and technological development of 

current interest will be discussed.  The course subjects 

may vary from semester to semester 
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*EN414775  หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุ 3(3-0-6) 

 Special Topics in Materials Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี   

 

หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุ หัวขอปจจุบันท่ีนาสนใจดาน

การพัฒนาวัสดุใหมๆ หัวขอในแตละภาคการศึกษาอาจจะแตกตาง

กันออกไป  

Special topics in materials engineering, current 

interest on development of materials, course subjects 

may vary from semester to semester 

 

   

*EN414776  หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมการผลิต 3(3-0-6) 

 Special Topics in Manufacturing Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี   

 

หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ 

หัวขอปจจุบันที่นาสนใจดานการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม 

หัวขอในแตละภาคการศึกษาอาจจะแตกตางกันออกไป  

       Special topics in manufacturing engineering, product 

design, current interest on development of modern 

manufacturing technology, course subjects may vary from 

semester to semester 

 

 

**EN414785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 6 หนวยกิต 

 Cooperative Education in Industrial Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี   

 

 นักศึกษาตองปฏิบัติงานจริงดวยความรับผิดชอบในงาน

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยตองปฏิบัติงานเตม็เวลาตาม

แผนการทํางานและดําเนินตามคําแนะนําของท่ีปรึกษาประจําคน

อยางนอย 16 สัปดาห โดยที่ลักษณะงานตองแตกตางไปจากการดู

งานหรือฝกงานท่ัวไป นักศึกษาตองเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูก

ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลของรายวิชา 

 

 
 Each student required to work responsively in the 

area of industrial engineering. Fulltime work plan must be 
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established and followed under supervision of his/ her 

advisors at least 16  weeks.  Job description must be 

different from that of normal practical training or visiting. 

Student required to write a technical report and assessed 

by subject committee 

 

 

 

 

 

**EN414800 โลจิสติกส 3(3-0-6) 

 Logistics  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

            โ ล จิสติ กส และการ จัดก าร โ ซ อุ ปทาน ข้ัน แนะ นํ า  

ยุทธศาสตรและการวางแผนโลจิสติกส ความสําคัญของโลจิสติกส

และการบริการลูกคา องคประกอบโลจิสติกส การกําหนดที่ตั้ง การ

พยากรณความตองการโซอุปทาน การจัดหาทรัพยากรการผลิต 

หลักมูลฐานดานการขนสง การขนสงและกระจายสินคา การจัดการ

สินคาคงคลัง การจัดเก็บและการขนยาย การวางแผนเครือขายโลจิ

สติกส การวิเคราะหและควบคุมตนทุนโลจิสติกส เทคโนโลยีและ

สารสนเทศดานโลจิสติกส กรณีศึกษาทางโลจิสติกส 

 

 

  Introduction to logistics and supply chain, 

logistics strategy and planning, Importance of logistics to 

customer service, logistics components, forecasting 

supply chain requirement, production resource 

procurement, transport fundamentals, transportation and 

distribution, inventory management, storage and 

handling, logistics network planning, logistics cost analysis 

and control, logistics technology and information, logistics 

case studies 

 

 

 

**EN414801 การจดัการโลจิสติกสทางการเกษตร  3(3-0-6) 

 Agricultural Logistics Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  
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 โซอุปทานทางการเกษตร การพยากรณทางการเกษตร 

การตัดสินใจในการเลือกแหลงผลิตในโซอุปทานทางการเกษตร การ

วางแผนและการจัดตารางการเพาะปลูก ปริมาณการส่ังผลิตแบบ

พลวัต การจัดการสินคาคงคลังของสินคาที่เนาเสียได การจัดการ

การขนสงสินคาทางการเกษตร ระบบการขนถายวัสดุของสินคาทาง

การเกษตร ระบบพันธมิตรในโซอุปทานสินคาทางการเกษตร การ

จัดการขอมูลขาวสารในโซอุปทานของสินคาทางการเกษตร  

 

 

 Agricultural supply chain, agricultural forecasting, 

sourcing decisions in the agricultural supply chain, crop 

planning and scheduling, dynamic lot sizing, inventory 

management for perishable products, transportation 

management for agricultural products, material handling 

systems for agricultural products, partnership systems in 

the agricultural supply chain, information management in 

the agricultural supply chain 

 

 

**EN414998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมอุตสาหการ 1(0-3-2) 

 Industrial Engineering Pre-Project  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : EN413796 หรือตองไดรับอนุญาตจาก

ภาควิชาฯ 

 

 

 เลือกหัวของานโครงการ โดยความเห็นชอบของอาจารยที่

ปรึกษาโครงการ ศึกษาวิธีทําโครงการ วัตถุประสงค แผนงานและ

ข้ันตอนดําเนินงาน ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ การ

เขียนรายงาน  นําเสนอโครงการและสอบปากเปลา 

 

 

 Select project topic approved by the supervisor, 

study of methodology, objectives, work plan and 

procedure, literature review, writing report, project 

presentation and oral exam 

 

   

**EN414999 โครงการวิศวกรรมอุตสาหการ  2(0-6-3) 

 Industrial Engineering Project  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : EN414998 หรือตองไดรับอนุญาตจาก

ภาควิชาฯ 
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 นักศึกษาจะตองดําเนินงานโครงการทางวิศวกรรมอุตสา

หการ  ตอจากงานเตรียมโครงการวิศวกรรมอุตสาหการ จัดทําและ

นําเสนอรายงานจนเสร็จสมบูรณ 

 

 

 Students have to continue their work from pre-

project study in industrial engineering topics, submit final 

report and give project presentation 

 

 
 

 
 

**EN512300 อุณหพลศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Thermodynamics I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC501005   

 

 แนวคิดและนิยามทางอุณหพลศาสตร  สมบั ติและ

กระบวนการของแกสอุดมคต ิไอน้ํา และสสาร งานและพลังงาน กฎ

ขอที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร กฎขอท่ีสองของอุณหพลศาสตร เอน

โทรป วัฏจักรคารโน พ้ืนฐานการถายโอนความรอนและการเปล่ียน

รปูพลังงาน วัฏจักรกําลัง วัฏจักรการทําความเย็น 

 

 

 

 Thermodynamic concepts and definitions, 

properties and processes of ideal gas, steam and some 

other substances, work and energy, the first law of 

thermodynamics, the second law of thermodynamics, 

entropy, Carnot cycle, basic heat transfer and energy 

conversion, power cycles, refrigeration cycles 

 

 

**EN514501 หลักของการอนุรักษพลังงาน 3(3-0-6) 

 Principles of Energy Conservation   

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN512300   

 

 การ ใช พ ลัง งานและการตรวจ วิ เ คร าะห พลั ง ง าน 

เศรษฐศาสตรของมาตรการประหยัดพลังงาน การอนุรักษพลังงาน

ในระบบไฟฟากําลัง การอนุรักษพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวาง 

การอนุรักษพลังงานในระบบปรับอากาศ การอนุรักษพลังงานใน

ระบบทางความรอน หลักมูลการตรวจวัดและพิสูจนทราบผลการ

อนุรักษพลงังาน กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษพลังงาน 
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 Energy use and energy audit, economics of energy 

saving schemes, energy conservation for electrical power 

systems, energy conservation for lighting system, energy 

conservation for air conditioning systems, energy 

conservation for thermal systems, fundamentals of 

measurement & verification, laws related to energy 

conservation 

 

 
 

 

 

**EN514503 แหลงพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 

 Alternative and Renewable Energy Resources  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 หลักมูลของแหลงพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

พลังงานแสงอาทิตย พลังงานชีวมวล พลังงานจากกาซชีวภาพ 

พลังงานลม พลังงานความรอนใตภิภพ พลังงานนํ้า และการใช

พลังงานทดแทนในชีวิตประจําวัน 

 

 

 Fundamental of alternative energy and 

renewable energy resources, solar energy, biomass 

energy, biogas energy, wind energy, geothermal, hydro 

energy and the use of renewable energy in daily life 

 

   

**SC201005 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

       ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี แกส ของแข็ง 

ของเหลวและสารละลาย อุณหพลศาสตรเคมี ระบบการถายโอน

อิเล็กตรอน จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมีและสมดุลไอออน ตาราง

ธาต ุและธาตุเรพรีเซนเททีฟ โลหะแทรนซิชัน เคมีนิวเคลียร มลพิษ

และสารมลพิษ  

 Stoichiometry, atomic structure, chemical 

bonding, gas, solid, liquid and solution, chemical 

thermodynamics, electron transferring system, chemical 

kinetics, chemical and ionic equilibria, periodic table and 
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representative elements, transition metals, nuclear 

chemistry, pollution and pollutant 

   

**SC201006 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-2-1) 

 General Chemistry Laboratory  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชารวม SC201005 หรือ SC201007 

หรือ SC201008 
 

 

ปฏิบัติการเก่ียวกับเน้ือหาในวิชา SC201005 SC201007 

SC201008 ไดแก เทคนิคพ้ืนฐานสําหรับปฏิบัติการเคมี ปริมาณ

สัมพันธ การหาสูตรโมเลกุลของเกลือ   ไฮเดรต การประยุกตใชกฎ

ของแกสเพ่ือหาน้ําหนักโมเลกุล โครงสรางภายในของของแข็ง การ

หาน้ําหนักโมเลกุลของสารท่ีไมระเหยและไมแตกตัวในตัวทําละลาย

โดยวิธีหาจุดเยือกแข็ง อุณหเคมี เซลลกัลวานิก การหาอันดับของ

ปฏิกิริยาการสลายตัวของไฮโดรเจนเพอรอกไซด การไทเทรตกรด/

เบส และการเตรียมสารละลายเบสมาตรฐาน การวิเคราะหเชิง

คุณภาพสําหรับแอนไอออน และการวิเคราะหเชิงคุณภาพสําหรับ

แคตไอออน 

 

 

The laboratory experiments related to contents in 

SC201005, SC201007, SC201008, Basic technique for 

chemistry laboratory, chemical stoichiometry, 

determination of chemical formula of hydrate salt, 

application of gas theory for molecular weight 

determination, internal structure of solid, determination 

of molecular weight of non-volatile and nondissociated 

compound in solvent byfreezing point technique, 

chemical thermodynamics, galvanic cell, determination 

of reaction order of hydrogen peroxide decomposition 

reaction, acid-base titration, preparation of standard base 

solution, analitative analysis for anions, analitative 

analysis for  captions 

 

 

**SC401206 แคลคูลัสทางวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Calculus in Engineering I  
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 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 พีชคณิตเวกเตอรสําหรับหาผลเฉลยของระบบสมการ 

พีชคณิตเวกเตอรใน 2 มิติและ 3 มิติ เราขาคณิตวิเคราะห ลิมิตและ

ความตอเนื่องของฟงกชันคาจริงตัวแปรเดียว อนุพันธของฟงกชัน

ตัวแปรเดียวและการประยุกต พิกัดเชิงข้ัว จํานวนเชิงซอน อุปนัย

เชิงคณิตศาสตร ปรพิันธข้ันแนะนํา การหาปริพันธเชิงตัวเลข 

 

 

 Matrix algebra for solving system equations, vector 

algebra in 2- D and 3- D, analytic geometry, limits and 

continuity of real valued functions of one variable, 

derivatives and their applications, polar coordinates, 

complex number, math induction, introduction to integral, 

numerical integration 

 

   

**SC401207 แคลคูลัสทางวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Calculus in Engineering II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC401206  

 

 เทคนิคของการหาปริพันธ การประยุกตของปริพันธของ

ฟงกชันตัวแปรเดียว ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความตอเนื่อง

ของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย ลําดบัและอนุกรมอนันตของ

จํานวนจริง อนุกรมกําลัง 

 

 

  Techniques of integration, application of 

integration of real valued functions of one variable, 

functions of several variables, limits and continuity of 

functions of several variable, partial derivatives, sequence 

and series of real numbers, power series 

 

   

**SC402202 แคลคูลัสทางวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) 

 Calculus in Engineering III  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC401207  

 

            พีชคณิตเวกเตอรใน 3 มิติ เสนตรง ระนาบและพ้ืนผิวใน 

3 มิติ ปริภูมิยูคลิด ฟงกชันหลายตัวแปร จาโคเบียน การหาอนุพันธ

ของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธระบุทิศทาง การประยุกตของ

อนุพันธของฟงกชันหลายตัวแปร ปริพันธหลายช้ัน ระบบพิกัดและ
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การหาปริพันธในระบบตางๆ ปริพันธตามเสน ปริพันธตามผิว 

ทฤษฎีบทปริพันธ 

 

  Vectors algebra in three dimensionals, line, plane 
and surface 3D, euclidean space, functions of several 
variables, Jacobian, derivatives of functions of several 
variables, directional derivatives, application of 
derivatives of functions of several variables, multiple 
integrals, coordinate system and integration in various 
system, line integrals, surface inyegrals, integral theorems 

 

**SC402302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

 Differential Equations for Engineers  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC401207  

 

 สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับ

สอง สมการเชิงอนุพันธอันดับสูงและการประยุกต สมการเชิง

อนุพันธเชิงเสนที่มีสัมประสิทธ์ิเปนตัวแปร  ระบบสมการเชิง

อนุพันธเชิงเสน ผลการแปลงลาปลาซ และการประยุกต อนุกรมฟู

เรยีร ขอปญหาคาขอบ สมการเชิงอนุพันธยอยเบื้องตน 

 

 

  First order differential equations, second order 

differential equations, higher order differential equations 

and applications, linear differential equations with 

variable coefficients, system of linear differential 

equations, Laplace transforms and applications, Fourier 

series, boundary value problems, elementary partial 

differential equations 

 

   

**SC501003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

           ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสระดับพ้ืนฐาน การวัด

และวิเคราะหขอมูล การรวมแรงยอย โมดูลัสแบบของยัง ลูกตุม

นาฬิกาอยางงาย เคร่ืองช่ังความถวงจําเพาะ การวัดความหนืดของ

ของเหลวโดยใชกฎของสโตกส พลศาสตรการหมุน สัมประสิทธ์ิของ

การขยายตัวตามเสน การส่ันพองในทออากาศ การทดลองของ

เมลด 
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 Laboratory on basic Physics, component of force, 

vernier micrometer and spherometer, Young’ s modulus, 

simple pendulum, Westphal specific gravity balance, 

viscosity measurement using Stoke’ s law, rotational 

dynamics, coefficient of linear expansion, resonance in air 

columns and Meld’s experiment 

 
 

 
 

**SC501004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

  ป ฏิ บั ติ ก า ร เ ก่ี ย ว กั บ เ นื้ อ ห า วิ ช า ฟ สิ ก ส

ระดับพ้ืนฐาน วีทสโตนบริดจ แทนเจนตแกลวานอมิเตอร วงจร RC 

มัลติมิเตอร ออสซิลโลสโคป การหาความยาวโฟกัสของกระจก การ

หาความยาวโฟกัสของเลนส การหาคาดัชนีหักเหของของเหลว 

สเปกโตรมิเตอร วงแหวนของนิวตัน 

 

 

 Laboratory on basic Physics, Wheatstone bridge, 

tangent galvanometer, RC- circuit, multimeter, 

oscilloscope, determine the focal lengths of the concave 

and convex spherical mirrors, determine the focal lengths 

of the concave and convex lenses, determine of the 

refractive  index of liquid by using a convex lens and a 

plane mirror, spectrometer and Newton’s rings 

 

   

**SC501005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

      ทฤษฎี และการประยุกตของเวกเตอร แรงและการเคล่ือนท่ี 

การคงตัวของโมเมนตัมและพลังงาน การเคล่ือนท่ีแบบออสซิลเลต 

การเคลื่อนท่ีของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตรของของไหล ความรอน

และเทอรโมไดนามิกส อันตรกิรยิาความโนมถวง 

 Vectors, force and motion, conservation of 

momentum and energy, oscillation motion, rigid bodies 
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motion, fluids dynamics, heat and thermodynamics and 

gravitational interaction 

   

**SC501006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 ทฤษฎี และการประยุกตของอันตรกิริยาทางไฟฟา อันตร

กิริยาทางแม เหล็ก สนามไฟฟาสถิตและสนามแม เหล็กสถิต 

สนามแมเหล็กไฟฟาที่ข้ึนตอเวลา  กระแสไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

การเคลื่อนที่แบบคล่ืน คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ทฤษฎี

ควอนตัมเบื้องตน โครงสรางอะตอม นิวเคลียสและรังสีฟสิกส

เบ้ืองตน  

 

 

 Electric interaction, magnetic interaction, 

electrostatic and static magnetic field, electromagnetic 

induction, electric current and electronics, wave motion, 

electromagnetic wave, optics, introduction to quantum 

theory, atomic structure nucleus and introduction to 

radiation physics 

 

   
 

3.2 ช่ือ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร  

 

ท่ี ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นายศุภชัย  ปทุมนากุล 3-4099-00024-63-1 ศาสตราจารย 

 

 

 

 

 

Ph.D. (Industrial 

Engineering) 

M.S.(Industrial Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

 

 

2 นางสาวกาญจนา  เศรษฐนันท 3-4510-00266-57-6 รองศาสตราจารย Ph.D. (Industrial 

Engineering) 

M.S. (Industrial 

Engineering) 
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วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

3 นายชาญณรงค  สายแกว 3-3299-00110-25-2 รองศาสตราจารย Ph.D. (Industrial 

Engineering) 

M.S. (Management  

Of Technology) 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

 

ท่ี ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

4 นายดนัยพงศ  เชษฐโชติศักดิ์ 3-4099-00013-70-1 รองศาสตราจารย Ph.D. (Industrial 

Engineering) 

M.S. (Industrial 

Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

5 นายพรเทพ  ขอขจายเกียรติ 3-4099-00678-71-1 รองศาสตราจารย D.Eng. (Industrial 

Engineering) 

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

6 นายศีขรินทร  สุขโต 3-3299-00004-35-5 รองศาสตราจารย วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

7 นายคมกฤช  ปติฤกษ  3-1998-00070-29-3 ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Industrial & Systems 

Engineering)  

M.Eng. (Industrial 

Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมขนถายวัสดุ) 

8 นายธนา   ราษฎรภักดี 3-3099-00520-68-0 ผูชวยศาสตราจารย  ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

 วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

9 นายธีรวัฒน  เหลานภากุล 3-3099-01412-08-2 ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Materials Science) 

M.Eng. (Agricultural 

System and Engineering) 

 วศ.บ.(วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

10 นายปณิธาน  พีรพัฒนา 3-5499-00049-49-7 

 

ผูชวยศาสตราจารย D.Eng (Industrial 

Engineering) 

M.Eng. (Industrial 

Engineering) 
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วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

11 นายปาพจน  เจริญอภิบาล 3-8099-00494-52-8 

 

ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Materials Science 

and Engineering) 

M.S.( Materials Science 

and Engineering) 

B.S. (Materials Science and 

Engineering) 

ท่ี ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

12 นางสาวรักนอย อัครรุงเรืองกุล 3-3099-01754-35-8 ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Industrial 

Engineering) 

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

13 นายวีรพัฒน  เศรษฐสมบูรณ 3-4099-00653-57-3 ผูชวยศาสตราจารย D.Eng. (Industrial and 

Management Systems 

Engineering) 

M.Eng. (Advanced 

Manufacturing 

Technologies) 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

14 นางสาวสุขอังคณา  แถลงกัณฑ 3-4008-00160-03-8 ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Engineering 

Materials)  

MMet. (Advanced 

Metallurgy) 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

15 นายฐนวรรธน  นิยะโมสถ 5-3415-00003-87-3 อาจารย D.Sci. (Operational 

Research and 

Cybernetics) 

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

16 นายฐิตพิงศ  จํารัส 1-3099-00305-21-9 อาจารย Ph.D. (Industrial 

Engineering and 

Engineering Management) 

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
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17 นายทวี นาครัชตะอมร 3-7099-00359-74-5 อาจารย M.S. (Industrial 

Engineering) 

B.S.(Industrial Engineering) 

 

18 นายปนิทัศน   สุรียธนาภาส 3-3099-01174-68-8 

 

อาจารย Ph.D. (Decision Sciences) 

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

 

ท่ี ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

19 นางสาวศิรวดี อรัญนารถ 3-4099-01155-02-0 อาจารย D.Man.Eng. (Logistics 

Engineering) 

M.Log.Man (Logistics 

Management)  

M.Eng.Sc (Manufacturing 

Engineering and 

Management)  

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

20 นายสมศักดิ์   หอมดี 3-4899-00016-79-4 

 

อาจารย Ph. D. (Metallurgical 

Engineering) 

M. Eng. (Industrial 

Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

21 นายอภิชาติ   บุญมา 3-4099-00595-91-3 อาจารย Ph.D. (Industrial 

Engineering) 

M.S. (Industrial 

Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
 

3.2.2 อาจารยพิเศษ  

                      อาจารยพิเศษ (อาจารยภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน) สาขาวิชาจะทําการเชิญ

อาจารยพิเศษมาสอนตามความจําเปน 

4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

  ฝกปฏิบัติงานดานวิศวกรรมอุตสาหการ ในหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยการ

ฝกงานนั้น นักศึกษาแตละคนตองทําการฝกงานอยางนอย 30 วันทําการติดตอกัน กับหนวยงานท่ีภาควิชา

ฯ เห็นชอบ และตองนําเสนอรายงานการฝกงานดวย สวนสหกิจศึกษานั้นนักศึกษาตองปฏิบัติงานจริงดวย

ความรับผิดชอบในงานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยตองปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการทํางานท่ีชัดเจน
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ตามที่ไดรับมอบหมายจากพนักงานท่ีปรึกษาอยางนอย 16 สัปดาห โดยที่ลักษณะงานตองแตกตางไปจาก

การดูงานหรือฝกงานท่ัวไป นักศึกษาตองเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูกประเมินโดยคณะกรรมการ

ประเมินผลของรายวิชา 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

4.1.1 มีความรูและทักษะดานการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมอุตสาหการ ในหนวยงานของ

รฐับาลและ/หรือเอกชน 

4.1.2 มีทักษะการทํางานดานการวางแผน การจัดการ และการติดตอสื่อสาร 

4.1.3 มีการพัฒนาดานมนุษยสัมพันธ คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง 

องคกร และสังคม ฝกปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ รวมทั้ง

การทํางานเปนทมี 

4.2 ชวงเวลา 

4.2.1  สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกฝกงาน 

ฝกปฏิบัติการในหนวยงานของรัฐและ/หรือเอกชน โดยเฉลี่ย 8 ชั่วโมงตอวัน 

ภาคการศึกษาการศึกษาพิเศษ ชั้นปที่ 3 ระยะเวลารวม 30 วันทําการ ระยะเวลา

รวม 240 ช่ัวโมง 

4.2.2  สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกสหกิจศึกษา 

ฝกปฏิบัติการในหนวยงานของรัฐและ/หรือเอกชน โดยเฉลี่ย 8 ชั่วโมงตอวัน 

ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปที่ 4 ระยะเวลารวม 4 เดือน 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

      วันจันทร-ศุกร เวลา 08.00 - 17.00 น. (หรือเปนไปตามที่หนวยงานท่ีนักศึกษาเขาฝกงานจะ

กําหนด) 

5 ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 คําอธิบายโดยยอ 

      การคัดเลือกหัวขอโครงการโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา การวางแผน

โครงการ วัตถุประสงค ขอบขายและแผนงาน ศึกษาวรรณกรรมและทฤษฎีที่เก่ียวของ โดยนักศึกษาจะตอง

สงรายงานและนําเสนอรายงานดวยปากเปลา หลังจากนั้นดําเนินการใหเสร็จสมบูรณภายในภาคการศึกษา

น้ัน ซ่ึงนักศึกษาตองเขียนรายงานท่ีสมบูรณและสอบปากเปลา เก่ียวกับโครงงานน้ัน 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

5.2.1 มีความรูและทักษะในการทําโครงการดานวิศวกรรมอุตสาหการ ในหนวยงานของ

รัฐบาลและ/หรือเอกชน 

5.2.2 มีทักษะการทํางานดานการวางแผน การจัดการ และการติดตอสื่อสาร 
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5.2.3 มีการพัฒนาดานมนุษยสัมพันธ คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง 

องคกร และสังคม ฝกปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ รวมทั้ง

การทํางานเปนทมี 

5.3 ชวงเวลา 

5.3.1  การเตรียมโครงการวิศวกรรมอุตสาหการ 

ภาคการศึกษาตน ช้ันปที่ 4 (สําหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาฝกงาน) 

5.3.2  โครงการวิศวกรรมอุตสาหการ 

 ภาคการศึกษาปลาย ช้ันปท่ี 4 (สําหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาฝกงาน) 

 

5.4 จํานวนหนวยกิต 

รวมทั้งส้ิน 3 หนวยกิต โดยแบงเปน 

5.4.1  รายวิชา EN414998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมอุตสาหการ 1 หนวยกิต 1(0-3-2) 

5.4.2  รายวิชา EN414999 โครงการวิศวกรรมอุตสาหการ 2 หนวยกิต 2(0-6-3) 

5.5 การเตรียมการ : การเตรียมการใหคําแนะนําชวยเหลือทางวิชาการแกนักศึกษา เชน 

5.5.1 คณะประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมรายละเอียดและข้ันตอนตางๆ ของรายวิชา 

5.5.2 ช้ีแจงรายละเอียดวิชาแกนักศึกษาพรอมตอบขอซักถาม 

5.5.3 แนะนําวิธีการสืบคนขอมูล วิธีการจัดเตรียมโครงการ วิธีการเขียนรายงานและ

วิธีการนําเสนอ 

5.5.4 คณะฯแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาและคณะกรรมการรวมประเมินผลโครงการ 

5.5.5 อาจารยที่ปรึกษาจัดตารางนัดพบนักศึกษา และใหคําปรึกษาตางๆ 

5.6 กระบวนการประเมินผล  

      ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาในภาพรวมจากการติดตามการทํางาน ผลงานที่เกิดใน

แตละข้ันตอน โดยมีคณะกรรมการประเมินผลโครงการ ประกอบดวยอาจารยท่ีปรึกษาหลัก และอาจารย 

ผูรวมประเมิน ทําหนาที่ประเมินโครงการ วามีความเหมาะสมหรือไม พรอมใหขอเสนอแนะ 

 

 

หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมการดําเนินการ 

1.1 ความคิดวิเคราะหและสรางสรรค - จัดกิจกรรมเปดโอกาสใหนักศึกษาไดใชความคิด

สรางสรรคอยางตอเน่ือง 
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- รายวิชาการเตรียมโครงการวิศวกรรมอุตสาหการ

และรายวิชาโครงการวิศวกรรมอุตสาหการ ฝกให

นักศึกษาไดคิดวิเคราะหและบูรณาการทฤษฎีและ

ปฏิบัตกิารในแตละกลุมวิชาของวิศวกรรมอุตสาหการ 

 

1.2 ความสามารถดานคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- มีรายวิชาคอมพิวเตอร พ้ืนฐานและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ของสํานักนวัตกรรม ฝกฝนใหนักศึกษา

สบืคนขอมูล การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตาง ๆ ได 

- ฝกฝนนักศึกษาจัดเตรียมส่ือในการนาํเสนอผลงาน 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมการดําเนินการ 

1.3 ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ - มีรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในวิชาชีพ 

 

1.4 การวางแผนการทํางาน การติดตอสื่อสาร 

การทํางานรวมกัน มีมนุษยสัมพันธ คุณธรรม 

จรรยาบรรณและจริยธรรม 

- จัดการเรียนการสอนโดยแบงนักศึกษาทํางานกันเปน

กลุม เพื่อเรียนรูการวางแผนการทํางาน ทํางานรวมกัน 

การทํางานเปนทีม การมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีคุณธรรม 

จรรยาบรรณ จริยธรรม 

- มีอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยประจําช้ันคอยดูแล 

เอาใจใส ใหคําแนะนําและคําปรึกษาตาง ๆ 

- นักศึกษามีโอกาสรวมทํางานบริการใหกับชุมชนใน

โครงการตาง ๆ 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics & Moral) 

(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมี

ความรบัผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพ

วิศวกรรมวิศวกรรมอุตสาหการ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคบั

ตางๆ ขององคกรและสังคม 

(3) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 

(4) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง

ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพใน

คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
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(5) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมอุตสาหการตอ

บุคคล องคกร สังคมและส่ิงแวดลอม 

2.1.1 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) การสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป 

(2) สอดแทรกในเน้ือหาวิชาเรียน 

(3) การเรียนรูจากสถานการณจริง การจัดกิจกรรมในช้ันเรียนหรือในวิชาเรียน 

2.1.2 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

(2) ประเมินพฤติกรรมโดยอาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน 

(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.2 ความรู (Knowledge) 

(1) มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร

พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐานและเศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดาน

วิศวกรรมอุตสาหการและการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการท่ีสําคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและและปฏิบัติ ในเนื้อหา

ของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

ตลอดจนมีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการ

แกไขปญหาและการตอยอดองคความรูในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

(4) สามารถใชความรู ทักษะในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และประยุกตใชเครื่องมือที่

เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือวิเคราะหและแกไขปญหาในงานจริงดวย

วิธีการที่เหมาะสมได 

(5) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับในสาขาวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงตาม

สถานการณ 

2.2.1 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ไดแก การบรรยาย อภิปราย การจัด

กิจกรรมการเรียนรู การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง 

(2) การฝกปฏิบัติ การฝกงาน การไดฝกการทํางาน 

(3) การศึกษาดูงาน การเขารวมประชุมสมัมนา 

2.2.2 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ 

การทําแบบฝกหัด การทํารายงาน 

(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 
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2.3 ทักษะทางปญญา (Cognitive skills) 

(1) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหตามหลักเหตุและผล และสรุปประเด็นปญหาและ

ความตองการได 

(2) สามารถคิด วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณที่ดีและริเริ่มสรางสรรค โดยใชความรูและ

ประสบการณของตนในการแกปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมรีะบบ รวมถึงการใชขอมูล

ประกอบการตัดสนิใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) จินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เก่ียวของอยางเหมาะสม ในการ

พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

(4) สามารถแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตและทันตอการ

เปล่ียนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 

(5) สามารถออกแบบ ตรวจสอบ และประเมินงานทางวิศวกรรมอุตสาหการได 

2.3.1 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

(2) การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การสมัมนา การทําโครงงาน การทําวิจัย 

2.3.2 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา  

(2) ประเมินผลงานจากการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง การโครงงาน การทําวิจัย 

(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal skills & 

responsibility) 

(1) มีภาวะผูนํา มีความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเอง

และของกลุม พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะ ทั้งของตนเองและของกลุม รวมท้ัง

ใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาในสถานการณตางๆ 

(2) สามารถส่ือสารกับกลุมคนที่หลากหลายโดยตระหนักถึงความแตกตางทางสังคมพหุ

วัฒนธรรม สามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาส่ือสารตอสงัคมไดในประเด็นท่ีเหมาะสม สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

(3) มีความรบัผิดชอบและสามารถวางแผนในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองและสาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการอยางตอเนื่อง 

(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรบัผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย   ท้ังงาน

บุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามได

อยางมีประสทิธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรบัผิดชอบ 
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(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอม

ตอสังคม 

2.4.1 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

(1) การสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป 

(2) การสอนในรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตร โดยเนนการทํางานเปนกลุม  

(3) การจัดใหมีรายวิชาฝกงาน ฝกภาคสนาม ฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 

2.4.2 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

(2) ประเมินผลการเรียนรูจากรายวิชาตาง ๆ ที่มีการสงเสรมิใหทํางานกลุม 

(3) ประเมินผลการเรียนรายวิชาฝกงาน ฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 

(4) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

 

2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 

analysis, communication & information technology skills) 

(1) มีทักษะในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรหรือกระบวนการวิจัย

หรือการแสดงสถิติประยุกตในการคิดวิเคราะหหรือแกปญหาในชีวิตประจําวันและใน

การปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพไดอยางสรางสรรค 

(2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการส่ือสาร การ

แสวงหาความรูดวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูล

สารสนเทศ เพ่ือประโยชนในการศึกษาในสาขาวิชาการและวิชาชีพได 

(3) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลท้ังทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช

สัญลักษณ มีความชํานาญในการใชงานเอกสารทางวิศวกรรม 

(4) สามารถใชเคร่ืองมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมอุตสาหการได 

2.5.1 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การสอนในรายวิชาวิจัย หรือสถิติ หรือรายวิชาศึกษาท่ัวไป หรือรายวิชาพ้ืนฐาน

วิชาชีพ (ถามี) 

(2) การเรียนรูดวยตนเองผานระบบ e-Learning และการทดสอบความรูพ้ืนฐานดาน

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
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2.5.2 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ 

การทําแบบฝกหัด การทํารายงาน 

(2) ประเมินผลการเรียนรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ

มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping)  

 (เอกสารแนบทายหมายเลข 1) 

 

 

หมวดท่ี 5.  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน 

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดที่ 

7 ขอ 23 และ 24 (เอกสารแนบทายหมายเลข 4) หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

      อาจารยผูสอนแตละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาโดย 

2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชา ซ่ึงอาจเปน ตางกลุม ตางช้ันป ตางคณะ 

แลวแตกรณ ีเพื่อนําผลมาใชในการปรับปรุงรายวิชา 

2.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปการศึกษา โดยอาจพิจารณารวมกับอาจารยผูสอนรายวิชาอ่ืนท่ีมี

เนื้อหาใกลเคียงกัน เพ่ือไมใหเกิดความซํ้าซอน หรือใหเกิดความสัมพันธและตอเน่ือง แลวแตกรณี และ

ทบทวนเนื้อหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอ่ืน หรือเทียบเคียงกับตําราหรือบทความทางวิชาการ

หรือผลการวิจัย เพ่ือใหเกิดการพัฒนาเน้ือหาใหทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 

2.3 เทียบเคียงกับขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ และวิเคราะหผลการสอบวัดความรูตามมาตรฐานวิชาชีพ 

เตรียมความพรอมนักศึกษาสําหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพ  

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดที่ 

8 ขอ 29 (เอกสารแนบทายหมายเลข 4) หรอืระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม  

3.2 สอบผานเกณฑการสอบวัดความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีข้ันพ้ืนฐาน 

สาํหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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3.3 เขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการครบตามเกณฑที่ กําหนด ตามประกาศของ

มหาวิทยาลยั 

3.4 มีผลการสอบวัดความรูทางภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยขอนแกนยอมรับ 

3.5 การใหอนุปริญญา  

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรท่ีสมควรไดรับอนุปริญญาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  1) ไมอยูในระหวางการรับโทษทางวินัยที่ระบุใหงดการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาหรืออนุปริญญา 

  2) ไมเปนผูคางหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 

           3) ศึกษาและสอบผานรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรแลวและมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง 

2.00 แตไมตํ่ากวา 1.75 

 

หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 ใหเขารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารยใหม” ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนหลักเกณฑ

ใหอาจารยใหมทุกคนตองเขารับการอบรม ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการ

ของมหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของอาจารยมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และใหมีทักษะเก่ียวกับการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดย

ใชส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายใหมีอาจารยพ่ีเล้ียงทําหนาที่ใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาในดานการจัดการเรียน

การสอน  

1.3 การช้ีแจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 

1.4 การมอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จัดทําเอกสารที่เก่ียวของกับการสอน ในหัวขอหนึ่ง

หรือหลายหัวขอที่อาจารยใหมมีความรูและถนัด เพ่ือทดลองทําการสอนภายใตคําแนะนําของอาจารยพ่ี

เล้ียง หรือประธานหลักสูตร 

1.5 การกําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสงัเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) กําหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอน การ

วัดและการประเมินผล ตามความตองการของอาจารย และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่ง

มหาวิทยาลัยมีการเปดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารยในหัวขอตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการ

สอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เปนประจําทุกป 
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(2) การจัดใหมีการสอนแบบเปนทีม ซ่ึงจะสงเสริมโอกาสใหอาจารยไดมีประสบการณการสอน

รวมกับคนอ่ืน รวมถึงการมีโอกาสไดเปนผูรับผิดชอบรายวิชา ผูประสานงาน และผูรวมทีมการสอน 

(3) การสงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการจัดการเรียน

การสอนระหวางอาจารยในหลักสูตร หรือทําวิจัยการเรียนการสอนท่ีสามารถนําไปเผยแพรในการประชุม

วิชาการท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ 

(1) การสงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพท่ี

จัดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

(2) การสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ และการนําเสนอผลงานใน

การประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อยางนอยใหมีผลงานการเขียนหรือการนําเสนอปละ 1 

เรื่อง 

หมวดที่ 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกาํกับมาตรฐาน 

การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 

ซึ่งตองทําหนาที่ดังน้ี 

1.1 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯท่ีมีจํานวนและคุณสมบัติตรงตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ปริญญาตรี พ.ศ.2558 เพ่ือทําหนาท่ีบริหารและดําเนินการควบคมุคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การ

ประเมินผล การปรับปรงุและการพัฒนาหลักสูตร โดยมีการประชุมภาคการศึกษาละ 2 คร้ังหรือมากกวา 

1.2 มีคณะกรรมการขับเคล่ือนฝายวิชาการ ระดับคณะ เพ่ือควบคุมและดูแลคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนของหลักสูตรฯ 

1.3 มีอาจารยผูประสานงานรายวิชาตางๆ เพ่ือทําหนาท่ีจัดทํา มคอ. 3 มคอ. 5 และ มคอ. 7 เพ่ือวาง

แผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการปรับปรุงรายวิชาท่ีรับผิดชอบใหเปนไปตาม

มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

2. บัณฑติ 

2.1 มีการประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติจากผูใช

บัณฑิตทุกปการศึกษา เพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังถัดไป 

2.2 มีการสํารวจการไดงานทําของบัณฑิตทุกปการศึกษา 

2.3 ติดตามและวิเคราะหความตองการของตลาดแรงงาน ความกาวหนาของเทคโนโลยี เพ่ือเปนขอมูล

ในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนใหทันสมัย   

 

3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 
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3.1.1 มีกระบวนการรับนักศึกษาเพื่อใหไดนักศึกษาตามเปาหมายของการรับท้ังดานปริมาณและ

คุณภาพ  

3.1.2 มีการเตรียมความพรอมของนักศึกษาในปแรกของการเรียน เพ่ือใหมีทักษะพ้ืนฐานที่

จําเปนสําหรับการเรียนในหลักสตูรฯ 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

3.2.1 หลักสูตรมีการแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาท่ีมีปญหาในการ

เรียนสามารถปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาได โดยตองกําหนดช่ัวโมงใหคําปรึกษา (Office hours) เพื่อให

นักศึกษาเขาปรึกษาได นอกจากนี้ยังมีระบบอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน ซ่ึงจะคอยช้ีแนะกระบวนการใน

การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู และการทําโครงงาน และมีระบบใหขอมูลยอนกลับจากผลการศึกษาและ

การประเมินดานตางๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดมีการพัฒนาตนเอง 

3.2.2 หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมวิชาการหรือทางวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะและศักยภาพ

ใหกับนักศึกษา โดยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูกําหนดรูปแบบกิจกรรม ดําเนินการและประเมินผลกิจกรรม 

เพ่ือปรับปรุงกิจกรรมใหมีประโยชนตรงตามผลการเรียนรูของผูเรียน 

3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา 

3.3.1 ผูรับผดิชอบหลักสูตรรายงานอัตราการคงอยูของนักศึกษา  

3.3.2 ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนหาแนวทางในการลดอัตราการตกออกของ

นักศกึษา โดยดําเนินการประชุมหารือหลังส้ินสุดปการศึกษา 

3.3.3 ผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการสํารวจความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรในทุกป

การศึกษา และใหนําผลการประเมินไปปรับปรุงคณุภาพของการบริหารหลักสูตร 

3.3.4 กรณีท่ีนักศึกษาสงสัยผลการประเมินในรายวิชาใดๆ สามารถย่ืนคํารองตรวจสอบระดับ

คะแนนในแตละรายวิชาได ตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย 

 

4. อาจารย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

4.1.1 มีระบบและกระบวนการรับอาจารยใหมของหลักสูตรโดยผูรับผิดชอบหลักสูตรกําหนด

คุณสมบัติเบื้องตนและหารือกับอาจารยผูสอนในสาขาวิชา จากนั้นจึงนําเสนอคณบดีเพื่อขออนุมัติ ละสง

เรื่องเพ่ือดําเนินการตอไปยังสวนการเจาหนาท่ีเพื่อดําเนินการรับสมัครและสอบสัมภาษณตามเกณฑของ

คณะและมหาวิทยาลัย 

4.1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูดําเนินการจัดผูสอนในแตละรายวิชาที่เปดสอน โดย

ประเมินจากความเชี่ยวชาญ ผลประเมินการสอนในที่ผานมาและภาระงานโดยรวม 

4.1.3 มีงบพัฒนาวิชาการของอาจารยเพ่ือสงเสริมใหอาจารยไดพัฒนาตนเองตลอดเวลา  

4.2 คุณภาพอาจารย 
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 มีการติดตามและกระตุนใหอาจารยมีตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึนผานระบบประเมินผลการ

ปฏิบัตงิานในแตละป  

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการติดตามการบริหารจํานวนอาจารยที่เหมาะสมตอจํานวน

นักศึกษา อัตราการคงอยูของอาจารย และความพึงพอใจของอาจารยผูสอนตอการบริหารงานของ

หลักสูตร และรายงานใหอาจารยผูสอนในสาขาวิชาทราบทุกปการศึกษา เพ่ือนําขอมูลไปพัฒนาคุณภาพ

ของอาจารย 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

มีระบบ กลไก ในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรผานการวิพากษการเรียน

การสอนเมื่อสิ้นสุดแตละภาคการศึกษา เพ่ือสรุปปญหาและแนวทางการพัฒนา 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน ประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ

สอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เพ่ือเตรียมขอมูลไวสําหรับการปรับปรุง

หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตาม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

5.2.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดผูสอนในแตละรายวิชาโดยพิจารณาจากความ

เช่ียวชาญ ผลการประเมินการสอนที่ผานมา และภาระงานสอนโดยรวม 

5.2.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาที่ติดตามการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.5 ในแตละภาค

การศึกษา แลวนําผลที่ไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ืองการเรียนการสอนผานการประชุมอาจารยผูสอนเมื่อ

สิ้นสดุแตละภาคการศึกษา  

5.2.4 มีระบบการรับการอุทธรณของนักศึกษาผานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และนําเขาที่

ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือพิจารณา 

5.3 การประเมินผูเรียน 

มีการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เชน การ

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา การประเมินการจัดการเรียนการสอน การทบทวน

ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา โดยการประชุมรวมกันของผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน เมื่อสิ้นสุด

ภาคการศึกษา 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป จากงบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรรจากคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต โดยมีการจัดแบงคาใชจายดังน้ี คาวัสดุ ตํารา และสื่อการเรียนการ

สอน คาครุภัณฑ คาใชจายในการพัฒนาอาจารย คาใชจายในการพัฒนานักศึกษา ฯลฯ 
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6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

สถานท่ี 

 อาคารเรียนภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 1. หองทํางานอาจารย     13  หอง 

 2. หองประชุมงานโครงการ     1 หอง 

 3. หองเรียน ขนาดจุ 40 ที่น่ัง     1 หอง 

 4. หองเรียน ขนาดจุ 80 ที่น่ัง     1 หอง 

 5. หองคอมพิวเตอรสําหรับอาจารย    1  หอง 

 6. หองปฏิบัติการ      1  หอง 

 7. หองเครื่องมือและอุปกรณ     1 หอง 

 อาคารเรียนภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ตอเติม 1) 

 1. หองทํางานอาจารยและครูปฏิบัติการ    7 หอง 

 2. หองปฏิบัติการ      5  หอง 

 3. หองเรียน ขนาดจุ 60 ที่น่ัง     1 หอง 

 4. หองเก็บวัสดุและอุปกรณ     1 หอง 

 

 อาคารเรียนภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ตอเติม 2) 

 1. หองสารบรรณ      1 หอง 

 2. หองหัวหนาธุรการ      1 หอง 

 3. หองทํางานหัวหนาภาควิชาฯ    1 หอง 

 4. หองทํางานรองหัวหนาภาควิชาฯ    1 หอง 

 5. หองทํางานเลขานุการภาควิชาฯ    1 หอง 

 6. หองประชุม      1 หอง 

 7. หองเก็บของ      2 หอง 

 8. หองทํางานอาจารย     4  หอง 

 9. หองทํางานครูปฏิบัติการ     1 หอง 

 10. หองเรียน ขนาดจุ 20 ที่นั่ง     4  หอง 

11. หองเรียน ขนาดจุ 30 ที่นั่ง     1 หอง 

 12. หองเรียน ขนาดจุ 80 ที่นั่ง     1  หอง 

 13. หองโสตทัศนูปกรณ     1 หอง 

 14. หองปฏิบัติการ      4 หอง 

 15. หองทํางานนักศึกษา     3  หอง 

 16. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร     1 หอง 
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อาคารปฏิบัติการหลอโลหะและอบชุบดวยความรอน 

 1. หองทํางานครูปฏิบัติการ     1 หอง 

 2. หองปฏิบัติการ      3 หอง 

 3. หองเรียน ขนาดจุ 20 ที่น่ัง     1  หอง 

  

อาคารโรงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 

 1. หองสารบรรณ      1 หอง 

 2. หองทํางานครูปฏิบัติการ     1 หอง 

 3. หองเรียน ขนาดจุ 20 ที่น่ัง      3 หอง 

 4. หองพยาบาล      1 หอง 

 5. หองเก็บวัสดุ      1  หอง 

 6. หองเครื่องมือและอุปกรณ     1 หอง 

 7. หองปฏิบัติการ      5 หอง  

อุปกรณการสอน 

 เครื่องพิมพคอมพิวเตอร     15 เครื่อง 

 เครื่องเขียนภาพคอมพิวเตอร    2 เครื่อง 

 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร     60 เครื่อง 

 กลองตรวจสอบโลหะชนิดเลนสคู    1 ชุด 

 กลองตรวจสอบโลหะชนิดเลนสเด่ียว    1 ชุด 

 กลองตรวจสอบโครงสรางแบบมีจอภาพ   1 ชุด 

 กลองตรวจสอบโครงสรางชนิดธรรมดา   1 ชุด 

 ชุดกลองขยายดูเนื้อโลหะ     1 ชุด 

 เครื่องจับเวลาแบบไฟฟา     5 ชุด 

 นาฬิกาจับเวลา      10 ชุด 

 เตาอบโลหะชนิดควบคุมอุณหภูมิได    3 เครื่อง 

 เตาหลอมโลหะ      2 เครื่อง 

 ตูอบตัวอยาง      1 เครื่อง 

 เตาอบทราย      1 เครื่อง 

 เตาเผาชนิดปรับอุณหภูมิได     1 เครื่อง 

 เครื่องวัดความแข็ง     3 เครื่อง 

 เครื่องกัด       1 เครื่อง 

 เครื่องควบคุมงานอัตโนมัติ     1 เครื่อง 
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 เครื่องกลึงชนิดความเท่ียงตรงสูง    1 เครื่อง 

 เครื่องกลึงควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร   1 เครื่อง 

 เครื่องหลอพลาสติกแบบฉีดและแบบหมุน   1 เครื่อง 

 เครื่องฉีดพลาสติกระบบไฮดรอลิก    1 เครื่อง 

 เครื่องตัดดวยเสนลวด CNC     1 เครื่อง 

 เครื่องพล็อต 2 มิติ      1 เครื่อง 

 Anthrophol Meter and Flexibility Measuring Equipment 1 ชุด 

 สไปโรมิเตอร (Spirometer)    1 ชุด 

 ชุดโครงกระดูกและกลามเนื้อ    1 ชุด 

 ชุดเคร่ืองมือวัดหลายแกน     1 ชุด 

 ชุดข้ึนรูปและแปรรูปโลหะ     1 ชุด 

 ชุดทํางานระบบแขนกลหุนยนต    1 ชุด 

 โปรแกรมระบบ CIM     1 ชุด 

โปรแกรมระบบ CAM 1 ชุด 

โปรแกรมเขียนแบบอุตสาหกรรม 1 ชุด 

เครื่องมือทดสอบความลาแบบ Universal   1 ชุด 

 กลองอิเลคตรอนแบบสองกวาด 1 ชุด 

 เครื่องวิเคราะหสวนผสมของโลหะ    1 ชุด 

โปรแกรมจําลองระบบขนสง 1 ชุด 

หองสมุด 

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน มีทรัพยากรสารนิเทศเฉพาะและท่ีเก่ียวของกับ 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ดังน้ี 

1. หนังสือ 

1.1 ภาษาไทย   จํานวน    2,264   รายการ 

1.2 ภาษาอังกฤษ  จํานวน    1,712   รายการ 

 

2. วารสาร 

2.1 ภาษาไทย   จํานวน      38  รายการ 

2.2 ภาษาอังกฤษ  จํานวน       27   รายการ 

3. สื่ออิเล็กทรอนิกส 

3.1 ฐานขอมูลอางอิง (Reference Database) คือ ฐานขอมูลท่ีใหรายการอางอิงและ

สาระสังเขปของบทความหรือเอกสาร 
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3.1.1 ซดีี-รอม ไดแก 

1. COMPENDEX PLUS 

2. Science Citation Index 

3.1.2 ระบบออนไลน ไดแก 

1. ISI Web of Science 

2. EI Compendex 

3.2 ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text Database) คือ ฐานขอมูลท่ีใหรายละเอียด

เอกสารฉบับเต็มของวารสาร (e-journal) หรือหนังสือ (e-book) ไดแก 

1. Dissertation Fulltext 

2. ACM 

3. IEEE 

4. Lexis Nexis 

5. Wison Omniflile 

  3.2.1 วารสารอิเล็กทรอนิกส (E-Journals)         จํานวน  11  ฐาน 

   1. Sprinkerlink 

   2. Scopus 

   3. JCR- Journal Citation Report 

   4. ISI Web of Science 

   5. Science Direct 

   6. Academic Search Elites 

   7. CHE Pdf Dissertation Fulltext 

   8. H.W. Wilson on Web 

   9. Oxford Journal Online 

   10. Emerald 

   11. Blackwell Synergy 

  3.2.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-books)  จํานวน  7  ฐาน 

   1. E-books  ภาษาไทย  สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   2. Matichonelibrary 

   3. E-book on Science Direct 

   4. Knovel 

   5. Net Library Ebooks 

   6. Sprinkerlink Ebooks 

   7. Grolier Online 



มคอ. 2 

 - 100 -  

3.3 ฐานขอมูลของหองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกน (KKU Library Database) คือ 

ฐานขอมูลท่ีหองสมุดสรางข้ึนเอง และสืบคนดวยคอมพิวเตอรระบบออนไลน   

  3.3.1 ฐานขอมูลบรรณานุกรม (Bibliographic Database) 

  3.3.2 ฐานขอมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธ (Thesis Abstracts Database) 

  3.3.3 ฐานขอมูลหนาสารบัญวารสาร (Current Contents Database) 

  3.3.4 E-Thesis 

  3.3.5 ฐานขอมูล Project 

 หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

   หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร มีทรัพยากรนิเทศเฉพาะและที่เก่ียวของกับสาขาวิชา วิศวกรรม     

อุตสาหการ ดังนี้ 

1. หนังสือ 

1.1 ภาษาไทย     จํานวน  847   รายการ 

1.2 ภาษาตางประเทศ               จํานวน  855   รายการ 

2. วารสาร 

2.1 ภาษาไทย     จํานวน   18   รายการ 

2.2 ภาษาตางประเทศ               จํานวน     4   รายการ 

3. สื่ออิเล็กทรอนิกส 

3.1 ฐานขอมูลอางอิง (Reference Database) 

3.1.1 ซีดี-รอม ไดแก 

1. COMPENDEX PLUS 

2. Science Citation Index 

3.1.2 ระบบออนไลน ไดแก 

1. ISI Web of Science 

2. EI Compendex 

3.2 ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text Database) คือ ฐานขอมูลท่ีใหรายละเอียด

เอกสารฉบับเต็มของวารสาร (e-journal) หรือหนังสือ (e-book) ไดแก 

1. Dissertation Fulltext 

2. ACM 

3. IEEE 

4. Lexis Nexis 

5. Wison Omniflile 

  3.2.1 วารสารอิเล็กทรอนิกส (E-Journal) 

   1. ScDirect 
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   2. ASME 

   3. Kluwer E-Journal 

   4. Blackwell Synergy 

   5. Cambridge Journals 

   6. AIP 

   7. Link Springer 

  3.2.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) 

   1. Kluwer Online 

   2. netLibrary 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

 1)   ทําการสํารวจทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีตองการเพ่ิมเติม  

 2)   เสนอโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการประจําป  

 3)   เสนอของบประมาณสนบัสนุน  

 4)   ดําเนินการจัดซื้อ 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

ประเมินความเพียงพอและความพึงพอใจในการใชทรัพยากรจากขอมูลสถิติของผูใช เพ่ือนําผล

การประเมินไปดําเนินการในขอ 2.3 

 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบง ช้ีผลการดํา เนินงานของหลักสูตร  เปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนด 

(เอกสารแนบทายหมายเลข 8) 

 

หมวดท่ี 8.  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

(1) การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา 

ขอเสนอแนะจากอาจารยที่มีความรูและประสบการณ หรือเพ่ือนรวมงาน 

(2) การแลกเปล่ียนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะทอนผลการจัดการเรียนการสอนในชวงของ

การเรียนแตละรายวิชา 

(3) การประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ

เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใชกลยุทธการสอนท่ีแตกตางกัน 
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(4) การทําวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา

หรือกลุมรายวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ทุกส้ินภาคการศึกษา ตาม

ระบบของมหาวิทยาลัย 

(2) การประเมินการสอนของอาจารยโดยหัวหนาสาขาวิชา หรือประธานหลักสูตร หรือเพ่ือน

รวมงาน ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของอาจารย/พนักงานสายผูสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย เพื่อนําขอมูลมาทบทวนและปรับปรุงการ

จัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอนและเนื้อหารายวิชาที่อาจซํ้าซอน ไมทันสมัย ยาก/งาย เปนตน 

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเกา เพ่ือติดตามผลการนําความรูและประสบการณท่ีไดรับจาก

การศึกษาในหลักสูตรไปใชในการทํางาน 

2.3 การประเมินผลโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก

ผูใชบัณฑิต เก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรน้ี 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด (ตามท่ีกําหนดไว

ในหลักสูตรนี้ หมวดที่ 7 ขอ 7) 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารยประจําวิชา อาจารยผูสอน นําผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดย

นักศึกษา ผูบังคับบัญชา และหรือเพ่ือนรวมงาน แลวแตกรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนในรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่ง

ดําเนินการทุกสิ้นปการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห พรอมนําเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขในจุดท่ีมี

ขอบกพรอง สําหรับปการศึกษาถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นําผลการประเมินภาพรวมของหลักสตูรโดยนักศึกษาปจจุบัน 

4.4 และอาจารย โดยศิษยเกา และโดยผูใชบัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการนําไปแกไข

ปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนดในระบบประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 1 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู 

จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  

(Curriculum Mapping) รายวิชาศึกษาทั่วไป 

 

 ความรับผิดชอบหลัก                     ความรับผิดชอบรอง 

กลุมวิชา ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

ดาน

ความรู 

ดานทักษะ 

ทางปญญา 

ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ดานทักษะ 

การวิเคราะห

เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร 

และการใช 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 

กลุมวิชาภาษา                 

000 101 ภาษาอังกฤษ 1                 

000 102 ภาษาอังกฤษ 2                 

000 103 ภาษาอังกฤษ 3                 

000 104 ภาษาอังกฤษ 4                 

กลุมวิชามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร              

000 145 ภาวะผูนําและ

การจัดการ 
                

000 156 พหุวัฒนธรรม                 

EN001100 การพัฒนา

ทักษะการเรียนรู 
                

EN003102 การเตรียม

ความพรอมในการทํางาน

และการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเน่ือง 

                

กลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร              

000 175 การคดิเชิง

วิพากษและการแกปญหา 
                

EN002101 การบมเพาะ

จิตวิญญาณผูประกอบการ 
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มาตรฐานผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

1. ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม (Moral) 

1.1 หมายถึง  มีวินัย ตรงตอเวลา 

1.2 หมายถึง  มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

1.3 หมายถึง มีความซื่อสัตยตอตนเองและสังคม 

2. ผลการเรียนรูดานความรู (Knowledge) 

2.1 หมายถึง  มีความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2.2 หมายถึง  มีความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

3. ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา (Cognitive skills) 

3.1 หมายถึง  มีความสามารถในการคิดวิเคราะหแยกแยะประเด็นตาง ๆ ในการแกปญหาและการ

ดําเนินชีวิต 

3.2 หมายถึง  สามารถสังเคราะหความรูท่ีหลากหลายในการสรางสรรคผลงาน 

3.3 หมายถึง  สามารถแกปญหาในการดําเนินชีวิตและการทํางานได 

4. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal skills & 

responsibility) 

4.1 หมายถึง  มีภาวะการเปนผูนํา 

4.2 หมายถึง  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม (ยอมรับ

ความแตกตาง) 

4.3 หมายถึง  มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (รับผิดชอบ) 

4.4 หมายถึง  มีความรัก/เอ้ืออาทรตอสังคมและสถาบัน 

4.5 หมายถึง  มีจิตอาสาและเสียสละ 

5. ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Numerical analysis, communication & information technology skills) 

5.1 หมายถึง  สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารภาษาอังกฤษประจําวัน 

5.2 หมายถึง  สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร/คณิตศาสตร/วิจัยในการวิเคราะหหรือแกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

5.3 หมายถึง  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู การประมวลความรูและการ

สื่อสาร 
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มาตรฐานผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 

 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

1.1 มีวินัย ตรงตอ

เวลา 

มีวินัย ตรงตอเวลาในการ

เขาเรียน 

- การทําขอตกลง/กฏ กติกา

ดานวินัยในการ เขาเรียน 

- สรางความตระหนักการ

ปฏิบัติตามกฏ กติกา หรือ

ขอตกลง โดยใช การสอน

สอดแทรก ยกตัวอยาง 

กรณีศึกษา  

ประเมินพฤติกรรม

การ      เขาเรียน 

โดยใชแบบบันทึก

พฤติกรรมการเขา

เรียน 

มีวินัย ตรงตอเวลาในการสง

งานตรงเวลา 

ประเมินพฤติกรรม

การสงงาน โดยใช

แบบบันทึก

พฤติกรรมการสง

งาน 

1.2 มีความ

รบัผิดชอบตอตนเอง

และสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีความรับผิดชอบตอตนเอง 

ไดแก รับผิดชอบทํางานท่ี

ไดรบัมอบหมาย  

- สรางความตระหนัก

เก่ียวกับการรับผิดชอบโดย

ใชการสอนสอดแทรก 

ยกตัวอยาง กรณีศึกษา 

- มอบหมายงานใหทําใน

รูปแบบของโครงงาน 

รายงาน 

ประเมินคุณภาพ

ของงานที่

มอบหมายท่ี

สะทอนถึงความ

ทุมเทเอาใจใส 

 

มีความรับผิดชอบตอสังคม 

ไดแก การใหบริการและรับ

ใชชุมชน/สงัคม ในฐานะ

สมาชิกของชุมชน/สังคม 

- สรางความตระหนัก

เก่ียวกับการรับผิดชอบโดย

ใชการสอนสอดแทรก 

ยกตัวอยาง กรณีศึกษา 

- มอบหมายงานใหทําใน

รูปแบบของโครงงาน งาน

บริการ/การรับใชสังคม 

ประเมินคุณภาพ

ของโครงงาน งาน

บริการ/การรับใช

สงัคม ที่สะทอนถึง

ความทุมเทเอาใจ

ใส 

 

1.3 มีความซื่อสัตย

ตอตนเองและสังคม 

ความซื่อสัตยตอตนเอง 

ไดแก การทําตามขอตกลง

หรือสัญญาที่ใหไวตอตนเอง 

- การทําขอตกลง 

- สรางความตระหนักความ

ซื่อสัตยตอตนเองไดแก การ

ทําตามขอตกลงหรือสัญญา

ประเมินพฤติกรรม

การทําตาม

ขอตกลงหรือ
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ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

ที่ใหไวตอตนเอง โดยใชการ

สอนสอดแทรก ยกตัวอยาง 

กรณีศึกษา  

สัญญาท่ีใหไวตอ

ตนเอง 

ความซื่อสัตยตอสังคม ไดแก 

การทําตามขอตกลงหรือ

สัญญาที่ใหไวตอสังคม/

ชุมชน/ เพ่ือนรวมงาน  

- การทําขอตกลง 

- สรางความตระหนักความ

ซื่อสัตยตอสังคม/ชุมชน/

เพ่ือนรวมงาน ไดแก การทํา

ตามขอตกลงหรือสัญญาที่ให

ไวตอสังคม/ชุมชน/ เพ่ือน

รวมงาน โดยใชการสอน

สอดแทรก ยกตัวอยาง 

กรณีศึกษา  

ประเมินพฤติกรรม

การทําตาม

ขอตกลงหรือ

สัญญาท่ีใหไวตอ

สงัคม/ชุมชน/

เพ่ือนรวมงาน 

 

2. ดานความรู 

ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

2.1 สามารถ 

แสดงออกถึง ความรู

และความเช่ือมโยง

สมัพันธกันเก่ียวกับ

ความเปนพลเมืองใน 

สงัคมประชาธิปไตย

กับวิถีชีวิต ชุมชน

และภูมิ ปญญา

ทองถ่ิน รวมท้ังมี

ความรูใน หลักการ

เปนผูนําที่ดีในการ

บริหารจัดการ 

สถานการณท่ี 

เกิดข้ึนในสังคมท่ี 

เปนพหุวัฒนธรรม 

- สามารถอธิบาย/อภิปราย/

คาดการณ สถานการณที่

เก่ียวของกับความรู 

ทางดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร อาทิ ภาวะ

ผูนําและการจัดการ ศาสตร 

ของความสุข ภูมิปญญา

ทองถ่ิน พหุวัฒนธรรม วิถี

ชีวิตชุมชนและการ เรียนรู

ชุมชน และความเปน

พลเมืองใน สังคม

ประชาธิปไตย เปนตน 

 

- กําหนดสถานการณปญหา

ที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรยีน 

- ใหผูเรียนชวยกันอธิบาย/

อภิปราย/คาดการณ

สถานการณท่ีเก่ียวของกับ

ความรูทางดานมนุษย

ศาสตรและสังคมศาสตร ที่

กําหนดใหและทําการบันทึก

เปนแนวคิดของตนเองและ

กลุม 

- แตละกลุมนําเสนอแนวคิด

ที่ได 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

 

- ประเมินจาก

รายงาน 

- ประเมินการ

นําเสนอรายงาน 

- ทําแบบทดสอบ 



มคอ. 2 

 - 108 -  

ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

ไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ 

- สามารถประยุกตความรู

ทางดาน มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร อาทิ ภาวะ

ผูนํา และการจัดการ ศาสตร

ของ ความสุข ภูมิปญญา

ทองถ่ิน พหุวัฒนธรรม วิถี

ชีวิตชุมชนและการ เรียนรู

ชุมชน และความเปน

พลเมืองใน สังคม

ประชาธิปไตย เปนตน มาใช

ใน ชีวิตประจําวันได  

- แบงกลุมผูเรียน 

- ผูเรียนชวยกันศึกษาและ

กําหนดประเด็นปญหาท่ีตอง

จัดทําโครงงาน 

- ผูเรียนจัดทําโครงงาน 

- แตละกลุมนําเสนอผลการ

จัดทําโครงงาน 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

- ประเมินจาก

รายงาน 

- ประเมินการ

นําเสนอรายงาน 

- ทําแบบทดสอบ 

2.2 มีความรูใน 

หลักการทฤษฎี ของ

ศาสตร เก่ียวกับ

พลังงาน สิ่งแวดลอม 

การ เปน

ผูประกอบการ 

ตลอดจนเรียนรู 

หลักการพัฒนา 

แนวคิดเชิง 

สรางสรรค อยางเปน

ระบบ เพ่ือการแกไข 

ปญหาหรือ ใชใน

ชีวิต ประจําวันได 

 

 

- สามารถอธิบาย/อภิปราย/

คาดการณ สถานการณที่

เก่ียวของกับความรู 

ทางดานวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร อาทิ พลังงาน

และสิ่งแวดลอม ทักษะการ 

เรียนรู การคิดเชิงสรางสรรค

และการ แกปญหา และ

ผูประกอบการสรางสรรค 

เปนตน 

- กําหนดสถานการณปญหา

ที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรยีน 

- ใหผูเรียนชวยกันอธิบาย/

อภิปราย/คาดการณ

สถานการณท่ีเก่ียวของกับ

ความรูทางดานวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร ที่

กําหนดใหและทําการบันทึก

เปนแนวคิดของตนเองและ

กลุม 

- แตละกลุมนําเสนอแนวคิด

ที่ได 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

- ประเมินจาก

รายงาน 

- ประเมินการ

นําเสนอรายงาน 

- ทําแบบทดสอบ 

- สามารถประยุกตความรู

ทางดาน วิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร อาทิ พลังงาน

และสิ่งแวดลอม ทักษะการ 

เรียนรู การคิดเชิงสรางสรรค

และการ แกปญหา และ

ผูประกอบการสรางสรรค 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ผูเรียนชวยกันศึกษาและ

กําหนดประเด็นปญหาท่ีตอง

จัดทําโครงงาน 

- ผูเรียนจัดทําโครงงาน 

- แตละกลุมนําเสนอผลการ

จัดทําโครงงาน 

- ประเมินจาก

รายงาน 

- ประเมินการ

นําเสนอรายงาน 

- ทําแบบทดสอบ 



มคอ. 2 

 - 109 -  

ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

เปนตน มาใชใน

ชีวิตประจําวันได 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

 

3. ดานทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

3.1 มีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห 

แยกแยะประเด็น 

ตาง ๆ ในการ

แกปญหาและการ

ดําเนินชีวิต 

สามารถใชกระบวนการ

คิดวิเคราะห แยกแยะ

ประเด็น/สถานการณตาง 

ๆ ได 

- กําหนดสถานการณ

ปญหาที่สอดคลองกับ

เน้ือหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ใหผูเรียนชวยกัน

วิเคราะห/แยกแยะ

ประเด็นของสถานการณ

ปญหาที่กําหนดใหและทํา

การบันทึกเปนแนวคิดของ

ตนเองและกลุม 

- แตละกลุมนําเสนอ

แนวคิดท่ีได 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

ประเมินการคิด

วิเคราะห/แยกแยะ

ประเด็นของผูเรียน 

สามารถประเมิน/

วางแผน/ออกแบบการ

ดําเนินงาน/การแกปญหา

ในสถานการณตาง ๆ ได 

- กําหนดสถานการณ

ปญหาที่สอดคลองกับ

เน้ือหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ใหผูเรียนชวยกัน

ประเมิน/วางแผน/

ออกแบบการดําเนินงาน/

การแกปญหาสถานการณ

ปญหาที่กําหนดใหและทํา

การบันทึกเปนแนวคิดของ

ตนเองและกลุม 

ประเมินการประเมิน/

วางแผน/ออกแบบ

การดําเนินงาน/การ

แกปญหาสถานการณ

ของผูเรียน 
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- แตละกลุมนําเสนอ

แนวคิดท่ีได 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

3.2 สามารถ

สงัเคราะหความรูที่

หลากหลายในการ

สรางสรรคผลงาน 

สามารถวิพากษ/ตัดสิน/

สงัเคราะหความรูเพ่ือ

สรางสรรคผลงานได 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ผูเรียนกําหนดประเด็น

ปญหาที่จะนําไปสูการ

สรางสรรคผลงาน 

- ใหผูเรียนชวยกัน

วิพากษ/ตัดสิน/สังเคราะห

ความรูตามประเดน็ที่

กําหนด 

- แตละกลุมสรางสรรค

ผลงาน 

- นําเสนอผลงานที่

สรางสรรคท่ีสะทอนถึง

องคความรูในการ

สรางสรรคผลงาน 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

ประเมินผลงานที่

สรางสรรค 

3.3 สามารถ

แกปญหาในการ

ดําเนินชีวิตและการ

ทํางานได 

สามารถแกปญหาในการ

ดําเนินชีวิตและการทํางาน

ได 

- กําหนดสถานการณ

ปญหาที่สอดคลองกับ

เน้ือหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ใหผูเรียนแกปญหา

สถานการณปญหาที่

กําหนดให 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

ประเมินการแกปญหา

ของผูเรียน 

 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
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4.1 มีภาวการณ

เปนผูนํา 

มีภาวการณเปนผูนํา 

ไดแก การแสดงออกซึ่ง

การเปนผูนําในหองเรียน/

ในกลุมยอย/ในชุมชน 

- กําหนดสถานการณ

ปญหาที่สอดคลองกับ

เน้ือหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ใหผูเรียนแกปญหา

สถานการณปญหาที่

กําหนดให 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

ประเมินพฤติกรรม

การเปนผูนํา 

4.2 สามารถทาํงาน

รวมกับผูอ่ืนได 

ภายใตความ

หลากหลายทาง

สงัคมและ

วัฒนธรรม 

(ยอมรับความ

แตกตาง) 

 สามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนในหองเรียน /ในกลุม

ยอย/ในชุมชน/ในสังคม ท่ี

มีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมได 

 

 

 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ผูเรียนกําหนด

สถานการณปญหาที่พบใน

ชุมชน 

- ใหผูเรียนวางแผนการ

แกปญหา 

- ดําเนินการแกปญหาและ

ประเมินผล 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

ประเมินพฤติกรรม

การทํางานรวมกับ

ผูอ่ืน 

4.3 มีการพัฒนา

ตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

(รับผิดชอบ) 

มีการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง เชน มีการเรียนรู

และพัฒนาตนเองในดาน

การทํางาน ดานวิชาการ 

การปรบัตัว 

ใหทันตอสถานการณ/

เทคโนโลยี/สิ่งแวดลอมที่

เปล่ียนแปลงไป 

- ผูเรียนกําหนดประเดน็ท่ี

ตองพัฒนาตนเองและเก็บ

ในแฟมสะสมงาน 

- สรางความตระหนัก

เก่ียวกับการพัฒนาตนเอง

ของผูเรียน โดยใชการ

สอนสอดแทรก 

ยกตัวอยาง กรณีศึกษา  

ประเมินการพัฒนา

ตนเองในแตละดาน

ของผูเรียน 

4.4 มีความรัก/ 

เอ้ืออาทรตอสังคม

และสถาบัน 

 

 

มีความรัก/เอ้ืออาทรตอ

สงัคม/ชุมชน เชน ใน

หองเรียน ไดแก การ

แสดงออกซึ่งความ       

เอ้ืออาทรตออาจารยและ

- สรางความตระหนัก

เก่ียวกับความรัก/ 

เอ้ืออาทรตอสังคม/ชุมชน

ของผูเรียน โดยใชการ

ประเมินความรัก/เอ้ือ

อาทรตอสังคมและ

สถาบันของผูเรียน 
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เพ่ือน ในชุมชน/สังคม

ไดแก การแสดงออกซึ่ง

ความเอ้ืออาทรตอคนอ่ืน  

สอนสอดแทรก 

ยกตัวอยาง กรณีศึกษา  

- มอบหมายงานใหทําใน

หองเรียนและในชุมชน/

สงัคม  

 

 

 

 

มีความรัก/เอ้ืออาทรตอ

สถาบัน ไดแก การทํา

ความดีเพ่ือสถาบัน การ 

ยกยองและปกปองสถาบัน  

- สรางความตระหนัก

เก่ียวกับความรัก/ 

เอ้ืออาทรตอสถาบันของ

ผูเรียน โดยใชการสอน

สอดแทรก ยกตัวอยาง 

กรณีศึกษา  

- มอบหมายงานใหทํา 

และใหนักศึกษานําเสนอ 

ประเมินความรัก/เอ้ือ

อาทรตอสังคมและ

สถาบันของผูเรียน 

 

4.5 มีจิตอาสาและ

เสียสละ 

มีจิตอาสาและเสียสละ  

ซึ่งแสดงออกใหเห็นได ใน

หองเรียน ในกลุมเพ่ือน

และในชุมชน/สังคม 

- สรางความตระหนัก

เก่ียวกับจิตอาสาและ

เสียสละของผูเรียน  

โดยใชการสอนสอดแทรก 

ยกตัวอยาง กรณีศึกษา  

- มอบหมายงานใหทํา 

และใหนักศึกษานําเสนอ 

ประเมินความมีจิต

อาสาและเสียสละ 

 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

5.1 สามารถใช

ภาษาอังกฤษในการ

สื่อสาร

ภาษาอังกฤษ

ประจําวัน  

สามารถเขียน อาน พูด 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารในชีวิตประจําวันได 

กําหนดกิจกรรมใหผูเรียน

เขียน อาน พูด 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารในชีวิตประจําวัน 

ประเมินความสามารถ

เขียน อาน พูด 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน 

5.2 สามารถใช

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร/

สามารถใชกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรในการ

- กําหนดประเด็นปญหา

ชวีิตประจําวันใหกับ

ผูเรียน 

ประเมินการใช

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตรในการ
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คณิตศาสตร/วิจัยใน

การวิเคราะหหรือ

แกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

วิเคราะหหรือแกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

 

 

 

- ใหผูเรียนแกปญหาโดย

ใชกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 

- นําเสนอและสรุปการ

แกปญหารวมกัน 

วิเคราะหหรือ

แกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

สามารถใชกระบวนการ

ทางคณิตศาสตรในการ

วิเคราะหหรือแกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

- กําหนดประเด็นปญหา

ชวีิตประจําวันใหกับ

ผูเรียน 

- ใหผูเรียนแกปญหาโดย

ใชกระบวนการทาง

คณิตศาสตร 

- นําเสนอและสรุปการ

แกปญหารวมกัน 

ประเมินการใช

กระบวนการทาง

คณิตศาสตรในการ

วิเคราะหหรือ

แกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

สามารถใชกระบวนการ

ทางสถิติ/วิจัยในการ

วิเคราะหหรือแกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

- กําหนดประเด็นปญหา

ชวีิตประจําวันใหกับ

ผูเรียน 

- ใหผูเรียนแกปญหาโดย

ใชกระบวนการทางสถิติ/

วิจัย 

- การนําเสนอและสรุป

การแกปญหารวมกัน 

ประเมินการใช

กระบวนการทาง

สถิติ/วิจัยในการ

วิเคราะหหรือ

แกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

5.3 สามารถใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

แสวงหาความรู การ

ประมวลความรูและ

การสื่อสาร 

สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการเสาะ

แสวงหา/สืบคนความรู  

- กําหนดประเด็นปญหา

ใหกับผูเรียน 

- ใหผูเรียนใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการเสาะ

แสวงหา/สืบคนความรู ใน

การแกปญหา 

- ใหผูเรียนใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบันทึก/

ประเมินการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการเสาะแสวงหา/

สบืคนความรู 

สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบันทึก/

วิเคราะห/ประมวลความรู 

ประเมินการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการบันทึก/

วิเคราะห/ประมวล

ความรู 
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สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

นําเสนอ/สื่อสารโดยวิธี

ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

วิเคราะห/ประมวลความรู

ในการแกปญหา 

- ใหผูเรียนใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

นําเสนอ/สื่อสาร การ

แกปญหา 

- สรุปการแกปญหา

รวมกัน 

ประเมินการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการนําเสนอ/

สื่อสาร 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

สําหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 

หมวดวิชาเฉพาะ   105 หนวยกิต                         

1) กลุมวิชาพื้นฐาน  34 หนวยกิต 

EN001200 สถิตยศาสตร                          

EN001201 การฝกปฏบิัติการในโรงงานวิศวกรรม                         

EN001202 การเขียนแบบวิศวกรรม                         

EN001203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร                          

SC201005 เคมีทั่วไป                         

SC201006 ปฏบิัติการเคมีท่ัวไป                         

SC401206 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1                         

SC401207 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2                         

SC402202 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3                         

SC402302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับ

วิศวกรรมศาสตร                         
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รายวิชา 
1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 

SC501003 ปฏบิัติการฟสิกสท่ัวไป 1                         

SC501004 ปฏบิัติการฟสิกสท่ัวไป 2                         

SC501005 ฟสิกสมูลฐาน 1                         

SC501006 ฟสิกสมูลฐาน 2                         

2) กลุมวิชาบงัคับ 

2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ 16 หนวยกิต 

EN002204 วัสดุวิศวกรรม                         

EN211001 หลักมูลของวศิวกรรมไฟฟา                         

EN212002 ปฏิบัติการหลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา                          

EN412000 สถิติวิศวกรรม                         

EN412500 กระบวนการผลติ                         

EN512300 อุณหพลศาสตร 1                         

2.2 วิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ (ฝกงาน 49 / สหกิจศึกษา 46) หนวยกิต 

2.2.1 วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ  

EN412001 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการ                         

EN412002 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและวัสดุ                         
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รายวิชา 
1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 

EN412100 การจัดการอุตสาหกรรม                         

EN412300 การศึกษางานอุตสาหกรรมและการเพิ่ม

ผลิตภาพ 
                        

EN413101 การวิจัยดําเนินงาน                         

EN413102 วิศวกรรมการซอมบํารุง                         

EN413103 การวางแผนและควบคุมการผลิต                         

EN413104 การประยุกตคอมพิวเตอรในงาน

อุตสาหกรรม 
                        

EN413200 การควบคุมคุณภาพ                         

EN413003 ปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต                         

EN413301 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมและ

วางแผนสิ่งอํานวยความสะดวก 
                        

EN413302 วิศวกรรมความปลอดภัย                         

EN413400 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม                         

EN413401 การวิเคราะหตนทุนและงบประมาณทาง

อุตสาหกรรม 
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รายวิชา 
1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 

EN414105 เทคนิคการจําลองดวยคอมพิวเตอร                         

EN414106 การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม                         

EN414107 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ                         

EN414761 สัมมนาทางอุตสาหกรรมและการฝก

ทํางานเปนทีม 
                        

EN414998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมอุตสาหการ                         

EN414999 โครงการวิศวกรรมอุตสาหการ                         

2.2.2 วิชาเอกวิศวกรรมวัสดุและการผลิต 

EN412001 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการ                         

EN412002 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและวัสดุ                         

EN412300 การศึกษางานอุตสาหกรรมและการเพิ่ม

ผลิตภาพ 
                        

EN412600 โลหะกรรมกายภาพและเชิงกล                         

EN413003 ปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต                         

EN413102 วิศวกรรมการซอมบํารุง                         

EN413103 การวางแผนและควบคุมการผลิต                         
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รายวิชา 
1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 

EN413200 การควบคุมคุณภาพ                         

EN413301 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมและ

วางแผนสิ่งอํานวยความสะดวก 
                        

EN413302 วิศวกรรมความปลอดภัย                         

EN413400 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม                         

EN413501 ระบบควบคุมอตัโนมัติ                         

EN413502 แคด/แคม/แค สําหรับวิศวกรอุตสาหการ                         

EN413503 กระบวนการขึ้นรูป                         

EN413504 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมและการ

ควบคุมกระบวนการที่เหมาะสมที่สดุ 
                        

EN414505 เครื่องมือกล                         

EN414506 วิศวกรรมเครื่องมือ                         

EN414762 สัมมนาทางวิศวกรรมการผลิต                         

EN414998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมอตุสาหการ                         

EN414999 โครงการวิศวกรรมอุตสาหการ                         

2.3 วิชาฝกงานและสหกิจศึกษา (ฝกงาน 1 / สหกิจศึกษา 6) หนวยกิต 
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รายวิชา 
1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 

EN413796 การฝกงาน                         

EN414785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ                         

3) กลุมวิชาเลือก  ไมนอยกวา 3 หรือ 6 หนวยกิต 

EN414108 การจัดการทางวิศวกรรม                         

EN414109 เทคนิคข้ันพื้นฐานการหาคาเหมาะที่สุด                         

EN414110 การวิเคราะหการตัดสินใจ                         

EN414111 การตลาดสําหรับวิศวกร                         

EN414112 วิศวกรรมคุณคา                         

EN414113 ระบบการผลติและการควบคุมพัสดุคง

คลัง 
                        

EN414201 วิศวกรรมและการจัดการคุณภาพขั้น

แนะนํา 
                        

EN414303 การยศาสตร                         

EN414507 เทคโนโลยีการหลอ                         

EN414508 เทคโนโลยีการเชื่อม                         
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รายวิชา 
1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 

EN414509 การผลิตอุปกรณไมโครและนาโน

อิเล็กทรอนิกสขั้นแนะนํา                          
                        

EN414510 การออกแบบเครื่องมือและแมพิมพ                         

EN414601 การผุกรอนของโลหะและโลหะผสม                         

EN414602 กรรมวิธีทางความรอนของโลหะและ

โลหะผสม 
                        

EN414603 ไตรโบโลยี                         

EN414604 วสัดุชีวภาพ                         

EN414801การจัดการโลจิสติกสทางการเกษตร                         

EN414774  หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการ                         

EN414775 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุ                         

EN414776 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมการผลิต                         

EN414800  โลจิสติกส                         

EN003300 วิศวกรรมระบบรางขั้นแนะนํา                         

EN003301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงาน

วิศวกรรมระบบราง 
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รายวิชา 
1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 

EN003302 วิศวกรรมลอเลื่อน                         

EN003303 ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ                         

EN003304 การวางแผนและการจัดการขนสงระบบ

ราง 
                        

EN003305 การจัดการโครงการระบบขนสงทางราง                         

EN003306 การออกแบบทางรถไฟ                         

EN003307 การบํารุงรักษาระบบรางข้ันแนะนํา                         

EN003308 ระบบจายไฟฟาสําหรับรถไฟ                         

EN003309 ระบบลากจูงรถไฟ                         

EN004310 ระบบขับเคล่ือนรถไฟ                         

EN004311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดนิรถ                         

EN114505 ระบบการจัดการโลจิสติกสในการขนสง                         

EN313505 เทคโนโลยีการผลิตนํ้าตาลทราย                         

EN313506 เทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียวขาว                         

EN514501 หลักของการอนุรักษพลังงาน                         
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รายวิชา 
1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 

EN514503 แหลงพลังงานทางเลือกและพลังาน

ทดแทน 
                        

หมวดวิชาเลือกเสรี 6-9 หนวยกิต                         
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มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2560) 

ระดับปริญญาตรี 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics & Moral) 

1.1 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความ

รับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพรวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละ

สาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของ

องคกรและสังคม 

1.3 เขาใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ

ซื่อสัตยสุจรติ 

1.4 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ

ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของ

ความเปนมนุษย 

1.5 สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร สังคม

และสิ่งแวดลอม 

2. ดานความรู (Knowledge) 

2.1 มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

วิศวกรรมพ้ืนฐานและเศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เก่ียวของ 

และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2.2 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการที่สําคัญท้ังในเชิงทฤษฎีและและปฏิบัติ ในเน้ือหาของ

สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

2.3 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนมี

ความรูความเขาใจในพัฒนาการใหม ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหา

และการตอยอดองคความรูในสาขาวิชา 

2.4 สามารถใชความรู ทักษะในสาขาวิชาของตน และประยุกตใชเคร่ืองมือที่เหมาะสม เชน โปรแกรม

คอมพิวเตอร เพ่ือวิเคราะหและแกไขปญหาในงานจริงดวยวิธีการท่ีเหมาะสมได 

2.5 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับในสาขาวิชาชีพท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ 

3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive skills) 

3.1 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหตามหลักเหตุและผล และสรุปประเด็นปญหาและความตองการได 

3.2 สามารถคิด วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณท่ีดีและริเร่ิมสรางสรรค โดยใชความรูและประสบการณ

ของตนในการแกปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจใน

การทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2560) 

ระดับปริญญาตรี 

3.3 มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เก่ียวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนา

นวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

3.4 สามารถแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลง

ทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 

3.5 สามารถออกแบบ ตรวจสอบ และประเมินงานทางวิศวกรรมได 

4. ดานทักษะความสัมพันธ ระหว างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal skills & 

responsibility) 

4.1 มีภาวะผูนํา มีความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุม

พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและ

อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาในสถานการณตางๆ 

4.2 สามารถสื่อสารกับกลุมคนท่ีหลากหลายโดยตระหนักถึงความแตกตางทางสังคมพหุวัฒนธรรม 

สามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูใน

สาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

4.3 มีความรับผิดชอบและสามารถวางแผนในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองและสาขาวิชาชีพอยาง

ตอเน่ือง 

4.4 รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน

กลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผู อ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

4.5 มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 

analysis, communication & information technology skills) 

5.1 มีทักษะในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรหรือกระบวนการวิจัยหรือการแสดง

สถิติประยุกตในการคิดวิเคราะหหรือแกปญหาในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงานในสาขา

วิชาชีพไดอยางสรางสรรค 

5.2 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู

ดวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ เพ่ือประโยชนใน

การศึกษาในสาขาวิชาการและวิชาชีพได 

5.3 มีทักษะในการส่ือสารขอมูลท้ังทางการพูด การเขียน และการส่ือความหมายโดยใชสัญลักษณ มี

ความชํานาญในการใชงานเอกสารทางวิศวกรรม 



มคอ.2 

- 126 - 

มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2560) 

ระดับปริญญาตรี 

5.4 สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรม

ท่ีเก่ียวของได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบทายหมายเลข 2 

ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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นายพรเทพ ขอขจายเกียรติ 
 

1. ตําแหนงทางวิชาการ   

รองศาสตราจารย  

 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ป พ.ศ. ที่

จบ 

ปริญญาตรี   วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย 2525 

ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)       จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ไทย  2531 

ปริญญาเอก D.Eng. (Industrial  Engineering)   Asian Institute of Technology, 

Thailand 

2538 

 

3. ผลงานทางดานวิชาการ 

3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ยอนหลัง 5 ป) 

พรเทพ  ขอขจายเกียรติ. 2557. ความนาจะเปนและสถิติวิศวกรรม. ขอนแกน  :  พิมพคร้ังท่ี  11  

คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

พรเทพ  ขอขจายเกียรติ.  2557.  การวิจัยดําเนินงาน. ขอนแกน :  พิมพครั้งที่  5  คณะ

วิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

3.2 งานวิจัย (ยอนหลัง 5 ป) 

-  

3.3 บทความทางวิชาการและบทความวิจัย (ยอนหลัง 5 ป)            

จรูญวิทย  ยึนประโคน   ศศิวิมล  กองพันธ   นิศานาถ  แกววินัด  และ  พรเทพ  ขอขจายเกียรติ  

2559.  การศึกษาปจจัยที่มีผลตอสัดสวนของเสียในการผลิตแทงอัดเช้ือเพลิงชีวมวลจากลํา

ตนมันสําปะหลัง. การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป 2559.  (7 - 8 

กรกฎาคม)  จังหวัดขอนแกน. 

Nisanath Kaewwinud, Porntep  Khokhajaikiat  and  Apichart  Boonma.   201 6 .   A 

Study of Properties of Cassava Stalk Pellets.  Proceedings of International Ph.D. 

Symposium on Industrial Engineering 2016. (July)  Khon kaen, Thailand. 

ทิพยธัญญา  แกวศิริ   อภิชาติ  บุญมา  และ  พรเทพ  ขอขจายเกียรติ.  2558.  การจําลอง

สถานการณการเขารับบริการของผูปวยนอกโดยโปรแกรม ARENA กรณีศึกษาศูนยจักษุ 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน.  การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุต

สาหการ ประจําป 2558.  (6 - 7 สงิหาคม)  กรงุเทพมหานคร. 

ภาณิชา  สัตนาโค  และ  พรเทพ  ขอขจายเกียรติ.  2557.  การลดของเสียในข้ันตอนการตัดผา

สาํหรับผลิตเสื้อโปโล : กรณีศึกษาโรงงานตัดเย็บเส้ือผาสําเร็จรูป.  วิศวกรรมสาร มข. 41, 3:  

291-299. 

กอบกุล  โคนถอน  และ  พรเทพ  ขอขจายเกียรติ.  2557.  การบริหารจัดการวัสดุคงคลังของสาร

ใหความหวาน : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องด่ืมผง.  วารสารวิจัย มข.  19, 6:  

819-833. 

กอบกุล  โคนถอน  และ  พรเทพ  ขอขจายเกียรติ.  2557.  การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ

สาํหรับพยากรณปริมาณความตองการใชสารใหความหนืดในอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองด่ืม

ผง : กรณีศึกษา.  วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัญฑิตศึกษา)  14, 4:  29-43 

มัณฑนา  กลุมเหรียญทอง  และ  พรเทพ  ขอขจายเกียรติ.  2556.  การกําหนดรูปแบบวัสดุคง

คลังสําหรับธุรกิจสปา : กรณีศึกษาบริษัทภัทรวดีซินิต้ีบิวต้ีแอนดสปา.  วิศวกรรมสาร มข. 

40, 1:  57-66. 

วลัยลักขณ  แสงวรรณกูล  และ  พรเทพ  ขอขจายเกียรติ.  2556.  การศึกษาเกณฑการจาย

คาตอบแทนสําหรับการตีพิมพผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกนในวารสารระดับ

นานาชาติที่มีคาดัชนีผลกระทบการอางอิง.  วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน. 6, 1:  29-40. 

รัชดาภรณ  หอมนาน  และ  พรเทพ  ขอขจายเกียรติ.  2556.  การลดปริมาณถุงซลีไมสนิทใน

ข้ันตอนการบรรจุขาวสารขนาด 1 กิโลกรัม ดวยเครื่องบรรจุขาวสารอัตโนมัติ : กรณีศึกษา

บริษัทแหงหนึ่งในจังหวัดขอนแกน.  วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน. 6, 2:  53-68. 

ทิพยธัญญา  แกวศิริ   อภิชาติ  บุญมา   พรเทพ  ขอขจายเกียรติ  และ  ธนภัทร  รัตนภากร.  

2556.  การจําลองรูปแบบการเขารับบริการของผูปวยนอกโดยโปรแกรม Arena กรณีศึกษา

ศูนยจักษุ โรงพยาบาลศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน.  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ

ประจําปดานโลจิสติกสและโซอุปทาน ครั้งท่ี 13  “โลจิสติกสและโซอุปทานสําหรับ

ประชาคมอาเซียน”  (21 - 24พฤศจิกายน)  จังหวัดขอนแกน. 

Nisanath Kaewwinud, Porntep  Khokhajaikiat  and  Apichart  Boonma.   In press.  

Effect of Moisture and Region of Cut on Cassava Stalk Properties in Biomass 

Application.  Research in Agricultural Engineering. 

 

4. ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  35  ป 
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5. ภาระงานสอน 

5.1 ระดับปริญญาตรี  

EN412000  Engineering Statistics 

EN413101 Operations Research 

EN414112 Value Engineering 

EN414785 Cooperative Education 

EN414998  Industrial Engineering Pre-Project 

154 497  Industrial Engineering Project 

5.2 ระดับปริญญาโท  

154 721 Production and Operations Management 

154 898 Thesis 

154 899 Thesis 

 

5.3 ระดับปริญญาเอก 

154 997 Dissertation 
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นายปณิธาน พีรพัฒนา 

 

1. ตําแหนงทางวิชาการ   

ผูชวยศาสตราจารย 

 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ป พ.ศ. ท่ี

จบ 

ปริญญาตรี   วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย 2532 

ปริญญาโท M.Eng. (Industrial Engineering) Osaka Prefecture University, 

Japan 

2539 

ปริญญาเอก D.Eng. (Industrial Engineering) Osaka Prefecture University, 

Japan 

2547 

 

3. ผลงานทางดานวิชาการ 

3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ยอนหลัง 5ป) 

ปณธิาน พีรพัฒนา (2557), การวางผังโรงงาน, ฝายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักนวัตกรรม

การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแกน. ISBN 978-616-223-417-0 

3.2 งานวิจัย (ยอนหลัง 5ป) 

-  

3.3 บทความทางวิชาการและบทความวิจัย(ยอนหลัง 5ป) 

ชุติพร รัตนพันธ และ ปณิธาน พีรพัฒนา, “การปรับปรุงกระบวนการใหบริการเพ่ือลดการรอคอย

โดยใชแนวคิดลีนและการจําลองสถานการณ : กรณีศึกษาคลินิกทันตกรรม จังหวัด

ขอนแกน”, 2559,9(1), 135-150.  

ณัฑฐรยิา ภักดีปญญา และ .ปณิธาน พีรพัฒนา, “การปรับปรุงการผลิตอุปกรณการเกษตรดวย

เทคนิคแบบลีน กรณีศึกษาบริษัทเครื่องจักรกลการเกษตร”, KKU ENGINEERING 

JOURNAL, 2015; 42(2), 145-153 

มงคล สายขุนทด และ ปณิธาน พีรพัฒนา, “การลดความสูญเปลาในกระบวนการผลิตโดยใช

แนวคิดผลิตภาพสีเขียว : กรณีศึกษาโรงงานผลิตเสนกวยเตี๋ยว”, วารสารวิทยาศาสตร

ประยุกต, 2558(14), 14/2, 40-57. 

Patcharaporn Poobanchao and Panitarn Peerapattana, “An analysis of patients 

flow in a hospital case study using simulation model and plant layout”,2014, 



มคอ.2 

- 131 - 

The 15th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems 

Conference, Jeju, Korea, TB7-4(379), pp 89 

Woragrit Changjaturad and Panitarn Peerapattana, “Waste Reduction in Work 

Processes Using Lean Tools and Simulation: A case Study Logistics Service 

Providers”, 2014, The 15th Asia Pacific Industrial Engineering and 

Management Systems Conference, Jeju, Korea, TB7-4(379), pp 114 

Peeraya Sungkamee and Panitarn Peerapattana, 2013, “The measures to 

improve the manufacturing process by using the lean concept for hard 

disk drive industry”, Asian International Journal of Science and 

Technology in Production and Manufacturing Engineering Vol. 6, No.1 

ละอองดาว ขุนงิ้ว และ .ปณิธาน พีรพัฒนา, “การประยุกตใชผังงานสายธารคุณคาและการจําลอง

สถานการณเพ่ือลดเวลาเฉลี่ยในการใหบริการผูปวยในหนวยฉุกเฉิน:กรณีศึกษาหนวยผูปวย

นอกอุบัติเหตุฉุกเฉิน “โรงพยาบาลศรีนครินทร””, KKU ENGINEERING JOURNAL, 

October-December, 2013; 40(4), 527-538. 

Panitarn Peerapattana, Boonprapa Tunyaudom and Rattana Sittibunlun 

2012, “Layout Problem using SLP and AHP: case study Lapping 

Manufacturing in Slider Fabrication department”, The 4th KKU 

International Engineering Conference 2012 (KKU-IENC 2012), Khon Kaen, 

Thailand,278-281.           

Laongdao Khunngio and Panitarn Peerapattana, 2012, “An application of the 

value stream mapping and computer simulation to reduce the service 

times for patients in the Emergency care unit : A Case Study of the Out 

Patient Emergency care unit ,Srinagarin Hospita”, 1st Mae Fah Luang 

University International Conference 2012, Mae Fah Luang University, 

Chiang Rai,Thailand 

Amarit Sittichinnawong and Panitarn Peerapattana, 2012,” Green Productivity 

index of Cayenne Pepper production (case study in NONGKHAI 

province)”, 1st Mae Fah Luang University International Conference 2012, 

Mae Fah Luang University, Chiang Rai,Thailand 

 

4. ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา    27 ป 
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5. ภาระงานสอน 

5.1 ระดับปริญญาตรี  

EN002101  Entrepreneurial Spirit Incubation 

EN003102   Work Preparation and Continuing Self-Development 

EN413301 Industrial Plant Design and Facilities Planning 

EN414761  Industrial Seminar and Teamwork Practice 

EN414785 Cooperative Education 

EN414998  Industrial Engineering Pre-Project 

EN414999  Industrial Engineering Project 

5.2 ระดับปริญญาโท  

154 712   Plant Layout and Facility Planning 

154 898 Thesis 

154 899 Thesis 

5.3 ระดับปริญญาเอก 

154 997 Dissertation 
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นางสาวรักนอย อัครรุงเรืองกุล 

 

1. ตําแหนงทางวิชาการ   

ผูชวยศาสตราจารย  

 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ป พ.ศ. ท่ีจบ 

ปริญญาตรี   วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย 2535 

ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ไทย 2538 

ปริญญาเอก Ph.D. (Industrial Engineering) University of South Australia, 

Austraria  

2549 

 

3. ผลงานทางดานวิชาการ 

3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ยอนหลัง 5 ป) 

รักนอย อัครรุงเรืองกุล. การจัดการองคกรข้ันสูง (Advanced Organization and Management) 

(2557) เอกสารประกอบการสอน. 250 หนา. 

3.2 งานวิจัย (ยอนหลัง 5 ป) 

- 

3.3 บทความทางวิชาการและบทความวิจัย (ยอนหลัง 5 ป) 

นราธิป สุพัฒนธนานนท และ รักนอย อัครรุงเรืองกุล. ตนทุนการขนสงที่เหมาะสม สําหรับการจัด

เสนทางและการจัดรถบรรทุกหลายขนาด โดยตัวแบบกําหนดการเชิงเสนผสมจํานวนเต็ม: 

กรณีศึกษาบริษัทกระจายสินคาเคร่ืองดื่ม. การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 

ประจําป  2559 (IE Network Conference 2016), โรงแรมโฆษะขอนแกน, จังหวัด

ขอนแกน, 7-8 กรกฏาคม 2559 หนา 38-43 

เอกวิทย พิมพปจฉิม และ รักนอย อัครรุงเรืองกุล. การจัดรถบรรทุกสินคาที่เหมาะสมจากศูนย

กระจายสินคาไปยังคลังสินคายอย กรณีศึกษาบริษัทกระจายสินคาเครื่องดื่ม. การประชุม

วิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป 2559 (IE Network Conference 2016), 

โรงแรมโฆษะขอนแกน, จังหวัดขอนแกน, 7-8 กรกฏาคม 2559 หนา 44-50 

ธิดารัตน อมเถื่อน และ รักนอย อัครรุงเรืองกุล. การลดของเสียในการผลิตฮารดดิสกไดรฟ: 

กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส. การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสา

หการ ประจําป 2559 (IE Network Conference 2016), โรงแรมโฆษะขอนแกน, จังหวัด

ขอนแกน, 7-8 กรกฏาคม 2559 หนา 1277-1281 



มคอ.2 

- 134 - 

ศิรินาถ ดวงพิมพ และ รักนอย อัครรุงเรืองกุล. การจัดการอะไหลคงคลังดวยระบบคิวอารโคด: 

กรณีศึกษาบริษัทประกอบธุรกิจดานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส. การประชุมวิชาการ

ขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป 2559 (IE Network Conference 2016), โรงแรม

โฆษะขอนแกน, จังหวัดขอนแกน, 7-8 กรกฏาคม 2559 หนา 1835-1840 

วรพล จันทรผิว และ รักนอย อัครรุงเรืองกุล. การวิเคราะหตนทุนการขนสงและการปรับปรุง

รูปแบบการกระจายสินคา. การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป 

2559 (IE Network Conference 2016), โรงแรมโฆษะขอนแกน, จังหวัดขอนแกน, 7-8 

กรกฏาคม 2559 หนา 1835-1840 

โกวิทย คาทิพาที และ รักนอย อคัรรุงเรืองกลุ. การลดของเสียจากกระบวนการประกอบสปริง โดย

ประยุกตใชวิธีการลีน ซิกซ ซิกมา: กรณีศึกษาบริษัทในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส. การ

ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้ งท่ี 34 , ณ คณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 27 

มีนาคม 2559 หนา 255 

ภาณพุงษ ศรมีุงคล และ รักนอย อคัรรุงเรืองกุล. การวัดประสิทธิภาพของหวงโซอุปทานโดยความ

รวมมือของการจัดการขนสง. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

แหงชาติ ครั้งท่ี 38, อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 19-20 กุมภาพันธ 2559 หนา 

773-778 

โกวิทย คาทิพาที และ รักนอย อัครรุงเรืองกุล. การผลิตแบบ Lean Six Sigma ในอุตสาหกรรม: 

กรณีศึกษาโรงงานผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสใน จ.ขอนแกน. การประชุมวิชาการคร้ังที่ 53 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 21 พฤศจิกายน 2557 หนา 1084-1094 

วิริยะ วัฒนา และ รักนอย อัครรุงเรืองกุล. การออกแบบเครือขายการกระจายสินคาโดยใช

กําหนดการสามระดับ(Distribution Network Design with Tri-Level Programming) 

การประชุมวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 21 พฤศจิกายน 2557 หนา 

1075-1083 

วิริยะ วัฒนา และ รักนอย อัครรุงเรืองกุล. การศึกษาความเหมาะสมของท่ีต้ังปจจุบันของ

คลังสินคาโดยใชตัวแบบกําหนดการจํานวนเต็มแทจริง. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการดาน

การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน ครั้งท่ี 14 ประจําป 2557 (ThaiVCML 2014), 25 

สงิหาคม 2559 หนา T121/1 - T121/9 

 

4. ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา     21 ป 
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5. ภาระงานสอน 

5.1 ระดับปริญญาตรี  

EN412000 Statistics 

EN413400   Engineering Economy 

EN414785 Cooperative 

EN414998 Industrial Engineering Pre-Project 

EN414999 Industrial Engineering Project 

5.2 ระดับปริญญาโท  

154 722   Advanced Industrial Organization Management 

154 898 Thesis 

154 899 Thesis 

5.3 ระดับปริญญาเอก 

154 997   Dissertation 
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นายธนา  ราษฎรภักดี 

 

1. ตําแหนงทางวิชาการ    

ผูชวยศาสตราจารย    

 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. ท่ีจบ 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) มหาวิทยาลัยขอนแกน ประเทศไทย 2544 

ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแกน ประเทศไทย 2546 

ปริญญาเอก ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแกน ประเทศไทย 2551 

3. ผลงานทางวิชาการ 

3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ยอนหลัง 5 ป) 

-  

 

3.2 งานวิจัย 

หัวหนาโครงการ 

การพัฒนาเครื่องจักรตนแบบก่ึงอัตโนมัติสําหรับพันลวดเสาเข็ม” สนับสนุนโดย iTAP 2557 

การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติเพ่ือควบคุมกระบวนการอบแหงเม็ดปุยอินทรียจากมูลไก”

สนับสนุนโดย บริษัท ซีเมนส ประเทศไทยจํากัด และ บริษัท ศรีวิโรจน ฟารม ขอนแกน 

จํากัด 2555-2556 

โครงการ การออกแบบวิธีการควบคมุและอุปกรณควบคุมสภาวะอากาศท่ีเหมาะสมภายในโรงเรือน

เลี้ยงไกระบบระเหยน้ําชนิดแปรผันตามฤดูกาล”สนับสนุนโดย สวทช., 2553 และ บริษัท  

เบทาโกร จํากัด (มหาชน) 2553-2558 

การศึกษาผลกระทบของทิศทางการไหลของลมรอนที่มีตอประสิทฺธิภาพเครื่องอบแหงแบบ

ทรงกระบอกหมุน” สนับสนุนโดย มหาวิทยาลยัขอนแกน 2556 

Optimal Operation Tracking Control of an Engine- Hydrostatic CVT 

Powertrain”,commissioned by Khon Kaen Univ., 2011-2014. 

A Study of Optimal Biogas and Liquid Petroleum Gas Ratio for a Granulated Organics  

Fertilizer Drying Process in Chicken Farm”, commissioned by Khon Kaen Univ., 

2011-2014. 
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ผูรวมโครงการ 

โครงการ การพัฒนาอุปกรณชวยในการขับข่ีรถจักรยานยนตแบบดุลยภาพเพ่ือลดการปลดปลอย

มลพิษและประหยัดเช้ือเพลิง” สนบัสนุนโดย iTAP 2557 

A development of Motorcycle Emission and Fuel Consumption Models for a Traffic 

Simulation” commissioned by ATRANS, 2012. 

Development of system measuring and recording a driving pattern and an energy 

consumption of electric motorcycle” commissioned by ATRANS, 2013 

ผูรวมโครงการ การพัฒนาอุปกรณชวยในการขับข่ีรถจักรยานยนตแบบดุลยภาพเพ่ือลดการ

ปลดปลอยมลพิษและประหยัดเช้ือเพลิง ซึ่งไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจาก สมาคม

วิจัยการขนสงแหงเอเชีย (ป 2555) ภายใตการดูแลของ ผศ. ดร. ธเนศ  เสถียรนาม 

3.3 บทความทางวิชาการและบทความวิจัย 

           วารสารนานาชาติ 

Tossaporn Chamsai, Piyoros Jirawattana, and Thana Radpukdee, Robust Adaptive 

PID Controller for a Class of Uncertain Nonlinear Systems: An Application for 

Speed Tracking Control of an SI Engine, Mathematical Problems in 

Engineering, Volume 2015 (2015), Article ID 510738, 12 pages 

A Seedam, P. Jaisuk, P. Jirawattana, and T. Radpukdee. Engine Map and Optimal 

Operation  Path Construction for an Engine-CVT Powertrain System. Applied 

Mechanics and Materials, Vol. 564 (2014) pp 42-47 

Atthapol SEEDAM, Thaned SATIENNAM, Thana RADPUKDEE and Wichuda 

SATIENNAM.  Development of Onboard Motorcycle System to Measure On 

Road Driving Pattern. Advanced Materials Research, Volumes 931 – 932 

(2014) pp 1303 

R. Santivarakorn, T. Radpukdee. Multi Sliding Mode Control with Residual Error 

Estimation for a Counter Flow Rotary Dryer. Advanced Science Letters, 

Volume 19, Number 11,  November 2013 , pp. 3263-3271(9). 

T Upachaban, R Santivarakorn, T Radpukdee. Sliding Mode Control with 

Uncertainty Estimation for an Evaporative Cooling System in a Poultry House. 

Advanced Science Letters, Volume 19, Number 11, November 2013 , pp. 

3315-3319(5). 

T Chamsai, T Radpukdee, P Jirawattana. Improving Spark Ignition Engine by Low-

Pass Filter of  Sliding Mode Control with Adaptive PID Tuning. Advanced 

Science Letters, Volume19, Number 11, November 2013, pp. 3206-3212(7) . 
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K Senawong, S Bureerat, T Radpukdee. Energy Saving for an Evaporative Air-

Conditioning  System in a Poultry House by a Season Mode Controller. 

Advanced Science  Letters, Volume 19, Number 11, November 2013 , pp. 

3280-3284(5). 

K Khongsatit, S Winitchai, T Radpukdee. Hybrid Ventilation Management Technique 

for an  Evaporative Cooling System in Poultry House. Advanced Science 

Letters, Volume 19, Number 11, November 2013 , pp. 3275-3279(5). 

            

วารสารระดับชาติ 

Kritsadang Senawong, Sorayute Winitchai and Thana Radpukdee. Humidity and 

temperature  control in an evaporative cooling system of a poultry house.  

KKU ENGINEERING JOURNAL.January-March 2012; 39(1): 95-111 

Chayaphan Sringak, Ratchaphon Suntivarakorn, Thana Radpukdee. Mathematical 

Model of A Counter-Flow Rotary Dryer for Automation Control A Case Study  

In A Granulated Organic Fertilizer Drying Process In A Chicken Farm. Kku 

Engineering Journal. Vol 39, No 3 (2012) : Pp 229-240 

            

การประชุมวิชาการนานาชาติ 

Teerapon Upachaban, Apichart Boonma, and Thana Radpukdee. Climate Control 

System of a Poultry House Using Sliding Mode Control. Proceedings of 

ISFA2016 2016 International Symposium on Flexible Automation Cleveland, 

Ohio, U.S.A., 1 - 3 August, 2016. 

Teerapon Upachaban, Kannika Khongsatit, and Thana Radpukdee. Mathematical 

model and simulation study of a closed poultry house environment. 6th KKU 

International Engineering Conference 2016; Pullman Khon Kaen Raja Orchid 

Hotel, Khon Kaen, Thailand., 3 – 5 August, 2016. 

Atthapol Seedam, Thaned Satiennam*, Thana Radpukdee, Wichuda Satiennam. 

Driving parameter influencing of fuel consumption and emissions of 

motorcycle driving on signalized urbancollector. 6th KKU International 

Engineering Conference 2016; Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon 

Kaen, Thailand., 3 – 5 August, 2016. 
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Kritsadang Senawong, Sorayute Winitchai and Thana Radpukdee. Humidity and 

temperature control in an evaporative cooling system of a poultry house.  

KKU ENGINEERING JOURNAL.January-March 2012; 39(1): 95-111 

 

4. ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา    10   ป  

 

5. ภาระงานสอน 

     5.1  ระดับปริญญาตรี  

EN002204   Engineering Materials 

EN412500 Manufacturing Processes 

EN413501  Automatic Control System 

EN413502  CAD/CAM/CAE for Industrial Engineers 

EN413504  Industrial Automation and Process Optimal Control 

EN414505  Machine Tools   

EN414762  Manufacturing Engineering Seminar 

EN414785 Cooperative 

EN414998 Industrial Engineering Pre-Project 

EN414999 Industrial Engineering Project 

     5.2  ระดับปริญญาโท  

154 734   Applied Non-Linear Control 

154 860   Advanced Manufacturing Processes 

154 862   Advanced Automation 

154 864   Advanced Cad/Cam/Cae 

154 898 Thesis 

154 899 Thesis 

 

     5.3  ระดับปริญญาเอก 

            154 997   Dissertation 
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นายสมศักด์ิ   หอมดี 

 

1. ตําแหนงทางวิชาการ   

อาจารย ระดับ 7 

 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. ที่จบ 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแกน ประเทศไทย 2524 

ปริญญาโท M. Eng.(Industrial Engineering) University of Manitoba, 

Canada 

2531 

ปริญญาเอก Ph. D.(Metallurgical Engineering) University of Utah, U.S.A. 2538 

 

3. ผลงานทางดานวิชาการ 

3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ยอนหลัง 5 ป) 

- 

3.2 งานวิจัย (ยอนหลัง 5 ป) 

- 

3.3 บทความทางวิชาการและบทความวิจัย 

สมศักด์ิ หอมดี และ พีระพงศ ทาวเพชร. การแตกหักเน่ืองจากความลาของวัสดุผสม 20%SiCw-Al 

Fatigue Fracture of a 20%SiCw-Al Composite. การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรม

อุตสาหการ ประจําป 2559 (IE Network Conference 2016), โรงแรมโฆษะขอนแกน, 

จังหวัดขอนแกน, 7-8 กรกฏาคม 2559 หนา 1498-1500 

 

4. ประสบการณในการสอนระดับอุดมศึกษา  33  ป 

 

5.  ภาระงานสอน 

      5.1  ระดับปริญญาตรี   

 EN002204   ENGINEERING MATERIALS 

 EN412500  MANUFACTURING PROCESSES 

 EN414762   MANUFACTURING ENGINEERING SEMINAR 

 EN414785  COOPERATIVE 
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 EN414998  INDUSTRIAL ENGINEERING PRE-PROJECT 

 EN414999  INDUSTRIAL ENGINEERING PROJECT 

          5.2   ระดับปริญญาโท  

154 773   Metal Forming 

154 851   Structural and Surface Analysis of Materials  

154 856   Electron Microscopy and X-ray Microanalysis 
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นายอภิชาติ บุญมา 

 

1. ตําแหนงทางวิชาการ   

อาจารย  

 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน,ประเทศ ป พ.ศ. ท่ี

จบ 

ปริญญาตรี   วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย 2542 

ปริญญาโท M.S. (Industrial Engineering) North Carolina State University, 

USA 

2549 

ปริญญาเอก Ph.D. (Industrial Engineering) North Carolina State University, 

USA 

2555 

 

3. ผลงานทางดานวิชาการ 

3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ยอนหลัง 5 ป) 

- 

3.2 งานวิจัย (ยอนหลัง 5 ป) 

- 

3.3 บทความทางวิชาการและบทความวิจัย (ยอนหลัง 5 ป) 

Upachaban, T.; Boonma, A.; Radpukdee T.: Climate Control System of a Poultry 

House Using Sliding Mode Control. 2016 International Symposium on Flexible 

Automation, Submission number: 89, InterContinental Hotel and Conference 

Center, Cleveland, OH, August 1-3, 2016 

Sureeyatanapas, P.; Boonma, A.; Thalangkan S.: English proficiency requirements 

for engineering graduates at private organizations in Thailand. The 6th KKU 

International Engineering Conference (2016), paper ID# 327, Pullman Khon 

Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, August 3-5, 2016. 

Kaewwinud, N.; Khokhajaikiat P.; Boonma A.: (in Press) Effect of moisture and 

region of cut on cassava stalk properties in biomass applications. Research in 

Agricultural Engineering.  

สุขอังคณา แถลงกัณฑ, ปนิทัศน สุริยธนาภาส และ อภิชาติ บุญมา. การวิเคราะหความตองการ

ดานทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิศวกรรมของสถานประกอบการในประเทศไทยเพ่ือเตรียมความ
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พรอมในการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสา

หการ (2558), บทความ RT079, โรงแรมดิ เอมเมอรัล, กรุงเทพฯ, 6-7 สิงหาคม 2558 

ทิพยธัญญา แกวสิริ, อภิชาติ บุญมา และ พรเทพ ขอขจายเกียรติ. การจําลองสถานการณการเขา

รบับริการของผูปวยนอกโดยโปรแกรม ARENA® กรณีศึกษาศูนยจักษุ โรงพยาบาลศรี

นครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน. การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (2558), 

บทความ OM162, โรงแรมดิ เอมเมอรัล, กรุงเทพฯ, 6-7 สิงหาคม 2558 

Boonma, A.; Narayan, R. J.; Lee, Y.-S.: Analytical modeling and evaluation of 

microneedle apparatus with deformable soft tissues for biomedical 

applications. Computer-Aided Design & Applications (2013), 10(1), 139 -157. 

Boonma, A.; Narayan, R. J.; Lee, Y.-S.: Analytical modeling and evaluation of 

microneedle apparatus with deformable soft tissues for biomedical 

applications. Overall Best Paper Award Winner. The International CAD 

Conference and Exhibition (2012), paper 44, Niagara Falls, Canada. 

 

4. ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  5  ป 

 

5. ภาระงานสอน 

     5.1  ระดับปริญญาตรี  

EN413400  Engineering Economy 

EN413302 Safety Engineering      

EN413502  CAD/CAM/CAE for Industrial Engineers 

EN414505  Machine Tools   

EN414506  Tools Engineering   

EN414762  Manufacturing Engineering Seminar 

EN414785 Cooperative 

EN414998 Industrial Engineering Pre-Project 

EN414999 Industrial Engineering Project 

5.2  ระดับปริญญาโท  

154 891  Industrial And Logistics Management Seminar   

154 898 Thesis 

154 899 Thesis 

5.3 ระดับปริญญาเอก 

154 997  Dissertation 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 3 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
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เอกสารแนบทายหมายเลข 4 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน  

วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 



มคอ.2 

- 147 - 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

โดยท่ีเห็นเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษา

ขั้นปริญญาตรี  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุมคร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงวางระเบียบวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปรญิญาตรี พ.ศ. 

๒๕๕๕” 

ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๖ เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

บรรดาระเบียบ หรือประกาศ หรือมติใด ๆ ที่ขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “อธิการบดี”  หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “คณะ”  หมายความวา คณะหรอืหนวยงานที่มีหลักสูตรหรือรายวิชา

ระดับปริญญาตรีสังกัด                                                   

“คณบดี”  หมายความวา คณบดีของคณะหรือผูบริหารสูงสุดของ

หนวยงานท่ีหลักสูตรหรือรายวิชาระดับ

ปริญญาตรีสังกัด 

 “คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความวา คณะกรรมการประจําคณะหรือหนวยงาน 

ที่นักศึกษาสังกัด 

“อาจารยที่ปรึกษา”             หมายความวา อาจารยที่คณะแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษา

เก่ียวกับการศึกษาของนักศึกษา  
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“อาจารยผูสอน” หมายความวา อาจารยที่คณะมอบหมายใหสอน

รายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ” หมายความวา สํานักทะเบียนและประมวลผล                         

(สํานักบริหารวิชาการและพัฒนา

วิชาการ) 

“การข้ึนทะเบียน”              หมายความวา การที่มหาวิทยาลัยใหสภาพการเปน

นักศึกษาแกผูท่ีมหาวิทยาลัยรับเขา

ศึกษาใหม 

“การตอทะเบียน”          หมายความวา การที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนหรือ

การรักษาสภาพการเปนนักศึกษาโดย

ไมลงทะเบียน 

                                                                

ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง หรือระเบียบ

ปฏิบัติซึ่งไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปญหาการตีความหรือการปฏิบัติตาม

ระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยและคําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนที่สุด 

 

หมวด ๑ 

ระบบการจัดการศึกษา 

ขอ ๖ ระบบการจัดการศกึษา ใหใชระบบทวิภาค และคิดเปนหนวยกิต 

๖.๑ ในระบบทวิภาค แบงปการศึกษาหนึ่ง ออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค

การศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคการศึกษาพิเศษ (special session) 

ดวยก็ได โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห สวน

ภาคการศึกษาพิเศษ มีระยะเวลาไมนอยกวา ๖ สัปดาห ท้ังนี้ตองมีชั่วโมงเรียนของ

แตละรายวิชาเทากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ 

๖.๒ การคดิหนวยกิตในระบบทวิภาค หนึ่งหนวยกิตใหมีระยะเวลาศึกษา ดังนี้ 

๖.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 

๑๕ ชั่วโมงตอภาคการศกึษาปกติ 
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๖.๒.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษาปกติ 

๖.๒.๓ การฝกงาน สหกิจศึกษา การฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาไมนอยกวา ๔๕ 

ชั่วโมงตอ ภาคการศึกษาปกติ 

๖.๒.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรยีนอื่นใดตามท่ีไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลา

ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ 

ขอ ๗ มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีระบบการจัดการศึกษาอ่ืนดวยก็ได เชน ระบบไตรภาค ระบบชุดวิชา ระบบ

การสอนทางไกล และระบบอื่นๆ โดยการจัดระบบการศึกษานั้นๆ ตองมีระยะเวลาศึกษาและจํานวน

หนวยกิตในสัดสวนท่ีเทียบเคียงไดกับระบบทวิภาค และใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

  

หมวด ๒ 

การรับเขาศึกษา 

ขอ ๘ การรับบุคคลเขาเปนนักศกึษา สามารถดําเนินการไดดังนี้ 

๘.๑ การรับผานระบบคัดเลือกกลาง 

๘.๒ การรับโดยวิธีรับตรงและวิธีพิเศษ 

๘.๓ การรับตามขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบัน หรือขอตกลงของเครือขายความ

รวมมือระหวางสถาบัน 

๘.๔ การรับโดยวิธีอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของสภา

มหาวิทยาลัย 

ขอ ๙ คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 

๙.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป หรือ ๕ ป หรือ ๖ ป) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  หรือกําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษา

สุดทายของการศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

๙.๒ เปนผูมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑคุณสมบัติผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้นๆ และหรือตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนที่

เก่ียวของกับการรับเขาศึกษา ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้นๆ        
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หมวด ๓ 

การขึ้นทะเบียนและการตอทะเบียน 

ขอ ๑๐ การขึ้นทะเบียน 

๑๐.๑ คุณสมบัติของผูขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

๑๐.๑.๑ เปนผูที่มหาวิทยาลัยขอนแกนรบัเขาศึกษาเรียบรอยแลว 

๑๐.๑.๒ เปนผูยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ คําสั่ง และประกาศตางๆ ของ

มหาวิทยาลัยและของคณะทุกประการ 

๑๐.๒ ผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาแลวจะตองรายงานตัวและขึ้นทะเบียน และชําระเงิน

คาขึ้นทะเบียนและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ 

๑๐.๓ หนังสือรับรองความประพฤติ และหนังสือค้ําประกันท่ีนํามายื่นในวันรายงานตัว จะตอง

ใหผูรับรองและผูคํ้าประกันพรอมกับพยานอีกสองคน ลงลายมือชื่อใหเรียบรอย

กอนนํามายื่นและถาปรากฏ ในภายหลังวาเปนลายมือชื่อปลอม มหาวิทยาลัยจะ

สั่งใหนกัศึกษาผูนั้นพนสภาพการเปนนักศึกษา 

ขอ ๑๑ การตอทะเบียน 

๑๑.๑ นักศึกษาตองตอทะเบียนเปนประจําทุกภาคการศึกษาปกติ และชําระเงินคาตอ

ทะเบียนและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๑๑.๒ กรณีท่ีนักศึกษาตอทะเบียนแลวปรากฏในภายหลังวา ตองพนสภาพการเปนนักศึกษา 

หรือถูกสั่งพักการศึกษา เนื่องจากตกออกตามขอ ๒๘ แหงระเบียบนี้ ใหถือวาการ

ตอทะเบียนคร้ังนั้นเปนโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะคืนเงินคาธรรมเนียมการตอ

ทะเบียนใหกับนักศึกษา โดยการตอทะเบียนเรียนโดยไมตองลงทะเบียนเรียน 

สามารถทําไดในกรณีตอไปนี้ 

๑๑.๒.๑ การลาพักการศึกษา 

๑๑.๒.๒ ถูกสั่งพักการศึกษา 

๑๑.๒.๓ ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแลว แตยังไมผานเงื่อนไข

การสําเร็จการศึกษาอ่ืนๆ 

๑๑.๓ นักศึกษาจะตองเปนผูยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และประกาศ

ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยและของคณะทุกประการ 
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หมวด  ๔ 

การลงทะเบียนเรียน 

ขอ ๑๒ การลงทะเบียนเรยีน 

๑๒.๑ นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียน และชําระเงินคาธรรมเนียมในแตละภาคการศึกษา

ใหเสร็จสิ้นภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๑๒.๒ ในกรณทีี่มีเหตุอันสมควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชา

หนึ่งหรือจํากัดจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 

๑๒.๓ ในแตละภาคการศึกษาปกติ ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา ๙ หนวยกิต แตไม

เกิน ๒๒ หนวยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา และใหลงทะเบียน

เรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา 

๑๒.๔ การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวย

กิต 

๑๒.๕ ในกรณีที่มีความจําเปน การลงทะเบียนเรียนมากกวา หรือนอยกวาท่ีกําหนดไวใน

ขอ ๑๒.๓ และขอ ๑๒.๔ อาจกระทําไดโดยความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา

และไดรับอนุมัติจากคณบดี   ทั้งนี้ไมเกิน ๒๕ หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติ

สําหรับการลงทะเบียนแบบเต็มเวลา และไมเกิน ๑๒ หนวยกิต ในภาคการศึกษา

พิเศษและสําหรบัการลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา 

๑๒.๖ การลงทะเบียนรายวิชาที่จัดการศึกษาระบบอ่ืนๆ ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเปนไป

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

๑๒.๗ นักศึกษาที่ไมมาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดจะถูกปรับ

เปนรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ใหนับวันหยุดราชการรวมดวย 

๑๒.๘ เมื่อพนระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียน เวนแตจะมีเหตผุลอันสมควรและตองไดรบัอนุมัติจากอธิการบดี 

๑๒.๙ นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ จะตองลาพักการศึกษา

ตามขอ ๓๗.๓ แหงระเบียบนี้ มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา 

๑๒.๑๐ นักศึกษาที่สอบคัดเลือกเขาศึกษาไดมีสิทธิขอยกเวนหรือเทียบโอนรายวิชาไดตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 

๑๒.๑๑ นักศึกษาที่เรียนครบหนวยกิตตามหลักสูตรระดับปรญิญาตรีและไดคะแนนเฉลี่ย

สะสมถึงเกณฑ ที่สําเร็จการศึกษาแลว จะลงทะเบียนเรยีนอีกไมได เวนแตจะเปน

นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติสองปริญญา 
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๑๒.๑๒ คณะสามารถพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือควบคุมดูแลการลงทะเบียนเรียน

ของนักศกึษา ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรได 

๑๒.๑๓ การลงทะเบียนเรียนท่ีไมเปนไปตามเงื่อนไขของรายวิชาใหถือวาการลงทะเบียน

เปนโมฆะ      

ขอ ๑๓ การลงทะเบียนเรยีนซ้ํา 

๑๓.๑ นักศึกษาที่ได R ตามหมวดที่ ๗ จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ําทันทีที่มีการ

เปดสอน นอกจากจะไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเลื่อนกําหนดการลงทะเบียนเรียน

ได 

๑๓.๒ นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ไดไมสูงกวา D+ อีกเพื่อทําใหระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงข้ึน จํานวนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาท่ีเรียนซ้ํานี้ตอง

นําไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

๑๓.๓ ในกรณทีี่นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีแลว แตระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑที่จะสําเร็จการศึกษา ก็

อาจจะเรียนซ้ําเฉพาะรายวิชาท่ีไดระดับคะแนนต่ํากวา A เพ่ือยกระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมใหถึงเกณฑสําเร็จการศึกษา จํานวนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาท่ีเรียน

ซ้ํานี้ ตองนําไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกคร้ังเชนเดยีวกับรายวิชาอ่ืน 

 

หมวด ๕ 

การเพ่ิมและถอนรายวิชา  

ขอ ๑๔ การเพิ่มรายวิชาจะกระทําไดภายใน ๒ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๓ วัน

แรกของภาคการศึกษาพิเศษ หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

ขอ ๑๕ การถอนรายวิชามีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

๑๕.๑ การถอนรายวิชาภายในหนึ่งในสี่ของระยะเวลาการศึกษารายวิชานั้นในภาค

การศึกษานั้น นับจากวันเร่ิมเรียนตามปฏิทินการศกึษาของมหาวิทยาลัยหรือตามท่ี

หลักสูตรกําหนดรายวิชาที่ถอนนั้นจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

(Transcript) และการถอนตามนัยนี้ นักศึกษาสามารถดําเนินการไดดวยตัวเอง

ผานระบบอินเทอรเนต็ 

๑๕.๒ การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาท่ีกําหนดไวในขอ ๑๕.๑ แตไมเกินหนึ่งในสอง

ของระยะเวลาการศึกษาของรายวิชาดังกลาวในภาคการศึกษาน้ัน นับจากวันเริ่ม

เรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามท่ีหลักสูตรกําหนด รายวิชาที่ถอน
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นั้นจะได  W แตจะไมปรากฏในใบแสดง  ผลการศึกษา การถอนตามนัยนี้ตองไดรับ

ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และใหดําเนินการ ท่ีสํานักบริหารและพัฒนา

วิชาการ 

๑๕.๓ การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาที่กําหนดไวในขอ ๑๕.๒ รายวิชาที่ถอนนั้นจะ

ไดรบั F และ จะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

ขอ ๑๖ เมื่อมีการเพิ่มหรือถอนรายวิชาแลว จํานวนหนวยกิตที่เรียนจะตองไมขัดหรือแยงกับขอ 

๑๒.๓ ขอ ๑๒.๔ และขอ ๑๒.๕ แหงระเบียบน้ี  

 

หมวด ๖ 

การศึกษาแบบรวมเรียน  

ขอ ๑๗ การศึกษาแบบรวมเรียน (Audit) เปนการศึกษาเพื่อเพ่ิมพูนความรูแบบไมนับหนวยกิต 

ขอ ๑๘ การลงทะเบียน การเพิ่ม และการถอนรายวิชาของการศึกษาแบบรวมเรยีน ใหปฏิบัติตาม

หมวดที่ ๔ และหมวดที่ ๕ แหงระเบียบน้ี 

ขอ ๑๙ รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน จะไมนับหนวยกิตรวมเขาเปนหนวยกิตท่ีกําหนดไว

ตามหลักสูตร 

ขอ ๒๐ รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน จะถือหรอือางเปนเงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) ที่

นับหนวยกิตไมได 

ขอ ๒๑ ถานักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแบบรวมเรียนแลว จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ํา

เพื่อจะนับ   หนวยกิตในภายหลังมิได เวนแตในกรณีที่มีการยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา 

และรายวิชานั้นเปนรายวิชา  ที่กําหนดใหมีการเรียนและนับหนวยกิตในหลักสูตร 

ขอ ๒๒ การประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน ใหประเมินผลเปน S หรือ U และให

ระบุคําวา Audit ไวในวงเล็บตอทายชื่อรายวิชา 

 

หมวด ๗ 

ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมายและคาคะแนน  

ขอ ๒๓ ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมายและคาคะแนน 

 ระดับคะแนนตัวอักษร                ความหมาย                  คาคะแนนตอหนวยกิต 

 A  ผลการประเมินขั้นดีเย่ียม (Excellent)  ๔.๐ 

 B+  ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)   ๓.๕  

 B  ผลการประเมินข้ันดี (Good)    ๓.๐ 
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 C+  ผลการประเมินข้ันคอนขางดี (Fairly Good)  ๒.๕ 

 C  ผลการประเมินพอใช (Fair)     ๒.๐ 

 D+  ผลการประเมินขั้นออน (Poor)    ๑.๕ 

          D   ผลการประเมินข้ันออนมาก (Very Poor)    ๑.๐ 

 F      ผลการประเมินข้ันตก (Fail)     ๐  

ตัวอักษรอ่ืนๆ ที่มีความหมายเฉพาะซึ่งแสดงสถานภาพการศึกษา คือ I  P  R  S  T  

U และ W ตัวอักษรเหลานี้ไมมีคาคะแนน ยกเวน T 

      ตัวอักษร                               ความหมาย 

     I                       ยังไมสมบูรณ (Incomplete) 

     P                        กําลังดําเนินอยู (In Progress) 

     R                      ซ้ําชั้น (Repeat) 

     S                      พอใจ (Satisfactory) 

     T                      รับโอน (Transfer) 

     U                      ไมพอใจ (Unsatisfactory) 

            W                       การขอถอนรายวิชา (Withdrawal) 

กรณีท่ีมีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบใหเปนไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและ

การศึกษา ตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือ

ที่ปรับปรงุแกไขเพ่ิมเติม 

ขอ ๒๔ การใชตัวอักษร มีวิธีการดังนี้ 

๒๔.๑ ตัวอักษร A   B+   B   C+   C   D+   D  และ  F  ใชในกรณีตอไปนี้ 

๒๔.๑.๑ ในรายวิชาที่นักศึกษาเขาสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินไดเปนระดับ

คะแนน 

๒๔.๑.๒ เปลี่ยนจาก I  ภายในกําหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัด 

๒๔.๑.๓ เปลี่ยนจาก R ภายในกําหนดเวลาและหลักเกณฑท่ีคณะแพทยศาสตร

กําหนด 

๒๔.๑.๔ การใช  F  นอกเหนือจากขอ ๒๔.๑.๑ ๒๔.๑.๒ และ ๒๔.๑.๓ แลว ยัง

ใชไดในกรณีตอไปนี้อีก คือ 

(๑) นักศึกษาถูกตัดสิทธิไมใหเขาสอบประจําภาค 
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(๒) นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบ และไดรับการตัดสินโทษใหได F 

ตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบประจําภาคท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

หรือไมปฏิบัติตามเกณฑหรือเงื่อนไขการประเมินตามเกณฑขอ 

๒๕.๒ 

(๓) เปลี่ยนจาก  I  กรณีนักศึกษาไมเขาสอบ หรือไมปฏิบัติงานท่ี

อาจารยผูสอนกําหนดให ภายในกําหนดเวลาของคณะท่ี

รายวิชานั้นสังกัด 

(๔) ถอนรายวิชาเรียนหลังเวลาท่ีกําหนด ตามขอ ๑๕.๓ 

(๕) ฝาฝนระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัย 

ท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดี 

๒๔.๒ ตัวอักษร I ใชในกรณีตอไปนี้ 

๒๔.๒.๑ นักศึกษาปฏิบัติงานยังไมครบตามเงื่อนไขที่อาจารยผูสอนกําหนดดวย

เหตุจําเปนหรือสุดวิสัย 

๒๔.๒.๒ นักศกึษาไมสามารถเขาสอบไดโดยมีเหตุจําเปนหรอืสุดวิสัย 

     การให I แกนักศึกษาจะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจําคณะที่รายวิชานั้นสังกัดและไดรับการอนุมัติจากคณบดีท่ีรายวิชานั้นสังกัด 

เม่ือไดรับอนุมัติใหได I แลว ใหคณะที่รายวิชานั้นสังกัดอยูกําหนดเวลาสอบหรือ

ปฏิบัติงานใหครบ ทั้งนี้ตองไมเกินภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้นจะเปลี่ยนเปน F เวนแต

ในกรณีที่จําเปนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะที่รายวิชานั้น

สังกัด และใหคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดมีอํานาจอนุมัติใหขยายเวลาได โดยตองแจงให

สํานักบรหิารและพัฒนาวิชาการทราบลวงหนา 

๒๔.๓ ตัวอักษร P ใชในกรณีที่รายวิชานั้นเปนรายวิชาที่เปดสอนติดตอกันมากกวา ๑ 

ภาคการศึกษา    ซึ่งจะตองวัดผลในภาคการศึกษาสุดทายของรายวิชานั้นและตอง

ประเมินผลเปน  A  B+  B  C+  C  D+ D หรือ F    

๒๔.๔ ตัวอักษร R ใชเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งสอบไมผานใน

รายวิชาเฉพาะของคณะแพทยศาสตรตามเกณฑที่คณะกําหนด 

๒๔.๕ ตัวอักษร S และ U ใชในกรณีตอไปนี้ 

๒๔.๕.๑ การประเมินผลรายวิชาที่กําหนดไววาไมมีการประเมินผลเปนระดับ

คะแนนหรือลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน 
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๒๔.๕.๒ เปลี่ยนจาก I ภายในกําหนดเวลาของคณะท่ีรายวิชานั้นสังกัดอยู 

สําหรับรายวิชาที่ไดกําหนดการประเมินผลเปน  S และ U 

๒๔.๖ ตัวอักษร T ใชในกรณีของรายวิชาท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหเทียบโอนไดโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะที่รับโอน โดยใสไวในวงเล็บตอทายรายวิชา 

๒๔.๗ ตัวอักษร  W  ใชในกรณตีอไปนี้ 

๒๔.๗.๑ รายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหถอนตามขอ ๑๕.๒ 

๒๔.๗.๒ นักศกึษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

๒๔.๗.๓ นักศกึษาถูกสั่งพักการศกึษาในภาคการศึกษานั้น 

 

หมวด ๘ 

การวัดและประเมินผล 

ขอ ๒๕ การวัดและประเมินผลการศึกษา  

๒๕.๑ มหาวิทยาลัยจัดใหมีการวัดผลสําหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไวในภาค

การศึกษาหนึ่งๆ     ไมนอยกวาหนึ่งครั้งและเมื่อทําการประเมินผลรายวิชาใดเปน

ครั้งสดุทายแลว ถือวาการเรยีนรายวิชานั้นสิ้นสุดลง 

๒๕.๒ อาจารยผูสอนตองแจงเกณฑและเงื่อนไขการวัดและประเมินผลในแตละรายวิชา

ใหนักศึกษาทราบลวงหนา 

๒๕.๓ การประเมินผลในแตละรายวิชาใหใชระดับคะแนนตัวอักษร ตามหมวดท่ี ๗ 

๒๕.๔ การประเมินผลการศึกษาเพื่อคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย (Grade Point Average 

= G.P.A.) จะกระทําเม่ือสิ้นแตละภาคการศึกษา 

๒๕.๕ วิ ธี คํ านวณระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสม (Cumulative Grade Point Average = 

Cumulative G.P.A.)  ใหทําดังน้ี 

๒๕.๕.๑ ใหนําผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหวางคาคะแนนที่ไดกับจํานวนหนวย

กิตของแตละรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนคาคะแนนเปนตัวตั้ง หาร

ดวยจํานวนหนวยกิตสะสม (Cumulative Credits) ผลลัพธที่ไดคือ

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

๒๕.๕.๒ การคํานวณดังกลาวขางตนใหตั้งหารถึงทศนิยม ๔ ตําแหนงและใหปด

เศษเฉพาะ ทศนิยมที่มีคาตั้งแต ๕ ขึ้นไป ตั้งแตตําแหนงที่ ๔ เพ่ือให

เหลือทศนิยม ๒ ตําแหนง 

๒๕.๖ รายวิชาท่ีมีคาคะแนนทุกรายวิชาจะตองนําหนวยกิตของรายวิชานั้นๆ ไปรวมเปน

ตัวหารในการคํานวณหาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
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ขอ ๒๖ การกําหนดนับชั้นปนักศึกษา หากมีความจําเปนตองกําหนดชั้นปนักศึกษาใหออกเปน

ประกาศของคณะ 

ขอ ๒๗ การสอบ 

๒๗.๑ การสอบแบงเปน  

๒๗.๑.๑ การสอบยอย 

๒๗.๑.๒ การสอบกลางภาค 

๒๗.๑.๓ การสอบประจําภาค 

๒๗.๑.๔ การสอบรวบยอด 

๒๗.๑.๕ การสอบประเภทอ่ืน 

๒๗.๒ การสอบยอย เปนการสอบในระหวางภาคการศึกษาหนึ่งๆ ผลของการสอบอาจ

นําไปใชพิจารณาเปนสวนหน่ึงรวมกับผลสอบประจําภาคก็ได จํานวนครั้ง เวลา 

และวิธีการสอบใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอนหรือคณะที่รับผิดชอบรายวิชา

นั้น  

๒๗.๓ ก าร ส อบกล า งภ าค  หมาย ถึ ง  ก า รส อบกล า งภ าคต าม ป ร ะก า ศ ข อ ง

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

๒๗.๔ การสอบประจําภาค หมายถึง การสอบครั้งสุดทายของแตละรายวิชา เม่ือเสร็จสิ้น

การสอนใน  ภาคการศึกษานั้น หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการสอบประจํา

ภาคใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจําภาค 

๒๗.๕ การสอบรวบยอด หมายถึง การสอบประมวลความรูเพ่ือมีสิทธ์ิไดรับปริญญาสาขา

ใดสาขาหนึ่ง หรือใหเปนไปตามท่ีคณะกําหนด 

๒๗.๖ การสอบประเภทอื่น หมายถึง การสอบที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวตามระเบียบน้ี

ใหเปนไปตาม ที่คณะกําหนด 

ขอ ๒๘ การตกออก 

๒๘.๑ การพิจารณาการตกออกใหพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดป

การศึกษาน้ันๆ และ   ใหคิดเฉพาะรายวิชาที่มีคาคะแนนโดยไมคํานึงถึงรายวิชาท่ี

ได  I  

๒๘.๒ นักศึกษาจะถูกพิจารณาใหตกออกในกรณีดังตอไปนี้ 

๒๘.๒.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๑.๕๐ เมื่อไดลงทะเบียนเรียนมาแลวและมี

หนวยกิตสะสมตั้งแต ๓๐-๕๙ หนวยกิต 

๒๘.๒.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๑.๗๕ เมื่อไดลงทะเบียนเรียนมาแลวและมี

หนวยกิตสะสมตั้งแต ๖๐ หนวยกิตข้ึนไป 



มคอ.2 

- 158 - 

๒๘.๒.๓ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ให เปนไปตาม

หลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๒๙ การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขตอไปนี้ 

๒๙.๑  สอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร ดังน้ี 

๒๙.๑.๑ การนับหนวยกิตในแตละรายวิชาใหนับครั้งเดียว 

๒๙.๑.๒ ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ระบุไวในหลักสูตรวาเปน

รายวิชาที่เทียบเทากัน ใหนับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเปนหนวยกิตที่ได 

๒๙.๒ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐ และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใน

รายวิชาที่คณะกําหนดไมต่ํากวา ๒.๐๐ หรือไดไมต่ํากวา C ทุกรายวิชา ทั้งนี้ให

เปนไปตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

๒๙.๓ มีคุณสมบัติตามขอ ๓๐.๑ แหงระเบียบนี้ 

๒๙.๔ มีความประพฤติเรียบรอยตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๒๙.๕ ไมอยูระหวางการถูกสอบสวนทางวินัยนักศึกษาอยางรายแรงตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยวินัยนักศกึษา 

๒๙.๖ มีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีหลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยกําหนด 

๒๙.๗ นักศึกษาที่ไมผานเกณฑตามขอ ๒๙.๒ แตไดศึกษาและสอบผานรายวิชาใน

หลักสูตรครบตามเกณฑที่สามารถขอรับอนุปริญญาได คณะอาจพิจารณาใหเปน

ผูสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา ทั้งน้ีการใหอนุปริญญาตองเปนไปตามขอ 

๓๐.๒ แหงระเบียบนี้ 

๒๙.๘ วันที่สําเร็จการศึกษา ใหถือวันที่คณะกรรมการประจําคณะรับรองการสําเร็จ

การศึกษา 

 

หมวด ๙ 

การอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา 

ขอ ๓๐ ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแกผูที่ไดรับการเสนอชื่อจาก

คณะตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

๓๐.๑ คณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเปนผูเสนอชื่อนักศึกษาผู

สมควรไดรับอนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย โดยผูที่ไดรับการเสนอชื่อจะตองมี

คุณสมบัติตามขอ ๒๙  แหงระเบียบนี้ทุกประการ และตอง 

๓๐.๑.๑ ไมอยูในระหวางการรับโทษทางวินัยที่ระบุใหงด ยับยั้ง หรือชะลอการ

เสนอชื่อเพ่ือ ขออนุมัติหรือรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร 
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รวมทั้งไมอยูในระหวางบําเพ็ญประโยชนตอมหาวิทยาลัยหรือสังคม 

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๓๐.๑.๒ ไมเปนผูคางชําระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 

๓๐.๒ ในกรณีท่ีคณะหรือหลักสูตรกําหนดใหมีการใหอนุปริญญา คณะเปนผูเสนอชื่อผู

สมควรไดรับอนุปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย โดยผูที่ไดรับการเสนอชื่อจะตองมี

คุณสมบัติตามขอ ๒๙ ทุกขอ ยกเวนขอ ๒๙.๒ แหงระเบียบนี้ และตอง 

๓๐.๒.๑ ไดศึกษาและสอบผานรายวิชาตางๆ  ครบตามหลักสูตรแลวและมี

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๒.๐๐ แตไมต่ํากวา ๑.๗๕ หรือ 

๓๐.๒.๒ ไดศึกษาและสอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรอนุปริญญา และ

มีหนวยกิตที่ไดและระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในเกณฑที่หลักสูตร

กําหนด  

๓๐.๓ การขอแกไขการอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแกผูสําเรจ็การศึกษา ซึ่งสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาไปแลว ใหกระทําไดภายในระยะเวลาไมเกิน ๙๐ วัน นับ

แตวันท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ 

ขอ ๓๑ การใหปริญญาเกียรตินิยม 

๓๑.๑ นักศึกษาที่จะไดรับปริญญาเกียรตนิิยมจะตองอยูในเกณฑดังตอไปนี้ 

๓๑.๑.๑ มีระยะเวลาศึกษาไมเกินระยะเวลาปกติที่กําหนดไวในหลักสูตร ท้ังนี้ไม

นับเวลาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

๓๑.๑.๒ ไมเคยสอบได F หรือ R หรือ U ในรายวิชาใด 

๓๑.๑.๓ ไมเคยเรียนซ้ําในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสม แลวทําใหสงผลตอการไดรับปริญญาเกียรตินิยม 

๓๑.๑.๔ ไมเคยได รับการยกเวนรายวิชา เวนแตเปนการยกเวนรายวิชาที่

มหาวิทยาลัยกําหนดใหยกเวนไดโดยไมมีผลตอการใหปริญญาเกียรติ

นิยมเทานั้น 

๓๑.๑.๕ ในกรณีนักศึกษาที่เทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรจากสถาบันการศึกษาอื่น 

จะตองศึกษารายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนไมนอยกวาสามใน

สี่ของจํานวนหนวยกิต      รวมตลอดหลักสูตร 

๓๑.๒ การใหปริญญาเกียรตินิยม แบงเปนดังนี้ 

๓๑.๒.๑ เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง ตองเปนผูไดระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมสูงสุดในกลุมผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาเดียวกันในแตละคณะ 

ทั้งนี้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตองไมต่ํากวา ๓.๖๐ กรณีที่ระดับคะแนน
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เฉลี่ยสะสมเทากัน ใหพิจารณาถึงทศนิยมตําแหนงท่ี ๔ หากยังเทากัน

ใหพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ   ในรายวิชา

บังคับหรือวิชาเอกของหลักสูตร 

๓๑.๒.๒ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๖๐ 

๓๑.๒.๓ เกียรตินิยมอันดับสอง ตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๓.๒๕ ถึง 

๓.๕๙  

๓๑.๓ การใหปริญญาเกียรตินิยมสําหรับนักศึกษาในหลักสูตรสถาบันสมทบ ใหเปนไป

ตามขอ ๓๑.๑ และขอ ๓๑.๒ ในระเบียบน้ี  

ขอ ๓๒ การเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา  

กรณีที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสําเร็จการศึกษาซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญา

หรืออนุปริญญาไปแลว มีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ ๙ ขอ ๒๙ และขอ ๓๐ แหงระเบียบน้ี 

ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา โดยใหมีผลตั้งแตวันที่สภา

มหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาใหกับบุคคลนั้น 

ขอ ๓๓ ในกรณีท่ีมีเหตุผลที่จําเปนและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิใหผูสําเร็จการศึกษาผูหนึ่ง

ผูใดเขารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได โดยการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ ใหออกเปน

ประกาศมหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๑๐ 

การยายโอนนักศกึษา 

ขอ ๓๔ การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

๓๔.๑ นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอื่น ถาคุณสมบัติและผลการเรียนอยูในมาตรฐานของ

มหาวิทยาลัย การรับโอนจะกระทําไดตอเมื่อมีท่ีสําหรับเขาศึกษาวางพอในหลักสูตรที่ขอ

เขาศึกษาและใหคณะที่จะรับ   เขาศึกษาเปนผูพิจารณารับโอน ทั้งน้ีคณะอาจกําหนด

วิธีการ หลักเกณฑพิจารณาเพ่ิมเติมอีกก็ได 

๓๔.๒ นิสิตนักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณารับโอน จะตองไมเปนผูที่พนสภาพการเปน

นิสิตนักศึกษาจากสถาบันเดิมและตองไดศึกษาอยูในสถาบันนั้นมาแลวไมนอยกวา 

๒ ภาคการศึกษาปกติ ท้ังนี้ ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา และตองได

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๒.๐๐ ข้ึนไป 

๓๔.๓ นิสิตนักศึกษาที่ประสงคจะโอนมาศึกษา จะตองสงใบสมัครถึงสํานักบริหารและ

พัฒนาวิชาการ ไมนอยกวา ๖ สัปดาห กอนวันเปดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่

ประสงคจะเขารับการศึกษานั้น พรอมกับแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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๓๔.๔ หลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและจํานวนหนวยกิตใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

๓๔.๕ นักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่น มีสิทธ์ิเรียนในมหาวิทยาลัยไดในระยะเวลาไม

เกินสองเทาของจํานวนปที่กําหนดไวในหลักสูตรที่เขาศึกษา โดยนับรวมเวลาเรียน

จากสถาบันเดิมดวย 

๓๔.๖ การคิดระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสมสําหรับนักศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบันอ่ืน 

มหาวิทยาลัยจะไมนําระดับคะแนนของรายวิชาท่ีเทียบโอนจากสถาบันเดิม มา

คํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 

ขอ ๓๕ การยายคณะเรียน 

๓๕.๑ การยายคณะเรียน จะกระทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจําคณะของคณะที่กําลังศึกษาและคณะที่ประสงคจะขอยายเขาศึกษา 

๓๕.๒ นักศึกษาที่มีสิทธ์ิขอยายคณะเรียน จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

๓๕.๒.๑ เปนนกัศึกษาที่ยังมีสิทธ์ิเรียนในคณะเดิม 

๓๕.๒.๒ ไมเคยยายคณะเรียนมากอน 

๓๕.๒.๓ มีเวลาศึกษาอยูในคณะเดิมไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติและมี

หนวยกิตสะสม   ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 

๓๕.๓ นักศึกษาที่ประสงคจะยายคณะเรียน จะตองย่ืนเอกสารตางๆ ตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด ตอสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการผานคณะท่ีกําลังศึกษา ท้ังน้ีนักศึกษา

จะตองย่ืนเอกสารดังกลาว   กอนเร่ิมภาคการศึกษาที่ขอยายอยางนอย ๖ สัปดาห  

คณะที่นักศึกษาประสงคจะขอยายสามารถกําหนดหลักเกณฑการยายคณะ

และวิธีการโดยออกเปนประกาศของคณะ 

๓๕.๔ หลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและอื่นๆ 

๓๕.๔.๑ การเทียบโอนรายวิชาที่จะโอน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะท่ีจะรับเขา

ศึกษา 

๓๕.๔.๒ ตองรับโอนหนวยกิตของรายวิชาที่เทียบเทากันไดทั้งหมด 

๓๕.๔.๓ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยาย จะตองเรียนไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของ

จํานวนหนวยกิต   ที่กําหนดในหลักสูตรที่ยายเขาศึกษา  

๓๕.๕ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยาย มีสิทธ์ิเรียนในหลักสูตรท่ียายเขาศึกษาไมเกินสองเทา

ของจํานวนปที่กําหนดไวในหลักสูตรนั้น โดยนับจากวันที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
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๓๕.๖ การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสําหรับนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยาย ใหคํานวณระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมจากรายวิชาทั้งหมดที่รับโอนมาจากหลักสูตรเดิม รวมกับรายวิชา

ที่เรียนในหลักสูตรใหมที่ยายเขาศึกษาดวย 

ขอ ๓๖ การเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะหรือการเปลี่ยนสาขาวิชาเอก ใหเปนไปตามประกาศของแต

ละคณะ 

 

หมวด ๑๑ 

การลา การพนสภาพนกัศึกษา และการคืนสภาพนักศึกษา 

ขอ ๓๗ การลา 

๓๗.๑ การลาแบงเปน ๓ ประเภท ดังนี้ 

๓๗.๑.๑ การลาปวยหรือลากิจ 

๓๗.๑.๒ การลาพักการศึกษา 

๓๗.๑.๓ การลาออก 

๓๗.๒ การลาปวยหรือลากิจ นักศึกษาจะลาไดในกรณีที่มีเวลาเรียนไมต่ํากวารอยละ ๘๐ ของ

เวลาเรียนทั้งหมด มิฉะนั้นจะตองขอลาพักการศึกษา และการลาที่เก่ียวของกับการ

สอบใหเปนไปตามขอ ๒๗ แหงระเบียบนี้ และตามรายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด นอกเหนือจากนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี 

๓๗.๓ การลาพักการศกึษา 

๓๗.๓.๑ นักศึกษาอาจจะไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่ง

ตอไปน้ี 

(๑) ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหาร 

(๒) ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอ่ืนใด ซึ่ง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 

(๓) เหตุผลความจําเปนอื่นที่คณะเห็นสมควร 

๓๗.๓.๒ วิธีปฏิบัติในการลาพักการศึกษา ใหนักศึกษาหรือผูปกครอง ในกรณีที่

นักศึกษาไมอาจดําเนินการดวยตนเองได ยื่นใบลาพรอมหลักฐานอื่นๆ 

ที่คณะผานอาจารยที่ปรึกษา เพ่ือใหคณบดีเจาสังกัดเปนผูพิจารณา

อนุมัติ และแจงสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการเพื่อปรับสถานะ ท้ังน้ี

นักศึกษาจะตองดําเนินการไมนอยกวา ๒ สัปดาหกอนวันแรกของการ

สอบประจําภาคตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ยกเวนกรณีที่มี

สาเหตสุุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของคณบดี 
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๓๗.๓.๓ นักศึกษาจะลาพักการศึกษาไดครั้งละไมเกินหนึ่งภาคการศึกษาปกติ 

เวนแตกรณี มีเหตุจําเปนหรือเหตุสุดวิสัย อาจใหลาพักการศึกษา ครั้ง

ละหนึ่งปการศึกษาไดโดยตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 

๓๗.๓.๔ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองชําระเงินคาธรรมเนียม

เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๓๗.๔ การลาออก นักศึกษาตองย่ืนใบลาพรอมหนังสือรับรองของผูปกครองและหลักฐาน

การแสดงวา  ไมมีหนี้สินคางชําระ โดยผานการพิจารณาของอาจารยที่ปรึกษาและ

คณบดีที่นักศกึษาสังกัด  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ กรณีที่มีเหตุผลความ

จําเปนอาจใหผูปกครองย่ืนใบลาออกแทนนักศึกษาก็ได 

๓๗.๕ หลักฐานที่ใชประกอบในการลาตางๆ ประกอบดวย 

๓๗.๕.๑ ใบลา ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๓๗.๕.๒ ใบรับรองแพทย (กรณีลาเนื่องจากปวย) ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๓๗.๕.๓ หนังสือรบัรองจากผูปกครอง และหนังสือแสดงความเห็นของอาจารยท่ี

ปรึกษา กรณีลาปวยหรือลากิจเกิน ๑๕ วัน หรือลาพักการศึกษา หรือ

ลาออก 

๓๗.๕.๔ หนังสือแสดงความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา การลาทุกประเภทตองผาน

ความเห็นชอบ จากอาจารยท่ีปรึกษา 

๓๗.๕.๕ หลักฐานเอกสารประกอบอื่นแลวแตกรณี เชน เอกสารการไดรับอนุมัติ

ใหไปฝกปฏิบัติงานที่ตางประเทศ การเรยีกตัวเขารับราชการทหาร เปน

ตน 

๓๗.๕.๖ หลักฐานเอกสารแสดงการปลอดหน้ีสินคางชําระตอมหาวิทยาลัย กรณี

ลาออกหรอืลาพักการศึกษา 

๓๗.๖ การอนมุัติลาพักการศกึษาและการลาออกใหถือตามวันท่ีอนุมัติใหมีผลในการลา 

๓๗.๗ การลาทุกกรณี จะไม ได รับสิท ธ์ิยกเวนจากระเบียบ ขอบังคับ อ่ืนใดของ

มหาวิทยาลัย 

ขอ ๓๘ การพนสภาพนักศึกษา  นักศึกษาจะพนสภาพนักศึกษาตามหลักเกณฑตอไปนี้ 

๓๘.๑ ตาย 

๓๘.๒ ลาออก 

๓๘.๓ ตกออก 

๓๘.๔ ถูกสั่งใหพนสภาพนักศึกษาตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
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๓๘.๕ ขาดคุณสมบัติการเขาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๓๘.๖ เรียนสําเร็จตามหลักสูตร และไดรับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาจากสภา

มหาวิทยาลัยโดยใหถือวาวันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาหรืออนุปรญิญาเปน

วันพนสภาพนักศึกษา เวนแตกรณีที่เปนนักศึกษาในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติสอง

ปรญิญาใหถือวันพนสภาพนักศึกษาในวันที่อนุมัติปริญญาที่สอง 

๓๘.๗ ไมลงทะเบียนเรียนใหเสร็จสิ้นภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดในแตละภาค

การศึกษา โดยมิไดลาพักการศึกษาตามระเบียบ 

๓๘.๘ ไมชําระคาธรรมเนียมเพ่ือข้ึนหรือตอทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนดในแตละภาคการศึกษา ยกเวนในกรณีเหตุสุด วิสัยที่มหาวิทยาลัย

เห็นสมควร 

๓๘.๙ ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกินจํานวนสองเทาของระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไวใน

หลักสูตร ทั้งนี้   ใหนับรวมระยะเวลาที่ลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา

ดวย 

๓๘.๑๐ ปลอมแปลงลายมือชื่อผูปกครอง หรือลายมือชื่อบุคคลอ่ืน เพ่ือใชเปนหลักฐานเท็จ

ตอมหาวิทยาลัยตามขอ ๑๐.๓  แหงระเบียบน้ี 

๓๘.๑๑ ตองโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได

กระทําโดยประมาท 

๓๘.๑๒ โอนไปเปนนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศกึษาอื่น 

๓๘.๑๓ อ่ืนๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๓๙ การคืนสภาพนักศึกษา 

๓๙.๑ นักศึกษาท่ีพนสภาพนักศึกษาอันเนื่องจากสาเหตุตอไปนี้ อาจขอคืนสภาพ

นักศึกษาได  

๓๙.๑.๑ พนสภาพตามขอ ๓๘.๒ ขอ ๓๘.๗ ขอ ๓๘.๘ และขอ ๓๘.๑๓ หรือ 

๓๙.๑.๒ พนสภาพเนื่องจากไดรับการประเมินใหไดอักษร I และถูกประเมินให

ตกออกโดยยังไมไดแกผลการประเมินอักษร I 

๓๙.๒ หลักเกณฑและวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษา ใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

 

 

 

หมวด ๑๒ 
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บทกําหนดโทษ 

ขอ ๔๐ นักศึกษาที่กระทําผิด หรือฝาฝนระเบียบนี้ ตองรับโทษทางวิชาการตามที่ระบุไวในขอ ๔๑ 

แห ง ระ เบียบนี้  และตอ งถู กพิ จ ารณาลง โทษทาง วินั ยตามที่ ระบุ ไ ว ในข อ บั ง คับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยวินัยนักศึกษา   อีกโสดหนึ่งดวย 

ขอ ๔๑ โทษทางวิชาการ มี ๔ สถาน ดังนี้ 

๔๑.๑ ปรับตกในรายวิชาที่เปนกรณสีาเหตุของการกระทําผิดหรือการฝาฝนระเบียบนี้ เชน 

ทุจรติในการสอบและกรณทีี่เปนไปตามขอ ๒๔.๑.๔ 

๔๑.๒ ปรบัตกไมนอยกวากึ่งหนึ่งของรายวิชาที่สอบมาแลวสําหรับภาคการศกึษานั้น โดย

นับยอนหลังตามลําดับรายวิชาที่สอบ 

๔๑.๓ ปรบัตกในทุกรายวิชาที่เขาสอบแลวสําหรบัภาคการศึกษานั้น 

๔๑.๔ ปรบัตกในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนสําหรับภาคการศกึษานั้น 

ขอ ๔๒ การดําเนินการเมื่อมีการกระทําผิดหรือฝาฝนระเบียบน้ี 

๔๒.๑ ใหผูที่ตรวจพบวานักศึกษากระทําผิดหรือฝาฝนระเบียบนี้ รวบรวมหลักฐาน

ขอเท็จจริงตางๆ  รายงานเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาและ

เสนอโทษ 

๔๒.๒ ใหคณะเสนอผลการพิจารณาโทษตอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมอีกขั้น

หนึ่ง โดยใหโอกาสนักศึกษาไดชี้แจงขอเท็จจริง ท้ังนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน หลังจาก

วันสุดทายของการสงผลการเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

๔๒.๓ ใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการบันทึกประวัติการลงโทษ และแจงใหคณะท่ี

นักศึกษาผูนั้นสังกัดและผูปกครองของนักศึกษาผูนั้นทราบเปนลายลักษณอักษร 

ขอ ๔๓ นักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ หรือไมไดรับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาตามขอ ๓๐ 

อาจอุทธรณได  ตามหลักเกณฑดังนี้ 

๔๓.๑ ใหนักศึกษาผูนั้นมีสิทธิ์อุทธรณตออธิการบดีภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันทราบ

คําสั่งลงโทษ 

๔๓.๒ การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อของผูอุทธรณ 

๔๓.๓ การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น จะอุทธรณแทนคนอื่น

หรอืมอบหมายใหคนอ่ืนอุทธรณแทนไมได 

๔๓.๔ การปฏิบัติเก่ียวกับการอุทธรณโทษทางวิชาการ ใหออกเปนประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

ขอ ๔๔ ใหอธิการบดีมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย มีคําสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกโทษ ตามควรแกกรณี โดย

ความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี 
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กรณีการอุทธรณการไมไดรับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา ใหอธิการบดีเสนอ

ความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือวินิจฉัย   

คําวินิจฉัยของอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง และของสภามหาวิทยาลัยตามวรรคสองให

ถือเปนที่สุด แลวแจงคําวินิจฉัยเปนหนังสือใหผูอุทธรณทราบภายใน ๑๕ วัน 

 

หมวด ๑๓ 

การจัดการศึกษาและการวัดผลสําหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

 คณะแพทยศาสตร ไดจัดการศึกษาแตกตางจากคณะอื่นๆ โดยเฉพาะการศึกษาในชั้นคลินิก

เนื่องจากมีการเรียนภาคทฤษฎีควบคูกับการฝกปฏิบัติทางคลินิก จึงกําหนดการจัดการศึกษาและการวัดผล

สําหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในสวนที่แตกตางจากคณะอื่นๆ ดังนี้ 

ขอ ๔๕ การจัดการศึกษาตลอดป การกําหนดระยะเวลาและภาคการศึกษา ใหเปนไปตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๔๖ การลงทะเบียนเรียน การเพ่ิมและถอนรายวิชา การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา การ

สอบแกตัว   การขึ้นชั้นเรียน การเรียนซ้ําชั้น การตกออก และการสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตร

บัณฑิต ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย     

 

บทเฉพาะกาล 

ขอ ๔๗ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน กอนปการศึกษา 

๒๕๕๖ ใหใชระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  

และประกาศหรือแนวปฏิบัติ  ที่เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษา

ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ไปจนกวาจะสําเร็จการศึกษา  

ขอ ๔๘ ระเบียบ หรือประกาศใดท่ีใชขอความ “ภาคการศกึษาฤดูรอน” ใหถือเปน “ภาคการศึกษาพิเศษ” 

ตามระเบียบนี ้

       ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๒    พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

                                     
                                                                (ลงช่ือ)     พล.ต.อ.เภา   สารสนิ 

                                                                                  (เภา   สารสิน) 

                                                                                 นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 5 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 766/2549) 

เรื่อง  การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรี 

จากการศึกษาในระบบ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับที่  766 / 2549) 

เรื่อง   การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ 

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

 เพื่ อ เ ป นการ เป ด โอกาสทางการ ศึกษาแก นั ก ศึ กษาที่ ส อบคั ด เลื อก เ ข า ศึ กษาต อ ใ น

มหาวิทยาลัยขอนแกนสามารถโอนรายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้น ๆ   และผานการวัดและ

ประเมินผลตามเกณฑของสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ  มาเปนสวนหนึ่งของจํานวนหนวยกิตในหลักสูตรของ

มหาวิทยาลยัขอนแกน  อีกทั้งเพ่ือเปนการปฏิบัติใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ      พ.ศ.

2542  มาตรา 15 ที่กําหนดใหมีการ  เทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  

และการศึกษาตามอัธยาศัย  และ  เพ่ือปริวรรตใหเปนไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง  หลักเกณฑ

การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ  พ.ศ.2545   ประกอบกับมีการเปล่ียนแปลง

ระบบการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาใหมเปนระบบเหมาจาย 

 ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน  

พ.ศ.2541 ประกอบกับขอ 12.10 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.

2548 และโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมคร้ังที่ 7/2549  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 

2549 มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของ

รายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ไวดังน้ี 

 ขอ 1  ประกาศน้ีเรียกวา  “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 766/2549)  เรื่อง การเทียบ

โอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ” 

 ขอ 2  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2549  เปนตนไป 

 ขอ 3  ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 143/2543) เร่ือง การเทียบโอนรายวิชา   

ลงวันที่  10  พฤษภาคม  2543  และ  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 377/2546) เรื่อง การเทียบ

โอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ลงวันท่ี วันที่ 21 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2546 และ ใหใชประกาศน้ีแทน 

 ขอ 4  ในประกาศน้ี 

“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“คณะ” หมายถึง คณะตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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“สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ”  หมายถึง   สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานัก 

บริหารและพัฒนาวิชาการ) ตามประกาศ

สภามหาวิทยาลัยขอนแกน  (ฉบับที่   

3/2548)   

“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“รายวิชา” หมายถึง กระบวนวิชาตาง ๆ ที่เปดสอนในระดับปริญญาตร

และเปนไปตามหลักสูตรของคณะน้ัน ๆ 

 ขอ.5. นักศึกษาผูมีสิทธิขอเทียบโอนรายวิชาตองเปนนักศึกษาที่สอบคัดเลือกเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน    และเคยเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือของสถาบันการศึกษาอ่ืน

ระดับอุดมศึกษา  หรือเทียบเทาในหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหนวยงานของรัฐท่ี

มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 

 ขอ 6  กําหนดเวลาการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา 

6.1 นักศกึษาที่ประสงคจะขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา จะตองย่ืนคํา

รอง ขอเทียบโอนรายวิชาภายใน  15  วัน นับถัดจากวันเปดภาคการศึกษาแรกท่ีเขา

ศึกษา  และสามารถย่ืนคํารองไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น ท่ีงานบริการการศึกษาของ

คณะ ท่ีนักศึกษาสังกัด โดยแนบใบแสดงผลการศึกษา  รายละเอียดของรายวิชา  

และเคาโครงรายวิชาเพ่ือระกอบ   การพิจารณาดวย  ยกเวน ผูขอเทียบโอนท่ีเคย

ศึกษาในมหา วิทยาลั ยขอนแกน  ขอเ ทียบโอนราย วิชา ในห ลัก สูตร ของ

มหาวิทยาลยัขอนแกน   ใหแนบเฉพาะใบแสดงผลการเรียนเทานั้น 

6.2 ใหคณะท่ีนักศึกษาสังกัดพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา 

ของนักศึกษาใหแลวเสร็จภายใน  20 วันนับถัดจากวันสุดทายของกําหนดวันย่ืน   

คํารอง และเปนผูสงผลการพิจารณาที่ไดรับอนุมัติจากอธิการบดีให สํานักบริหาร

และพัฒนาวิชาการ 

ขอ 7  เกณฑการพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา   และข้ันตอนการ

ตรวจสอบรายวิชาที่ขอเทียบโอน 

 7.1  เกณฑการพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา 

7.1.1 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือ

เทียบเทา ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานของ

รัฐที่มีอํานาจ ตามกฎหมายรับรอง 

7.1.2 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเน้ือหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสาม

ในส่ีของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีขอเทียบ 
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7.1.3 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีสอบไลไดไม ตํ่ากวาระดับคะแนน

ตัวอักษร  C หรือแตมระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเทา และหรือ 

เปนไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรของสาขาวิชานั้นกําหนด 

7.1.4 นักศึกษาจะขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิตไดไมเกินสาม

ในส่ีของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรท่ีรับโอน 

7.1.5 รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ไดรับอนุมัติ ใหเ ทียบโอนไดจากตาง

สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจะไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนน

เฉล่ียสะสม 

7.1.6 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนรายวิชาจะตองใชเวลาศึกษาท่ี

เหลืออยู ตามหลกัสูตรของมหาวิทยาลัยอยางนอยหน่ึงปการศึกษา 

7.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหม  จะเทียบโอนนักศึกษาเขา

ศึกษาได ไมเกินกวาช้ันปและภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมี

นักศกึษาเรียนอยู ตามหลกัสูตรที่ไดรับความเห็นชอบแลว 

7.1.8 เกณฑอ่ืนท่ีคณะเจาของรายวิชาเปนผู กําหนดข้ึนและจัดทําเปน

ประกาศ ซึ่งตองไมขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้ 

7.1.9 เกณฑนี้ใหใชกับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน  

7.2  ข้ันตอนการตรวจสอบรายวิชาที่ขอเทยีบโอน 

7.2.1 คณะที่นักศึกษาสังกัดเปนผูสงรายวิชาไปยังคณะที่รายวิชาที่ขอเทียบ

โอนนั้นสังกัด  เพ่ือพิจารณาวารายวิชาใดที่สามารถเทียบโอนได 

7.2.2 คณะกรรมการประจําคณะท่ีนักศึกษาสังกัดพิจารณาผลตามขอ 7.2.1 

เพ่ือพิจารณาการรับเทียบโอน   ท้ังนี้ใหเปนไปตามเกณฑ  ขอ 7.1 หาก

เห็นชอบใหนําเสนอขออนุมัติตออธิการบดี 

ขอ 8  คาใชจายและการชําระเงินคาใชจายในการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา

ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขอ  9  กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนรายวิชาไดแลวนั้น ให

สาํนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพิกถอนการลงทะเบียนรายวิชานั้น 

            นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนเพ่ิมเติมในภาคการศึกษานั้น ๆ ได  ทั้งนี้จํานวน

หนวยกิต ที่ลงทะเบียนเรียนได  ตองเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย    

 ขอ 10  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้  โดยใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหา 

ตามประกาศน้ี  การตีความและวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนท่ีสุด 
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  ประกาศ     ณ   วันท่ี     19    มิถุนายน  พ.ศ. 2549 

 

  

  (ลงชื่อ)           กุลธิดา  ทวมสขุ 

(รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 

        รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสมัพันธ 

   ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 6 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย  

การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2541 

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

 เพ่ือเปนการสงเสริมคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยใน

การผลิตบัณฑิต โดยการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังยังเปนการสงเสริมบรรยากาศทาง

วิชาการในการสรางประสบการณทางวิชาการ และสังคมแกนักศึกาในการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย

ซึ่งกันและกัน 

 ดังน้ันเพ่ือใหการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย ดําเนินไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตาม

ความในมาตรา 16(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 ประกอบดวยมติสภา

มหาวิทยาลยัขอนแกน คร้ังที่ 6/2541 เม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม 2541 จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการลงทะเบียบเรียนขาม 

                    มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541” 

 ขอ 2  ใหใชระเบียบนี้ต้ังแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป 

 ขอ 3  ในระเบียบน้ี 

 “มหาวิทยาลัย”       หมายถึง   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

             เกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

             มหาวิทยาลยัเชียงใหม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

             มหาวิทยาลยัมหิดล   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

             มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร   และรวมถึง 

              มหาวิทยาลัยและ/หรือสถาบันอ่ืนท่ีมีขอตกลง 

             รวมกันเพื่อใหมีการลงทะเบียนเรียนขาม 

             มหาวิทยาลยั 

 “การลงทะเบียนเรียน”  หมายถึง   การลงทะเบียนเรียนในรายวิชางๆ และสอบผาน 

 “ขามมหาวิทยาลัย”      หมายถึง   ตามเกณฑของมหาวิทยาลัย/สถาบันแหงหนึ่ง 

              และนําจํานวนหนวยกิตไปเปนสวนหนึ่งของ 

              จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย/ 

              สถาบันท่ีนักศึกษาสังกัด 
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 “นักศึกษา”         หมายถึง   นิสิตและ/หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 ขอ 4  คณุสมบัติของผูลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยแต

ละแหงจะเปนผูกําหนดข้ึน 

 ขอ 5  วิธีการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

5.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยอ่ืนที่ประสงคจะลงทะเบียนเรียนท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนให

ปฏิบัตดัิงนี ้

5.1.1 นักศึกษาท่ีประสงคจะลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยในรายวิชาใดตองย่ืน

ความจํานงผานมหาวิทยาลัยท่ีนักศึกษานั้นสังกัดอยูและไดรับอนุมัติจาก

ผูบังคับบัญชาสูงสุดของมหาวิทยาลัยถึงมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนเวลาไมนอย

กวา 2 เดือนกอน 

วันลงทะเบียนวิชาเรียนประจําภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด 

5.1.2 มหาวิทยาลยัขอนแกนจะแจงผลการพิจารณาใหผูสมัครทราบกอน 

5.1.3 กําหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน 

5.1.4 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาจะตอง

ลงทะเบียนเรียนและชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบ  ของ

มหาวิทยาลัยใหเสร็จสิ้นตามวัน เวลา และสถานท่ี ที่มหาวิทยาลัยขอนแกน

กําหนดจึงจะถือวาการลงทะเบียนนั้นสมบูรณ 

5.2 กรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนที่ประสงคจะลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย

ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยน้ันๆ กําหนด 

ขอ 6  การถอนรายวิชาใดก็ดี การประเมินผลการศึกษาก็ดี และการใหใบรับรองผลการศึกษาก็ดี 

ใหเปนไปตามเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยนั้นๆ กําหนด 

ขอ 7  ภายใตแหงระเบียบนี้มหาวิทยาลัยอาจจะประกาศงดการเรียนการสอนวิชาใดวิชาหรือจํากัด

จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งได 

ขอ 8  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจออกประกาศคําสั่งหรือขอปฏิบัติ

ใดๆ ซึ่งไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ได 

 

 ประกาศ ณ วันท่ี  26  สิงหาคม  พ.ศ.2541 

 

 

                                                                (ลงช่ือ)     พล.ต.อ.เภา   สารสนิ 

                                                                                  (เภา   สารสิน) 

                                                                                 นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 7 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1072/2550) 

เรื่อง แนวปฏิบัติการขออทุธรณ 

และการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับที่ 1072/2550)  

เร่ือง แนวปฏิบัติการขออุทธรณและการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี 

 

เพื่อใหการพิจารณาการขออุทธรณโทษของนักศึกษาท่ีถูกสั่งลงโทษทางวิชาการเน่ืองจากฝาฝน

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 12 บทกําหนดโทษ ขอ 

41 และขอ 42 และระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจําภาคการศึกษาของนักศึกษา 

พ.ศ. 2547 เปนไปดวยความเรียบรอยและมีบรรทัดบานเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย 

ฉะนั้ น  อาศัย อํ านาจตามความมาตรา 20 และ มาตรา 23(1)  แห งพระราชบัญญั ติ

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ใน

คราวประชุมคร้ังที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 จึงประกาศกําหนดแนวปฏิบัติการอุทธรณและการ

พิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี ไวดังนี้ 

ขอ 1 ประกาศนี้ เ รียกวา  “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1072/2550) เรื่ อง  

“แนวปฏิบัติการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี” 

ขอ 2 ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

ขอ 3 ในประกาศนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดี มหาวิทยาลยัขอนแกน 

“คณะ” หมายถึง คณะ วิทยาลัย วิทยาเขต ที่นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

                 ที่ถูกส่ังลงโทษสังกัดอยู 

“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ถูกสั่งลงโทษทางวิชาการ 

“การลงโทษทางวิชาการ”หมายถึง การที่นักศึกษาถูกส่ังลงทาทางวิชาการเนื่องจากฝาฝน 

ระเบียบของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของ เชน ทุจริตในการ

สอบ คัดลอกผลงานทางวิชาการ ลงทะเบียนเรียนผิด

เงื่อนไขของรายวิชา มีเวลาเรียน/หรือเวลาสอบซ้ําซอน

กัน เปนตน 

“การอุทธรณ” หมายถึง การท่ีนักศึกษาย่ืนเรื่องตอมหาวิทยาลัยเปนลายลักษณ 
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  อักษร เพื่อขอใหพิจารณาทบทวนคําสั่งลงโทษ เนื่องจาก 

                            เห็นวาไมไดรับความเปนธรรม หรือไมเห็นดวยกับคําสั่ง 

                            ลงโทษ 

ขอ 4 ผูมีสิทธ์ิอุทธรณตามประกาศนี้ ตองเปนนักศึกษาท่ีถูกสั่งลงโทษทางวิชาการ โดยคําสั่งของ

คณะหรือมหาวิทยาลัย 

ขอ5 การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหทําเปนหนังสือลงลายมมือช่ือของผูอุทธรณ เสนอตออธิการบดี 

โดยย่ืนท่ีสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําส่ังลงโทษ 

ขอ 6 นักศึกษาสามารถอุทธรณคําส่ังลงโทษไดสําหรับตนเองเทานั้น จะอุทธรณแทนผู อ่ืนหรือ

มอบหมายใหผูอ่ืนอุทธรณแทนมิได 

ขอ 7 ใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการชุดหนึ่ง เพ่ือ

พิจารณาเปนการเฉพาะราย ประกอบดวย 

1. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

เปนประธานกรรมการ 

2. ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เปนรองประธานกรรมการ 

3. รองคณบดีฝายวิชาการ (หรือที่เรียกช่ือเปนอยางอ่ืน) เปนกรรมการ 

จากคณะท่ีไมเก่ียวของกับการอุทธรณ อีก 2 คน  

4. นิติกรท่ีอธิการบดีมอบหมาย 1 คน เปนกรรมการ 

5. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

    สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ทั้งน้ีอาจแตงต้ังผูชวยเลขานุการไดอีก 1 คน 

เปนกรรมการและเลขนุการ 

ขอ 8 ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการ ประชุม พิจารณาอุทธรณ จากผลการ

สอบขอเท็จจริงเบ้ืองตนท่ีดําเนินการโดยคณะ เอกสาร หลักฐาน หรืออ่ืนๆ ตามเห็นสมควร 

และอาจเชิญบุคคลท่ีเก่ียวของใหขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมได 

ขอ 9 ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการ ทํารายงานสรุปผลการพิจารณาอุทธรณ

เสนอตออธิการบดีภายใน 45 วัน นับจากวันรับการอุทธรณ กรณีมีเหตุความจําเปนให

สามารถขออนุมัติขยายระยะเวลาการดาํเนินการตามประกาศน้ีได ทั้งน้ีครั้งละไมเกิน 60 วัน 

ขอ 10 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบด ีมีอํานาจพิจารณา วินิจฉัย มีคําสั่งเพ่ิมโทษ 

ลดโทษ หรือยกอุทธรณ ตามควรแกกรณี แลวแจงคําวินิจฉัยเปนลายลักษณอักษรใหผู

อุทธรณทราบภายใน 15 วัน 

ขอ 11 ใหอธิการบดี เป นผู รั กษาการตามประกาศนี้  โดยใหมี อํ านาจการ วิ นิจฉัยปญหา  

การปฏิบัติตามประกาศนี้ และใหถือคําวินิจฉัยของอธิการบดีเปนที่ส้ินสุด 
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 ประกาศ  ณ  วันท่ี  21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2546 

 

                                                                                 

 

                                                                   (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 

                                                              รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

                                                          ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 8 

องคประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ตัวบงช้ีผลการดําเนนิการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และหลักเกณฑการประเมินประจําป 

ตัวบงช้ีและเปาหมาย 

ปการศึกษา 

ปท่ี 

1 

ปท่ี 

2 

ปท่ี 

3 

ปที่ 

4 

ปที่ 

5 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

√ √ √ √ √ 

2. มีรายละเอียดหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

√ √ √ √ √ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม

แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดการสอนใรแตละภาคการศึกษาใหครบ

ทุกวิชา 

√ √ √ √ √ 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินภาค

การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกวิชา 

√ √ √ √ √ 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังส้ินป

การศึกษา 

√ √ √ √ √ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 

และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผล

การเรียนรู จากการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

 √ √ √ √ 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือใหคําแนะนําดานการจัดการเรียน

การสอน 

√ √ √ √ √ 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหน่ึง

คร้ัง 
√ √ √ √ √ 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

√ √ √ √ √ 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีผลตอคุณภาพหลักสูตร

เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม5.0 

   √ √ 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีผลตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

    √ 

รวมตัวบงช้ี (ขอ) ในแตละป 9 10 10 11 12 

ตัวบงชี้บังคับ (ขอท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบงชี้ท่ีตองผานรวม (ขอ) 9 10 10 11 12 

 

เกณฑประเมิน: หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑการประเมินดังน้ี ตัวบงช้ีบังคับ (ตัวบงชี้ 1-5) มีผล

การดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และจํานวนตัวบงชี้ท่ีมีลการดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา 80% ของตัวบงช้ีรวม โดย

พิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 9 

รายงานผลการประเมินหลักสูตรหรือรายงานผลการศึกษาความพึงพอใจ 

ของผูมีสวนไดสวนเสีย (กรณีหลักสูตรปรับปรงุ) 
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รายงานผลการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 

1. ผลการประเมินจากผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ  
ตัวบงชี้ ระดับคุณภาพ 

ลําดั

บที่ 

รายการ มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

ไมทราบ/ 

ไมมีความเห็น 

1 ดานโครงสรางหลักสูตร √      

2 ดานอาคารและสถานที ่ √      

3 ดานอุปกรณการเรียนการสอน  √     

4 วิธีการสอน √      

5 กิจกรรมนอกหลักสูตร  √     

6 คณุลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค 

 √     

7 จริยธรรมของบัณฑิต √      

รวมคะแนน 32 

 

จุดเดนของหลักสูตร 

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ขอคดิเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

มีเน้ือหาวิชาตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิต มี

เครื่องมือและผูสอนที่ดี และบัณฑิตมีความสามารถใน

การเรียนรู แกปญหาและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

รับทราบ 

 

จุดดอยของหลักสูตร 

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

ยังไมพบจุดออนของหลักสูตร รับทราบ 
 

2. ผลการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของ 

จุดเดนของหลักสูตร 

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

มีการเรียนการสอนครบถวนท้ังสาย Management 

และ Technical  

การเพ่ิมศักยภาพดานการเรียนการสอนใหดี

ย่ิงข้ึนโดยจัดหาซอฟทแวร และเคร่ืองมือวิจัย

ที่ทันสมัย โดยจัดสรรงบลงทุนเพ่ือซื้อ

ซอฟทแวร และเคร่ืองมือวิจัยที่ทันสมัย 
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จุดดอยของหลักสูตร 

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ขอคดิเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

ถาเปนไปไดควรมีการเพิ่ม practical skill จากทาง

อุตสาหกรรม  

รบัทราบและสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรู

โปรแกรมคอมพิวเตอรทางอุตสาหกรรมมากข้ึน 

 

3. ผลการประเมินจากผูใชบัณฑิต 

จุดเดนของนักศึกษา/บัณฑติ ท่ีกําลังศึกษาหรือจบการศึกษาในหลักสูตร 

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ขอคดิเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

- พรอมทํางาน 

- พรอมตอการเปลี่ยนแปลง 

- ใฝเรียนรูตลอดชีวิต 

- มีความสามารถในการคิด วิเคราะห และแกปญหา

การทํางานได 

- มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศในการทํางาน 

- มีภาวะผูนํา 

- มีความสามารถทางดานเทคนิค 

สงเสริมเพ่ือเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษเขาไปใน

รายวิชาที่สําคัญ เชน การนําเสนอฝกงาน

หรือสหกิจเปนภาษาอังกฤษ 

 

จุดดอยของนักศึกษา/บัณฑิต ที่กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาในหลักสูตร 

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ขอคดิเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

ความอดทน มักจะพบไดวานักศึกษาที่จบการศึกษามา

ทํางานใหม มักมีความคาดหวังเรื่องรายได และ

ผลตอบแทนท่ีสูง ในขณะที่อยูในชวงการเรียนรู และ

สะสมประสบการณ มักจะมองหางานใหมๆ ที่มีรายได

ท่ีสูงกวา และท่ีสุดคือเปล่ียนงานเพ่ือเพ่ิมรายได แต

สุดทาย ฝมือและความรู ความชํานาญ ไมเทากับท่ี

องคกรจายให สุดทายก็ตองจากไป 

รบัทราบและควรปรับเปล่ียนทัศนคติของ

นักศึกษา โดยทางภาควิชาฯ ไดเพิ่มวิชา ๑๙๔ 

๒๒๐ การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ 

เพ่ือพัฒนาทักษะที่หลากหลาย และเสรมิสราง

ทัศนคติที่ดีแกนักศึกษา 

 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 

1. กําหนดการสอดแทรกทักษะดานการจัดการและภาวะผูนํา รวมทั้งการส่ือสารภาษาอังกฤษใน

วิชาตางๆ และ เพิ่มเติมการเรียนรูกับอุตสาหกรรมจริงในวิชาสัมมนา 

2. สงเสรมิเพ่ือเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษเขาไปในรายวิชาที่สําคัญ เชน การนําเสนอฝกงานหรือสห

กิจเปนภาษาอังกฤษ 
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3. การสรางความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

4. การเพ่ิมศักยภาพดานการเรียนการสอนใหดีย่ิงข้ึนโดยจัดหาซอฟทแวร และเครื่องมือวิจัยที่

ทันสมัย 

5. การแยกเปนสาขายอย คือ วิศวกรรมอุตสาหการ(อุตสาหการ) และ วิศวกรรมอุตสาหการ(การ

ผลิต) ในป พ.ศ. 2560 เพ่ือใหนักศึกษาไดเลือกสาขาวิชายอยตามความตองการ และเพ่ือเพิ่ม

ความเช่ียวชาญในสาขาวิชา 

 

4. ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกบัคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมินอิสระ 

ขอคิดเห็นหรือสาระท่ีไดรับการเสนอแนะจากผู

ประเมินอิสระ 

ความเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตรตอขอคิดเห็น

หรือสาระท่ีไดรับการเสนอแนะ 

ควรจัดทําแบบสอบถามผูใชบัณฑิตที่เปนธุรกิจ

ภาคเอกชนถึงลักษณะบัณฑิตที่ตองการ จะไดนํามาใช

เปนขอมูลในการพัฒนาหลักสูตรในคราวตอๆ ไป 

ฝายประกันคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร ได

จัดทําในลักษณะของภาพรวมท้ังคณะฯ โดยสํารวจ

จากกลุมบัณฑิตท่ีจบการศึกษา ในแตละปการศึกษา 

 
ความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทายท่ีมีตอการจัดการและคุณภาพหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

คําถาม คะแนนเฉลี่ย 

1.หลักสูตร 

(1) การจัดการศึกษาสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 3.74 

(2) มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอยางชัดเจน 3.77 

(3) มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแตละภาคการศึกษาอยางชัดเจน 3.72 

(4) รายวิชามีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 3.82 

(5) รายวิชาที่เปดสอนมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา 3.67 

คะแนนเฉลี่ย 3.74 

2. กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 

(1) หลักเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.50 

(2) กระบวนการคัดเลือกเขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.71 

คะแนนเฉลี่ย 3.61 

3. อาจารยผูสอน 

(1) อาจารยมีวุฒิ ความสามารถ และประสบการณเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 5.51 
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คําถาม คะแนนเฉลี่ย 

(2) อาจารยสอนตรงตามวัตถุประสงค โดยใชวิธีการที่หลากหลายและเนนผูเรียนเปน

สาํคัญ 4.05 

(3) อาจารยสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ 4.10 

(4) อาจารยใหคําปรึกษาดานวิชาการและการพัฒนานักศึกษาไดอยางเหมาะสม 4.03 

(5) อาจารยเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 4.21 

คะแนนเฉลี่ย 4.38 

4. การบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 

(1) หองเรียนมีอุปกรณเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอกับนักศึกษา 3.87 

(2) หองปฏิบัติการมีอุปกรณเหมาะสม ทันสมัย เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอกับ

นักศึกษา 

3.69 

(3) ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอกับนักศึกษา 3.72 

(4) มีพ้ืนที่สําหรับพักผอน ทํากิจกรรมและอานหนังสือที่เหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู 

และเพียงพอกับนักศึกษา 

3.79 

คะแนนเฉลี่ย 3.77 

5. การจัดการเรียนการสอน 

(1) มีการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาชวยเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 

21 เชน ทักษะดานสื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยี ทักษะดานชีวิตและอาชีพ ทักษะ

ดานการเรียนรูตลอดชีวิต 

3.59 

(2) มีการใชส่ือและสารสนเทศประกอบการสอนอยางเหมาะสม 3.82 

(3) วิธีการสอนสงเสริมใหนักศึกษาไดประยุกตแนวคิดศาสตรทางวิชาชีพ 

วิศวกรรมศาสตร และ/หรือศาสตรที่เก่ียวของในการพัฒนาการเรียนรู 

3.69 

(4) มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะทางภาษาสากลและการสื่อสาร 3.56 

(5) มีการสอดแทรกคณุธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพในการเรียนการสอน 3.72 

(6) มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการทํางานเปนทีม 3.74 

คะแนนเฉลี่ย 3.69 

6. การวัดและประเมินผูเรียน 

(1) วิธีการวัดประเมินผลผูเรียนสอดคลองกับวัตถุประสงค และกิจกรรมการเรยีนการ

สอน 3.82 

(2) วิธีการวัดและประเมินผลผูเรียนมีประสิทธิภาพ 3.72 

คะแนนเฉลี่ย 3.77 
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คําถาม คะแนนเฉลี่ย 

7. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว องคกร สังคม และ

ประเทศชาติ ประกอบวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ 

3.87 

(2) มีความรูความสามารถดานวิชาการ และวิชาชีพทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

สามารถประยุกตใชความรูไดอยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพและการศึกษาตอ

ในระดับท่ีสูงข้ึน 

3.95 

(3) มีความสามารถในการใชความรู ทักษะทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

วิศวกรรมศาสตรในการคิดวิเคราะห ริเริ่มสรางสรรคงาน และแกไขปญหาทาง

วิศวกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

3.85 

(4) มีความสามารถในการใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศพัทเทคนิคทางวิชาชีพ

ในการติดตอส่ือสาร การเรียนรู และการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการใช เทคโนโลยี

คอมพิวเตอรและสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.74 

(5) มีความสนใจใฝรู สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ใหทันตอความกาวหนาและ

การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และสถานการณ 

4.03 

(6) มีวุฒิภาวะ ความเปนผูนํา มนุษยสัมพันธ และทักษะในการทํางานเปนหมูคณะ

และเครือขาย สามารถบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.74 

(7) มีความรูพ้ืนฐานและทักษะในการเปนผูประกอบการ 3.85 

(8) มีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตนเพ่ือสังคม ถือเอาประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้ง

ภาคภูมิใจในทองถ่ิน สถาบัน และประเทศชาติ 

3.77 

(9) มีทัศนคตทิี่ดีตอการทํางานและใชชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 4.03 

คะแนนเฉลี่ย 3.87 

8. การบริการนักศึกษา 

(1) มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 3.59 

(2) มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้ง

เต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 

3.54 

(3) มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสาํเร็จการศึกษาแก

นักศึกษา 

3.62 

คะแนนเฉลี่ย 3.58 

คะแนนเฉลี่ยของทุกขอคําถาม 3.80 
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ขอเสนอแนะ 

- ควรมีการดูงานนอกสถานที่มากกวานี้ (1 คําตอบ) 

- ควรมีการติดตามและแจงขาวนักศึกษาที่มีการออกนอกสถานท่ีฝกงาน และสหกิจศึกษาในเรื่องของ

พฤติกรรมการทํางานที่สงผลตอการทํางานในดานลบและบวก (1 คําตอบ) 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 10 

ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
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ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรปรับปรุงกับหลักสูตรเดมิ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร       แผนการศึกษาปกติ  149 หนวยกิต 1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร       แผนการศึกษาปกติ  141 หนวยกิต -ลดจํานวนหนวยกิต 

2. โครงสรางหลักสูตร 2. โครงสรางหลักสูตร  

 จํานวนหนวยกิต  จํานวนหนวยกิต  

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 149 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 141  

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 1) หมวดวิชาศกึษาทั่วไป  30 -ปรับปรุงกลุมวิชา 

กลุมวิชาภาษา-การสื่อสารและการเรียนรูดวยตนเอง 9 -  กลุมวิชาภาษา  12  

กลุมวิชาวิทย-คณิต-การคิดเชิงวิเคราะหและเชิงวพิากษ 6 -  กลุมวิชามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร 12  

กลุมวิชามนุษย-สังคม-คุณธรรม จริยธรรม คุณคาของชีวิตในสังคม 6 -  กลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร 6  

กลุมวิชามนุษย-สังคม-วัฒนธรรมและภูมิปญญา 3    

กลุมวิชาวิทย-คณิต-ความรอบรูและการปรับตัวในยุคโลกาภวิัตน 6    

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 113 2)  หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 105  -ลดจํานวนหนวยกิต 

    อุตสาหการ วัสดุและการผลิต  

 ฝกงาน สหกิจ  ฝกงาน สหกิจ ฝกงาน สหกิจ  

- กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร 31 31 1) กลุมวิชาพื้นฐาน    34 34 34 34 - เพ่ิมจํานวนหนวยกิต 

   2) กลุมวิชาบงัคับ 65 68 65 68 - ปรับปรุงกลุมวิชา 

- กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ 21 21 2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ 16 16 16 16 - ลดจํานวนหนวยกิต 

- กลุมวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ  52 49 2.2 วิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ 49 46 49 46 -ลดจํานวนหนวยกิต 

   2.3 วชิาฝกงานและสหกิจศึกษา      

    2.3.1 วิชาฝกงาน       (ไมนับหนวยกิต) 1 - 1 -  

    2.3.2 วิชาสหกิจศึกษา  - 6 - 6  

- กลุมวิชาชีพเลือกเรียน 9 3 3) กลุมวิชาเลือก 6 3 6 3 -ลดจํานวนหนวยกิต 
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- กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา - 9      - ยายไปกลุมวิชาบังคับ 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 – 9 3)  หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 - 9  

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   30 หนวยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   30 หนวยกิต  

1.1 กลุมวิชาการส่ือสารและการเรียนรูดวยตนเอง  12  หนวยกิต                               1.1 กลุมวิชาภาษา  12 หนวยกิต  

000 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) -เปลี่ยนชื่อวิชา 

000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-6) 000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) -เปลี่ยนชื่อวิชา 

000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-6) 000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) -เปลี่ยนชื่อวิชา 

   000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) -รายวิชาเปดใหม 

000 160 คอมพิวเตอรพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ - 

   

-ยายไปกลุมมนุษยศาสตร-

สังคมศาสตร 

1.2 กลุมวิชาการคิดเชิงวิเคราะหและเชิงวิพากษ  6  หนวยกิต                                  1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร      12 หนวยกิต  - เปลี่ยนชื่อกลุมวิชา และ

เพ่ิมจํานวนหนวยกิต 

   000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ                                                                                3(3-0-6) -ยายมาจากลุมวิชาความ

รอบรูและปรับตัวในยุค

โลกาภิวัฒน 

   000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) -ปรับปรุงเน้ือหา และยาย

มาจากกลุมวิชาวัฒนธรรม

และภมูิปญญา 

   000 160 คอมพิวเตอรพ้ืนฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน - -ยายมาจากกลุมวิชา

ส่ือสารและการเรียนรูดวย

ตนเอง 
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000 168 การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา 3(3-0-6)    -เปลี่ยนรหัสเปน 000 

175 และยายไปกลุม

คณิตศาสตร-วิทยาศาสตร 

   EN001100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู 3(3-0-6) -เปลี่ยนรหัสจาก 190 110 

เพิ่มหนวยกิตเนื้อหา และ

ย า ย ม า จ า ก ก ลุ ม วิ ช า

คุณธรรม จริยธรรม คุณคา

ของชีวิตในสังคม 

   EN003102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเอง

อยางตอเน่ือง 

3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสจาก 190 

410 เพ่ิมหนวยกิต เน้ือหา 

และยายมาจากกลุมวิชา

คุณธรรม จริยธรรม คุณคา

ของชีวิตในสังคม 

195 111 การสื่อสารดวยแบบ 3(2-3-5)   -ปรับปรุงเปน EN001202 

ช่ือวิชา  จํ านวน ช่ั ว โม ง

การศึกษาดวยตนเอง และ

ยายหมวดวิชาเฉพาะ 

1.3 กลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรม และคณุคาของชวีิตในสังคม  6  หนวยกิต   -ยกเลิกกลุมวิชา 

000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง 3(3-0-6)   -ยกเลิกรายวชิา 

190 110 การพัฒนาทักษะการเรียนรู 2(2-0-4)   -เปลี่ยนรหัสเปน 

EN001100 เพ่ิมหนวยกิต 
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เน้ือหา และยายไปกลุม

มนุษยศาตร-สังคมศาสตร 

190 410 การเตรียมพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

1(1-0-2)   -เปลียนรหัสเปน 

EN003102 เพ่ิมหนวยกิต 

เน้ือหา และยายไปกลุม

มนุษยศาสตร-

สังคมศาสตร 

   1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร    6 หนยกิต  - เปลี่ยนชื่อกลุมวิชา 

   000 175 การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา                                                                   3(3-0-6) -ปรับปรุงจาก 000 168 

และยายมาจากกลุม

วิชาการคิดเชิงวเิคราะห

และเชิงวิพากษ 

   EN002101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ 3(3-0-6) -เปลี่ยนรหัสจาก 194 

220 และยายมากจาก

กลุมความรูรอบตัวและ

การปรับตัวในยุค

โลกาภิวัฒน และมีการ

ปรับรหัสและเนื้อหา

รายวชิา 

1.4 กลุมวิชาวัฒนธรรมและภมูิปญญา  3  หนวยกิต                                                -ยกเลิกกลุมวิชา 
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 000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6)    -ปรับปรุงเน้ือหา และยาย

ไปกลุมมนุษยศาสตร-

สังคมศาสตร 

1.5 กลุมวิชาความรอบรูและการปรับตัวในยุคโลกาภิวัฒน  3  หนวยกิต    -ยกเลิกกลุมวิชา 

000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6)    -ยายไปกลุมมนุษยศาสตร-

สังคมศาสตร 

194 220 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ 3(3-0-6)    -เปลี่ยนรหัสเปน 

EN002101 และยายไป

กลุมคณิตศาสตร-

วิทยาศาสตร 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 113  หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ            ไมนอยกวา  105  หนวยกิต -ลดจํานวนหนวยกิต 

2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร   31  หนวยกิต        2.1  กลุมวิชาพื้นฐาน         34  หนวยกิต        -เพ่ิมจํานวนหนวยกิต 

191 100 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) EN001200 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา และ

คําอธิบายรายวิชา 

194 100 การฝกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-2) EN001201 การฝกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม                                                         1(0-3-2) ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

   EN001202 การเขียนแบบวิศวกรรม   3(2-3-6) -เปลี่ยนรหัสจาก 195 

111 ปรับชื่อวิชา เนื้อหา 

ช่ัวโมงศึกษาดวยตนเอง 

และยายมาจากกลุม

วิชาการคิดเชิงวเิคราะห

และเชิงวิพากษ 
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198 110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) EN001203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร                                                                       3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชาและ

คําอธิบายรายวิชา 

312 105 เคมีท่ัวไป 3(3-0-6) SC201005 เคมีท่ัวไป                                                                                                                        3(3-0-6) -คงเดิม 

 

312 106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) SC201006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                                                                                      1(0-2-1) -ปรับปรุงชั่วโมงปฏิบัติ  

      และช่ัวโมงศึกษาดวย

ตนเอง 

-ปรับเปล่ียนรหัสวิชา 

314 126 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) SC401206 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) -ปรับเปล่ียนรหัสวิชา 

314 127 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) SC401207 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) -ปรับเปล่ียนรหัสวิชา 

314 226 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) SC402202 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) -ปรับเปล่ียนรหัสวิชา 

314 232 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) SC402302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) -ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

315 111 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) SC501005 ฟสิกสมูลฐาน 1                                                                                            3(3-0-6) - ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

315 112 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) SC501006 ฟสิกสมูลฐาน 2                                                                                            3(3-0-6) - ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

315 181 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1 1(0-3-2) SC501003 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1                                                                                1(0-3-2) - ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

315 182 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2 1(0-3-2) SC501004 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2                                                                                1(0-3-2) - ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

 2.2 กลุมวิชาบังคับ                 65  หรือ  68  หนวยกิต   

2.2 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ  21   หนวยกิต 2.2.1  วิชาพื้นฐานวิชาชพีวิศวกรรมอุตสาหการ  16  หนวยกิต  -ลดจํานวนหนวยกิต 

194 270        วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) EN002204 วัสดุวิศวกรรม                                                                                      3(3-0-6) -เปลี่ยนรหัสและคําอธิบาย

รายวชิา  

192 201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) EN211001 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) -เปลี่ยนรหัสและคําอธิบาย

รายวชิา 
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   EN212002 ปฏิบัติการหลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา                                        1(0-3-2) -รายวิชาเปดใหม 

194 200 สถิติวิศวกรรม  3(3-0-6) EN412000 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) -ปรับเปลียนรหัสวิชา 

194 240 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) EN412500 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) -ปรับเปล่ียนรหัสวิชา  

194 271  กลศาสตรและการทดสอบวัสดุ  3(2-3-5)    -ยกเลิกรายวิชา  

195 231  อุณหพลศาสตร 1  3(3-0-6) EN512300 อุณหพลศาสตร 1  3(3-0-6) -ปรับเปล่ียนรหัสและ  

      คําอธิบายรายวิชา 

050 109 ภาษาอังกฤษสําหรับการส่ือสารในวิชาชีพ  3(3-0-6)    -ยกเลิกรายวิชา 

2.3 กลุมวิชาชพีวิศวกรรมอุตสาหการ  52   หนวยกิต 2.2.2  วิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ      46 หรือ  49   หนวยกิต 

สําหรับแขนงอุตสาหการและแขนงการผลิตและวัสดุ 

 -ลดจํานวนหนวยกิต 

194 260  การศึกษางานอุตสาหกรรมและการเพ่ิมผลิตภาพ 3(3-0-6) EN412300 การศึกษางานอุตสาหกรรมและการเพ่ิมผลิตภาพ 3(3-0-6) -ปรับเปล่ียนรหัสวิชา 

194 280  ปฏิบัติการการศึกษางานอุตสาหกรรม 1(0-3-1) EN412001 ปฏิบตัิการทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1(0-3-2) -ปรับเปล่ียนรหัสวิชาและ

จํานวนช่ัวโมงศึกษาดวย

ตนเอง 

   EN412002 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและวัสด ุ 1(0-3-2) -รายวิชาใหม 

194 380 ปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต 1(0-3-2) EN413003 ปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต 1(0-3-2) -ปรับเปล่ียนรหัสวิชา 

194 410 วิศวกรรมการซอมบํารุง 3(3-0-6) EN413102 วิศวกรรมการซอมบํารุง 3(3-0-6) -ปรับเปล่ียนรหัสวิชา 

194 312  การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) EN413103 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) -ปรับเปล่ียนรหัสวิชา  

194 320 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) EN413200 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) -ปรับเปล่ียนรหัสและ

คําอธิบายวิชา  

194 360 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมและวางแผนสิ่งอํานวย

ความสะดวก 

3(3-0-6) EN413301 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมและวางแผนสิ่งอํานวย

ความสะดวก 

3(3-0-6) -ปรับปลี่ยนรหัสวิชา  

 

194 417 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) EN413302 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) -ปรับเปล่ียนรหัสวิชา 
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194 311  เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) EN413400 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) -ปรับเปล่ียนรหัสวิชา 

194 498 การเตรียมโครงการวิศวกรรมอุตสาหการ 1(0-3-1) EN414998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมอุตสาหการ 1(0-3-2) -ปรับเปล่ียนรหัสวิชาและ

จํานวนช่ัวโมงศึกษาดวย

ตนเอง 

194 499 โครงการวิศวกรรมอุตสาหการ 2(0-6-3) EN414999 โครงการวิศวกรรมอุตสาหการ 2(0-6-3) -ปรับเปล่ียนรหัสวิชา 

   สําหรับแขนงอุตสาหการ  

194 310 การจัดการอุตสาหกรรม  3(3-0-6) EN412100 การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) -ปรับเปล่ียนรหัสและ

คําอธิบายรายวิชา  

194 350 การวิจัยดําเนินงาน 3(3-0-6) EN413101 การวิจัยดําเนินงาน 3(3-0-6) -ปรับเปล่ียนรหัสวิชา 

194 419 การวิเคราะหตนทุนและงบประมาณทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) EN413401 การวิเคราะหตนทุนและงบประมาณทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) -ปรับเปล่ียนรหัสวิชายาย

มาจากกลุมวิชาชีพเลือก

เรียน  

194 453  การประยุกตคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) EN413104 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) -ยายมาจากกลุมวิชาชีพ

เลือกเรียน และมีการ

ปรับเปลี่ยนรหัสและ 

คําอธิบายรายวิชา  

194 452 เทคนิคการจําลองดวยคอมพิวเตอร 3(3-0-6) EN414105 เทคนิคการจําลองดวยคอมพิวเตอร 3(3-0-6) -ยายมาจากกลุมวิชาชีพ

เลือกเรียน และมีการ

ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

194 317 การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม 3(3-0-6) EN414106 การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม 3(3-0-6) -ปรับเปล่ียนรหัสวิชา 

194 411 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 3(3-0-6) EN414107 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 3(3-0-6) -ปรับเปล่ียนรหัสวิชา 

194 491 สัมมนาทางอุตสาหกรรมและการฝกทํางานเปนทีม 1(1-0-2) EN414761 สัมมนาทางอุตสาหกรรมและการฝกทํางานเปนทีม 1(1-0-2) -ปรับเปล่ียนรหัสวิชา 
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แขนงวิศวกรรมการผลิตและวัสด ุ

 

   EN412600 โลหะกรรมกายภาพและเชิงกล 3(3-0-6) -รายวิชาเปดใหม 

   EN413501 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) -รายวิชาเปดใหม 

194 342 แคด/แคม สําหรับวิศวกรอุตสาหการ  3(2-3-6) EN413502 แคด/แคม/แค สําหรับวิศวกรอุตสาหการ 3(2-3-6) -ปรับเปล่ียนรหัส ชื่อ และ 

      คําอธิบายรายวิชา และ

ปรับจํานวนชั่วโมงศึกษา

ดวยตนเอง 

194 444 เทคโนโลยีการขึ้นรูป 3(2-3-5) EN413503 กระบวนการขึ้นรูป 3(3-0-6) - ป รั บ เ ปลี่ ย น ร หั ส  ชื่ อ 

คําอธิบายรายวิชา และ

ปรับ เ พ่ิมจํานวนชั่ ว โมง

บร ร ยาย  ปฏิ บั ติ  แล ะ

ช่ัวโมงศึกษาดวยตนเอง   

   EN413504 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมและการควบคมุกระบวนการ

ที่เหมาะสมท่ีสดุ 

3(2-3-6) -รายวิชาเปดใหม 

   EN414505 เคร่ืองมือกล   3(3-0-6) -รายวิชาเปดใหม 

   EN414506 วิศวกรรมเครื่องมือ 3(3-0-6) -รายวิชาเปดใหม 

   EN414762 สัมมนาทางวิศวกรรมการผลิต 1(1-0-2) -รายวิชาเปดใหม 

       

194 340 วิศวกรรมการผลิตและเทคโนโลย ี 3(3-0-6)    -ยกเลิกรายวชิา 

194 341  การทําใหเปนอัตโนมัติและเครืองมือวัด  3(2-3-5)    -ยกเลิกรายวชิา 
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194 430 โลจิสติกส  3(3-0-6)    -เปลี่ยนรหัสเปน 

EN414800 และยายไปอยู

กลุมวิชาเลือก  

194 481  ปฏิบัติการโลจิสติกสและการประยุกตคอมพิวเตอรในงาน

อุตสาหกรรม  

1(0-3-1)    -ยกเลิกรายวชิา 

2.4 กลุมวิชาชพีเลือกเรียน   9  หนวยกิต 3) กลุมวิชาเลือก      3 หรือ 6   หนวยกิต 

นักศึกษาตองเลือกเรียนรายวิชาบังคับขามวิชาเอกท่ีไมซํ้ากับวิชาเอกของ

นักศึกษาหรือรายวิชาตอไปนี้  

 - ลดจํานวนหนวยกิต 

194 201 สถิติและการทดลองเชิงวิศวกรรม  3(3-0-6)    -ยกเลิกรายวิชา  

194 313 การจัดการโครงการ 3(3-0-6)    -ยกเลิกรายวิชา 

194 321 ทักษะการประกอบการสําหรับวิศวกร 3(3-0-6)    -ยกเลิกรายวิชา 

194 451 เทคนิคขั้นพ้ืนฐานการหาคาเหมาะที่สุด 3(3-0-6) EN414109 เทคนิคข้ันพื้นฐานการหาคาเหมาะที่สุด 3(3-0-6) -ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

194 454 การวิเคราะหการตัดสินใจ 3(3-0-6) EN414110 การวิเคราะหการตัดสินใจ 3(3-0-6) -ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

194 412 การตลาดสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) EN414111 การตลาดสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) -ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

194 413 วิศวกรรมคุณคา 3(3-0-6) EN414112 วิศวกรรมคุณคา 3(3-0-6) -ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

194 414 การจัดการทางวิศวกรรม 3(3-0-6) EN414108 การจัดการทางวิศวกรรม  -ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

194 415 การจัดการพลังงาน 3(3-0-6)    -ยกเลิกรายวิชา 

194 416 ระบบการผลิตและการควบคมุพัสดุคงคลัง 3(3-0-6) EN414113 ระบบการผลิตและการควบคมุพัสดุคงคลัง 3(3-0-6) -ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

194 419 การวิเคราะหตนทุนและงบประมาณทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)    -เปลี่ยนรหัสเปน 

EN413401 และยายไปอยู

กลุมวิชาบังคับ 

194 420 วิศวกรรมและการจัดการคุณภาพขั้นแนะนํา 3(3-0-6) EN414201 วิศวกรรมและการจัดการคุณภาพขั้นแนะนํา 3(3-0-6) -ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 



มคอ.2 

- 199 - 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

194 460 การยศาสตร 3(3-0-6) EN414303 การยศาสตร 3(3-0-6) -ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

194 441 การตัดเฉือนโลหะ 3(2-3-5)    -ยกเลิกรายวิชา  

194 443 เทคโนโลยีการหลอ 3(2-3-5) EN414507 เทคโนโลยีการหลอ 3(2-3-6) -ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา และ

จํานวนช่ัวโมงการศึกษา

ดวยตนเอง 

194 444 เทคโนโลยีการขึ้นรูป 3(2-3-5)    -เปลี่ยนรหัสเปน 

EN413503 และยายไปอยู

กลุมวิชาบังคับ 

194 446 เทคโนโลยีการเชื่อม 3(2-3-5) EN414508 เทคโนโลยีการเชื่อม 3(2-3-6) -ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา และ

จํานวนช่ัวโมงการศึกษา

ดวยตนเอง 

194 447 การผลิตอุปกรณไมโครและนาโนอิเล็กทรอนิกสขั้นแนะนํา 3(3-0-6) EN414509 การผลิตอุปกรณไมโครและนาโนอิเล็กทรอนิกสขั้นแนะนํา 3(3-0-6) -ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

194 448 การออกแบบเครื่องมือและแมพิมพ 3(2-3-5) EN414510 การออกแบบเครื่องมือและแมพิมพ 3(2-3-6) -ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา และ

จํานวนช่ัวโมงการศึกษา

ดวยตนเอง 

194 452 เทคนิคการจําลองดวยคอมพิวเตอร 3(3-0-6)    -เปลี่ยนรหัสเปน 

EN414105 และยายไปอยู

กลุมวิชาบังคับ 

194 453 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)    -เปลี่ยนรหัสเปน 

EN413104 และยายไปอยู

กลุมวิชาบังคับ 

194 470 โลหกรรมกายภาพ  3(3-0-6)    -ยกเลิกวิชา 
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194 471 การผุกรอนของโลหะและโลหะผสม 3(3-0-6) EN414601 การผุกรอนของโลหะและโลหะผสม 3(3-0-6) -ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

194 472 กรรมวิธีทางความรอนของโลหะและโลหะผสม 3(2-3-5) EN414602 กรรมวิธีทางความรอนของโลหะและโลหะผสม 3(2-3-6) -ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา และ

จํานวนช่ัวโมงการศึกษา

ดวยตนเอง 

194 473 โลหกรรมทางกล 3(3-0-6)    -ยกเลิกวิชา 

   EN414603 ไตรโบโลจี ่ 3(3-0-6) -รายวิชาเปดใหม 

   EN414604 วัสดุชีวภาพ                       3(3-0-6) -รายวิชาเปดใหม 

   EN414800 โลจิสติกส 3(3-0-6) -ปรับเปลี่ยนรหัสวิชาจาก 

194 430 และยายมาจาก

กลุมวิชาชีพ  

194 432 การจัดการโลจิสติกสทางการเกษตร 3(3-0-6) EN414801 การจัดการโลจิสติกสทางการเกษตร 3(3-0-6) -ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

194 493 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3(3-0-6) EN414774 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3(3-0-6) -ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

   EN414775 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุ 3(3-0-6) -รายวิชาเปดใหม 

   EN414776 หัวพิเศษทางวิศวกรรมการผลิต 3(3-0-6) -รายวิชาเปดใหม 

196 341 การปองกันมลพิษจากอุตสาหกรรม 3(3-0-6)    -ยกเลิกรายวิชา 

196 342 ระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ 3(3-0-6)    -ยกเลิกรายวิชา 

197 351 เทคโนโลยีพอลิเมอร 3(3-0-6)    -ยกเลิกรายวิชา 

198 232  โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธี  3(3-0-6)    -ยกเลิกรายวิชา 

198 301 ทฤษฎีการคํานวณ 3(3-0-6)    -ยกเลิกรายวิชา 

198 340 เครือขายคอมพิวเตอร 3(3-0-6)    -ยกเลิกรายวิชา 

   EN003300 วิศวกรรมระบบรางขั้นแนะนํา 3(3-0-6) - รายวิชาเปดใหม 

   EN003301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบราง 3(3-0-6) - รายวชิาเปดใหม 
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   EN003302 วิศวกรรมลอเล่ือน 3(3-0-6) - รายวิชาเปดใหม 

   EN003303 ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ 3(3-0-6) - รายวิชาเปดใหม 

   EN003304 การวางแผนและการจัดการขนสงระบบราง 3(3-0-6) - รายวิชาเปดใหม 

   EN003305 การจัดการโครงการระบบขนสงทางราง 3(3-0-6) - รายวิชาเปดใหม 

   EN003306 การออกแบบทางรถไฟ 3(3-0-6) - รายวชิาเปดใหม 

   EN003307 การบํารุงรักษาระบบรางขั้นแนะนํา 3(3-0-6) - รายวิชาเปดใหม 

   EN003308 ระบบจายไฟฟาสําหรับรถไฟ 3(3-0-6) - รายวิชาเปดใหม 

   EN003309 ระบบลากจูงรถไฟ 3(3-0-6) - รายวิชาเปดใหม 

   EN004310 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ 3(3-0-6) - รายวิชาเปดใหม 

191 450 ระบบการจัดการโลจิสติกสในการขนสง 3(3-0-6) EN114505 ระบบการจัดการโลจิสติกสในการขนสง 3(3-0-6) -ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

   EN313505 เทคโนโลยีการผลิตน้ําตาลทราย 3(3-0-6) -เพ่ิมเติมในหลักสูตร 

193 356 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวขาว 3(3-0-6) EN313506 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวขาว 3(3-0-6) -ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

195 464 หลักของการอนุรักษพลังงาน 3(3-0-6) EN514501 หลักของการอนุรักษพลังงาน 3(3-0-6) -ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

195 467 แหลงพลังงานทางเลือก 3(3-0-6) EN514503 แหลงพลังงานทางเลือก 3(3-0-6) -ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

190 400 การผลิตในองคกรญี่ปุน 3(3-0-6)    -ยกเลิกรายวิชา  

191 411 การบริหารผลิตภาพงานกอสราง 3(3-0-6)    -ยกเลิกรายวิชา 

193 354 เทคโนโลยีการแปรรูปยาง 3(3-0-6)    -ยกเลิกรายวิชา 

   EN004311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ 3(3-0-6) - รายวิชาเปดใหม 

2.5 กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา   0 หรือ 6 หนวยกิต 2.2.3  วิชาฝกงานและสหกิจศึกษา   1 หรือ 6 หนวยกิต   

194 399 การฝกงาน                                                                                                  0 EN413796 การฝกงาน                                                                                                  1(0-3-1) -ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

       (ไมนับหนวยกิต)  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

194 495 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ  6 EN414785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ                                                                           6 -ปรับเปลี่ยนรหัสและช่ือ

วิชา 

194 494 การเตรียมสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ     3(3-0-6)    -ยกเลิกรายวิชา 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 - 9  หนวยกิต                  3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 - 9  หนวยกิต                   

 ใหนักศึกษาลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจํานวนไมนอย

กวา 6 หนวยกิต แตไมเกิน 9 หนวยกิต 

 ให นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีที่ เป ดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือ

สถาบันการศึกษาอื่นโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 

6 หนวยกิต แตไมเกิน 9 หนวยกิต 
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สรุปรายวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 
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เนื้อหาสาระสําคัญในแตละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตร แบงออกเปนกลุมความรูตาง ๆ  

(ขอ ๓.๘) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 

 

1. กลุมวิชาพ้ืนฐาน 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร   34  หนวยกิต 

EN001200 สถิตยศาสตร X X       

EN001201   การฝกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม    X  X   

EN001202  การเขียนแบบวิศวกรรม   X        

EN001203   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร X     X   

SC201005      เคมีท่ัวไป    X     

SC201006    ปฏิบัติการเคมีทั่วไป    X     

SC401206  แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 X        

SC401207 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2 X        

SC402202 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3 X        

SC402302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร X        

SC501003    ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1  X X      

SC501004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2    X  X   

SC501005 ฟสิกสมูลฐาน 1  X X      

SC501006 ฟสิกสมูลฐาน 2    X  X   

 

2. กลุมวิชาบังคับ 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ   16 หนวยกิต 

     2.1.1 กลุมความรูดานวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes) 

EN002204 วัสดุวิศวกรรม  X  X     

EN412500 กระบวนการผลิต X X  X   X  

EN211001 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา X X X X X X X  

EN212002 ปฏิบัติการหลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา X X X X X X X  

EN512300 อุณหพลศาสตร   X  X    
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    2.1.2 กลุมความรูดานการจัดการการผลิตและดําเนินการ (Production and Operations 

Management) 

EN412000 สถิติวิศวกรรม X      X  

2.2  วิชาชีพวิศวกรรมอตุสาหการ  46 หรือ 49  หนวยกิต 

     2.2.1 กลุมความรูดานวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes) 

EN412600 โลหะกรรมกายภาพและเชิงกล X X  X X    

EN412002 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกลและวัสดุ X X X X  X   

EN413503 กระบวนการขึ้นรูป X X X X     

EN413003 ปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต X X X X X  X X 

EN414505 เคร่ืองมือกล X X  X     

EN414506 วิศวกรรมเครื่องมือ X X X X X    

     2.2.2 กลุมความรูดานระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety) 

EN412300 การศึกษางานอุตสาหกรรมและการเพ่ิมผลิตภาพ X    X  X X 

EN412001 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการ X    X  X X 

EN413302 วิศวกรรมความปลอดภัย X X X X X X X X 

EN413501 ระบบควบคุมอัตโนมัติ X X X X X X   

EN413504 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมและการควบคุม

กระบวนการที่เหมาะสมที่สุด 

X X X X X X X  

     2.2.3 กลุมความรูดานระบบคุณภาพ (Quality Systems)  

EN413200 การควบคุมคุณภาพ X      X  

     2.2.4 กลุมความรูดานเศรษฐศาสตรและการเงิน (Economic and Finance)                                    

EN413400 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม X      X  

EN413401 

การวิเคราะหตนทุนและงบประมาณทาง

อุตสาหกรรม 

X      X  

     2.2.5 กลุมความรูดานการจัดการการผลิตและดําเนินการ (Production and Operations 

Management) 

EN412100 การจัดการอุตสาหกรรม X      X  

EN413102 วิศวกรรมการซอมบํารงุ X X X X X X X  

EN413103 การวางแผนและควบคมุการผลิต X      X  

EN413101 การวิจัยดําเนินงาน X      X  

     2.2.6 กลุมความรูดานการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอตุสาหการ (Integration of Industrial 

Engineering Techniques) 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

EN413104 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม X      X  

EN413301 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมและวางแผนส่ิง

อํานวยความสะดวก 

X X X X X X X X 

EN413502 แคด/แคม/แค สําหรับวิศวกรอุตสาหการ X X X X   X X 

EN414105 เทคนิคการจําลองดวยคอมพิวเตอร X      X  

EN414106 การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม X X X X X X X X 

EN414107 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ X      X  

EN414761 สัมมนาทางอุตสาหกรรมและการฝกทํางานเปนทีม         

EN414762 สัมมนาทางวิศวกรรมการผลิต X      X  

EN414998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมอุตสาหการ X X X X X X X X 

EN414999 โครงการวิศวกรรมอุตสาหการ  X X X X X X X X 

 

 

3. กลุมวิชาเลือก 

     2.3.1 กลุมความรูดานวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes) 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

EN003301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรม

ระบบราง 

 X       

EN003302 วิศวกรรมลอเล่ือน  X       

EN003303 ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ      X   

EN003308 ระบบจายไฟฟาสาํหรับรถไฟ  X   X X   

EN003309 ระบบลากจูงรถไฟ  X       

EN004310 ระบบขับเคล่ือนรถไฟ  X       

EN004311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ  X     X  

EN414507 เทคโนโลยีการหลอ X X X X X    

EN414508 เทคโนโลยีการเช่ือม X X X X X    

EN414509 การผลิตอุปกรณไมโครและนาโนอิเล็กทรอนิกสขั้น

แนะนํา 

X  X X  X  X 

EN414510 การออกแบบเครื่องมือและแมพิมพ  X X X     

EN414601 การผุกรอนของโลหะและโลหะผสม    X    X 

EN414602 กรรมวิธีทางความรอนของโลหะและโลหะผสม   X X X    
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EN414603 ไตรโบโลจ่ี X  X      

EN414604 วัสดุชีวภาพ                          X    X 

     2.3.2 กลุมความรูดานระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety) 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

EN003300 วิศวกรรมระบบรางเบ้ืองตน  X       

EN003305 การจัดการโครงการระบบขนสงทางราง       X  

EN003306 การออกแบบทางรถไฟ  X       

EN414111 การตลาดสําหรับวิศวกร       X  

EN414303 การยศาสตร       X X 

EN514501 หลักของการอนุรักษพลังงาน   X X X  X X 

EN514503 แหลงพลังงานทางเลือก   X X X X   

     2.3.3 กลุมความรูดานระบบคุณภาพ (Quality Systems) 

EN414110 การวิเคราะหการตัดสินใจ    X   X X 

EN414112 วิศวกรรมคุณคา X      X  

EN414201 วิศวกรรมและการจัดการคณุภาพขั้นแนะนาํ X      X  

     2.3.4 กลุมความรูดานการจัดการการผลิตและดําเนินการ (Production and Operations 

Management) 

EN003304 การวางแผนและการจัดการขนสงระบบราง       X  

EN003307 การบํารุงรักษาระบบรางข้ันแนะนํา  X       

EN004311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ  X     X  

EN313505 เทคโนโลยีการผลิตนํ้าตาลทราย       X  

EN313506 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวขาว       X  

EN114505 ระบบการจัดการโลจิสติกสในการขนสง X X     X  

EN414108 การจัดการทางวิศวกรรม X      X  

EN414109 เทคนิคขั้นพ้ืนฐานการหาคาเหมาะที่สุด X      X  

EN414113 ระบบการผลิตและการควบคุมพัสดคุงคลัง X      X  

EN414800 โลจิสติกส X      X  

EN414801 การจัดการโลจิสติกสทางการเกษตร  X      X  

     2.3.5 กลุมความรูดานการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอตุสาหการ (Integration of Industrial 

Engineering Techniques) 

EN414774 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการ       X  

EN414775 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุ  X X X     

EN414776 หัวพิเศษทางวิศวกรรมการผลิต  X X X     
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 

พ.ศ. 2553 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 

องคประกอบและส่ิงเก่ียวของตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 

ในรายงานฉบับน้ี แสดงไวตามกรอบที่กําหนดในรายละเอียดของ มคอ. ๑ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ อนึ่ง จากการสํารวจหลักสูตรท่ีเปดสอนอยูในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ 

พบวามีจํานวนหลักสูตรท่ัวประเทศไมนอยกวา ๔๐๐ หลักสูตร อีกท้ังช่ือปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชายอยที่เปดสอนและไดรับการรับรองแลวเปนไปในลักษณะท่ีหลากหลาย ท้ังที่หลักสูตรหลาย

หลักสูตรมีจุดประสงคไปในทํานองเดียวกัน อยางไรก็ตาม ช่ือสาขาวิชาของแตละสถาบันลวนสามารถสื่อ

ความหมายของหลักสูตรไดอยางถูกตอง และมีความเปนเอกลักษณของแตละสถาบัน ดังน้ัน ในรายงานฉบับ

นี้จึงไมมีการกําหนดช่ือปริญญาในระดบัสาขาวิชา (ขอ ๒ ในมคอ. ๑) ซึ่งสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

สากล 

จากการศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ทั้งที่เปนเอกสารของในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังขอบังคับหรือ

ขอกําหนดตางๆ ที่เก่ียวของ รวมถึงการระดมความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิและผูเก่ียวของในการผลิตและใช

วิศวกรในประเทศ ทั้งในรูปแบบของการประชุม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการแสดงความคิดเห็น

ผานเว็บ http://www.tqf.eng.mut.ac.th/ จึงไดจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

วิศวกรรมศาสตรโดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 

๑ ชื่อสาขา/สาขาวิชา 

ชื่อสาขา  วิศวกรรมศาสตร 

ชื่อสาขาวิชา 

(๑)   วิศวกรรมไฟฟา 

(๒)   วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง) 

(๓)   วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาส่ือสาร/โทรคมนาคม) หรือ วิศวกรรมโทรคมนาคม 

(๔)   วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) หรือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

(๕)   วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม) หรือ  

                  วิศวกรรมระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ 

(๖)   วิศวกรรมเครื่องกล 

(๗)   วิศวกรรมโยธา 

(๘)   วิศวกรรมอุตสาหการ 

(๙)   วิศวกรรมเคมี 

(๑๐) วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

(๑๑) วิศวกรรมเกษตร 
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(๑๒) วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

(๑๓) วิศวกรรมเหมืองแร 

(๑๔) วิศวกรรมยานยนต 

(๑๕) วิศวกรรมวัสดุ 

(๑๖) วิศวกรรมอาหาร 

(๑๗) วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

๒ ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย:   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

วศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Engineering 

B.Eng. 

 

หมายเหตุ มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร จะเนนมาตรฐานผลการเรียนรูเปนหลัก 

สวนช่ือปริญญาและช่ือที่แสดงสาขาวิชา อาจกําหนดแตกตางกันในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ตาม

รายละเอียดของสาขาวิชาและวิชาชีพนั้น ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

หลักเกณฑการกําหนดช่ือปริญญา 

 

๓ ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา 

 สาขาวิศวกรรมศาสตร เปนสาขาวิชาที่เก่ียวกับการนําความรูทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

ธรรมชาติมาประยุกตใช มีหลายสาขายอยทําใหเกิดความหลากหลายในดานองคความรูและสาขาวิชาชีพท่ี

เก่ียวของ ทั้งนี้ พ้ืนฐานความรูของสาขาวิศวกรรมศาสตรประกอบดวยความรูทางดานคณิตศาสตร

วิทยาศาสตรพ้ืนฐานและวิทยาศาสตรประยุกต เพ่ือนําไปสูการตอยอดองคความรูดวยศาสตรและเทคโนโลยี

ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ 

ปจจุบันสาขาวิศวกรรมศาสตรมีความหลากหลายและแตกแขนงเปนสาขาวิชายอยหลายดาน

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของของเทคโนโลยีและความตองการของสังคม จึงมีหลายสถาบัน

จัดทําหลักสูตรท่ีมุงเนนองคความรูท่ีแตกตางกันตามเอกลักษณของแตละสถาบัน การจําแนกสาขาวิชายอย

ในสาขาวิศวกรรมศาสตร ข้ึนอยูกับการจัดองคประกอบขององคความรูท่ีจําเปนในแตละสาขาวิชาชีพ 

แนวทางในการจัดการขอบเขตองคความรูในสาขาวิศวกรรมศาสตร ไดพิจารณาจากขอแนะนํา

(Recommendation) และแนวทางที่นําเสนอในกรอบใหญตามมาตรฐานสากลของสาขาวิศวกรรมศาสตร

เ ช น International Education Accords ( Washington Accord) , The Accreditation Board for 

Engineering and Technology (ABET), Japanese Accreditation Board for Engineering Education

(JABEE) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิตางประเทศ รวมกับการระดมความรูและประสบการณของบุคลากรในสาขา

วิศวกรรมศาสตรจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ และจากสภาวิศวกร ประกอบกับความตองการของสังคมและ
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พ้ืนฐานอุตสาหกรรมในประเทศ ท่ีสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม พ่ึงพาตนเอง และลดการนําเขา

เทคโนโลยี ดังน้ัน นอกเหนือจากความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรธรรมชาติ ซึ่งเปนองค

ความรูพ้ืนฐานที่จําเปนสําหรับทุกสาขาวิชาชีพแลว สาขาวิชายอยทางวิศวกรรมศาสตรทุกสาขาวิชา ยัง

จําเปนที่จะตองมีองคประกอบขององคความรูท่ีจําเปนในการประกอบวิชาชีพ โดยอาจจําแนกเปนขอบเขต

องคความรูท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

๑) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตรประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง 

(Applied Mathematics, Computer and Simulations) 

๒) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องในดานกลศาสตร 

(Mechanics) 

๓) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตรและกลศาสตรของไหล 

(Thermal Sciences and Fluid Mechanics) 

 

๔) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ 

(Chemistry and Materials) 

๕) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน 

(Energy) 

๖) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

(Electricity and Electronics) 

๗) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ 

(System Management) 

๘) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม 

(Biology Health and Environment) 

 

องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องกับคณิตศาสตรประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง (Applied 

Mathematics, Computer and Simulations) หมายถึง เนื้อหาความรูท่ีนําเสนอระบบตางๆ ในรูปแบบ

ของสมการคณิตศาสตร การจําลองระบบ การออกแบบและวิเคราะหระบบจําลอง ระบบปอนกลับ และการ

ประมวลผลบนคอมพิวเตอร เปนตน 

องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องในดานกลศาสตร (Mechanics) หมายถึง เน้ือหาความรูท่ีอยูบนพื้นฐานท่ี

เกี่ยวของกับการวิเคราะหแรงหรือภาระอ่ืนๆ ที่กระทํากับระบบเชิงกล รวมท้ังการวิเคราะหการเคลื่อนที่ 

จนกระทั่งถึงการวิเคราะหความเคนและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใตภาระแบบตางๆ ท่ีมากระทํา 

องคความรูที่เ ก่ียวเนื่องกับอุณหศาสตรและกลศาสตรของไหล (Thermal Sciences and 

Fluid Mechanics)  ห ม า ย ถึ ง  เ น้ื อ ห า ค ว า ม รู ที่ อ ยู บ น ค ว า ม รู พ้ื น ฐ า น ข อ ง ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ 



มคอ. 2 

- 212 - 

(characteristics)และกระบวนการของของไหล หลกัการพลศาสตรของของไหล การเคลื่อนท่ีของความรอน 

ระบบทางความรอนและการประยุกตใชที่เก่ียวเน่ืองท้ังหมด 

องคความรูที่เก่ียวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึง เนื้อหาความรู

ที่อยูบนพ้ืนฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการเกิดปฏิกิริยาของ

สสาร การประยุกตใชงานสสารในดานตางๆ รวมทั้งกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุองคความรู ท่ี

เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน (Energy) หมายถึง เนื้อหาความรูที่เก่ียวของกับพลังงานประเภทตางๆ ท่ีจําเปนใน

ชีวิตประจําวัน กระบวนการผลิต การขนสง เปนตน รวมถึงกลไกหรือหลักการการเปลี่ยนรูปของพลังงาน 

และรวมท้ังเนื้อหาที่เก่ียวกับพลงังานทางเลือกและพลังงานทดแทนสําหรับในอนาคต 

องคความรูที่เก่ียวเนื่องกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electricity and Electronics) หมายถึง

เนื้อหาความรูซึ่งเก่ียวกับทฤษฎีทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เชน วงจรและระบบไฟฟา อุปกรณและวงจร

อิเล็กทรอนิกส คล่ืนแมเหล็กไฟฟา สัญญาณ เปนตน รวมไปถึงการประยุกตใชงานดวยเทคโนโลยีทางไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกส 

องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) หมายถึงเนื้อหา

ความรูทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัยทางวิศวกรรม 

เศรษฐศาสตร โลจิสตกิส รวมไปถึงการนําสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 

องคความรู ท่ีเกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม (Biology Health and 

Environment) หมายถึง เน้ือหาความรู ท่ีอยูบนพ้ืนฐานของทฤษฎีและการนํามาประยุกตใช งานท่ี

เก่ียวเนื่องทางดานชีววิทยา สุขภาพ และส่ิงแวดลอม 

 

รูปที่ ๓.๑ แสดงโครงสรางของลักษณะสาขาทางวิศวกรรมศาสตร โดยทุกสาขาวิชาตองมีองค

ความรูพ้ืนฐานที่เปนกลุมวิชาทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรธรรมชาติ เชน ฟสิกส เคมี (แสดงดวยกรอบ

เสนทึบในรูปท่ี ๓.๑) สําหรับแตละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตร จะประกอบดวยองคความรูตางๆ 

ดังท่ีกลาวไวแลวขางตนในบางองคความรูข้ึนกับเอกลักษณของหลักสูตร (แสดงดวยกรอบเสนประในรูปท่ี 

๓.๑) โดยมีสดัสวนองคความรูที่แตกตางกันไดในแตละสาขาวิชา ทั้งน้ีเน่ืองจากศาสตรและเทคโนโลยีในสาขา

วิศวกรรมศาสตร มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่คอนขางรวดเร็ว การกําหนดสัดสวนท่ีแนนอนสําหรับสาขาวิชา

จึงมิอาจกระทําได การออกแบบหลักสูตรใหทันสมัยจะตองคํานึงถึงความสาํคัญของเทคโนโลยีในชวงเวลานั้น 

ซึ่งอาจทําใหหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน มีสัดสวนขององคความรูที่แตกตางกันเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป 

ดังนั้น การออกแบบหลักสูตรท่ีดีและทันสมัย สอดคลองกับความตองการสังคม จะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีท่ี

เปนปจจุบัน ประกอบกับเอกลักษณของแตละสถาบันฯ 
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หมายเหตุ  ๑)  สําหรับหลักสูตรท่ีเปดสอนในลักษณะของการบูรณาการความรูจากเนื้อหาของสาขาวิชา

ตางๆ ตามตวัอยางท่ีปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯน้ี สามารถใชกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ

นี้ในการออกแบบหลักสูตรได โดยใหใชเน้ือหาสาระที่เก่ียวของผสมผสานเขาดวยกันใน

สดัสวนที่เหมาะกับสาขาวิชาชีพนั้น ๆ 

๒) สําหรับสาขาวิชาที่มิไดมีรายละเอียดปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯนี้ สามารถใชกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิฯนี้ในการออกแบบหลักสูตรเบื้องตนได โดยเนนผลการเรียนรูเปนสําคัญ สวน

รายละเอียดเนื้อหาสาระสําคัญ สามารถจัดทํารายละเอียดเพ่ิมเติมในแตละหัวขอที่เก่ียวของได

ในอนาคต 

๔ คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

 (๑) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ และทําหนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบ

ตอตนเอง วิชาชีพ และตอสังคม และปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความซื่อสัตย

สจุริต และเสียสละ 

องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องกับคณิตศาสตร 

ประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง 

องคความรูที่เก่ียวเนื่องในดานกลศาสตร 

องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องกับอุณหศาสตร 

และกลศาสตรของไหล 

องคความรูที่เก่ียวเนื่องทางเคมีและวัสดุ 

องคความรูที่เก่ียวเนื่องทางพลังงาน 

องคความรูที่เก่ียวเนื่องทางชีววิทยา

สุขภาพ และส่ิงแวดลอม 

องคความรูที่เก่ียวเนื่องทางไฟฟา 

และอิเล็กทรอนิกส 

องคความรูที่เก่ียวเน่ืองกับการบริหาร

จัดการระบบ 

กลุมความรูวิชาพ้ืนฐานทาง 

คณิตศาสตร และ วิทยาศาสตร 

(เชน ฟสิกส เคมี) 

 

รูปท่ี ๓.๑ โครงสรางของลักษณะสาขาทางวิศวกรรมศาสตร 
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(๒) มีความรูในศาสตรท่ีเก่ียวของทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาว

อยางเหมาะสมเพ่ือการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาตอในระดับสูงข้ึนไปได 

(๓) มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปล่ียนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถ

พัฒนาองคความรูท่ีตนมีอยูใหสูงข้ึนไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ

ประเทศชาติ 

(๔) คิดเปน ทําเปน มีความคดิริเริ่มสรางสรรค และสามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

(๕) มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีทกัษะในดานการทํางานเปน

หมูคณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติที่ดีในการ

ทํางาน 

(๖) มีความสามารถในการติดตอส่ือสาร และใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพททาง

เทคนิคในการติดตอสื่อสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี 

 

๕ มาตรฐานผลการเรียนรู 

     มาตรฐานผลการเรียนรู สะทอนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ประกอบดวย 

     ๕.๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม 

(๑) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรมเสียสละ 

และ ซื่อสัตยสุจริต 

(๒) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆของ

องคกรและสังคม 

(๓) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ

ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักด์ิศรี

ของความเปนมนุษย 

(๔) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกรสังคม

และสิ่งแวดลอม 

(๕) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพรวมถึง

เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

     ๕.๒ ดานความรู 

(๑) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและ

เศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรท่ีเกี่ยวของ และการสราง

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(๒) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการที่สําคัญ ท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ

สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

(๓) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
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(๔) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือท่ี

เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 

(๕) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 

     ๕.๓ ดานทักษะทางปญญา 

(๑) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีดี 

(๒) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

(๓) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๔) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เก่ียวของอยางเหมาะสม ในการ 

พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

(๕) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตและ

ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 

     ๕.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(๑) สามารถส่ือสาร กับก ลุมคน ท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคม

ไดในประเด็นท่ีเหมาะสม 

(๒) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและสวนรวม 

พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมท้ังใหความชวยเหลือและ

อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ 

(๓) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเอง และสอดคลองกับทาง

วิชาชีพอยางตอเนื่อง 

(๔) รูจักบทบาท หนาท่ี และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ท้ังงานบุคคลและงาน

กลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

 (๕) มีจิตสํา นึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํา งาน และการรักษาสภาพแวดลอม

ตอสังคม 

     ๕.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 

(๒) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต ตอการ

แกปญหาที่เก่ียวของไดอยางสรางสรรค 

(๓) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

(๔) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลท้ังทางการพูด การเขียน และการส่ือความหมายโดยใชสัญลักษณ 
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(๕) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมท่ีเก่ียวของได 

 

๖ องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ 

สภาวิศวกร (Council of Engineer) 

 

๗ โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตรประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดเลือกเสรี และ/หรือ

วิชาประสบการณภาคสนาม (ถามี) โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตในแตละหมวดและหนวยกิตรวมทั้ง

หลักสูตรเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ในสวนของหมวดวิชาเฉพาะ เนื่องจากสาขาวิศวกรรมศาสตรครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลาย ท้ัง

ดานทฤษฎี-หลักการ-นวัตกรรม สูการนําไปใชงาน จึงกําหนดเปนกลุมยอย ดังนี้ 

(๑) วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน หมายถึง  วิชา ท่ี เปนความรู พ้ืนฐานสํา หรับการเรียนทางด าน

วิศวกรรมศาสตร เชน กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร และ กลุมวิชาพ้ืนฐาน

ทางวิศวกรรม 

(๒) วิชาเฉพาะดาน หมายถึง วิชาที่ครอบคลุมองคความรูท่ีจําเปนตองมีในแตละดานของสาขาวิชา

เชน กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม และ กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

บางหลักสูตรอาจกําหนดใหมีประสบการณภาคสนาม ซ่ึงอาจเปนการฝกงานในสถานประกอบการ 

หรือสหกิจศึกษา โดยใหนับเปนสวนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ 

สําหรับหลักสูตรที่ตองการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตองเปนไปตามขอกําหนด

ของสภาวิศวกร 

 

๘ เนื้อหาสาระสําคัญของสาขา/สาขาวิชา 

เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิศวกรรมศาสตร ครอบคลุมองคความรูท่ีเปนสาระสําคัญของลักษณะ

สาขา โดยแตละสาขาวิชา อาจประกอบดวยกลุมความรูเฉพาะทาง ดังตัวอยางตอไปนี้ 

     ๘.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

๒) กลุมความรูเฉพาะดานทางวิศวกรรมไฟฟาท่ีเปนแขนงวิชายอย เชน ไฟฟากําลัง ไฟฟาสื่อสาร/

โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส ระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ โดยกลุมความรูในสวนน้ีเกิดจาก

การบูรณาการในสัดสวนท่ีเหมาะสมตามความตองการของหลักสูตรและเอกลักษณของสถาบัน 

หมายเหตุ  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เปนสาขาวิชาที่เรียนรูเก่ียวกับศาสตรท่ัวไปที่เก่ียวของกับไฟฟา มิได

มุงเนนสาระความรูในแขนงวิชายอยใดเปนหลัก เสมอืนกับการบูรณาการศาสตรในแขนงวิชายอย

ตางๆ เขาดวยกัน ทั้งที่ในความเปนจริงแลว ศาสตรในแขนงวิชายอยตางๆ มีการพัฒนาข้ึนใน
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ภายหลัง นอกจากน้ี หลักสูตรอาจถูกออกแบบใหมีการบูรณาการสาระความรูในแขนงวิชายอย

บางแขนง(ดูขอ ๘.๒ ถึง ๘.๕)เขาไวดวยกันก็ได โดยช่ือของสาขาวิชาอาจแตกตางออกไป ตาม

ลกัษณะของสาระความรูที่บูรณาการ 

     ๘.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง) ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and 

Electronics Engineering) 

๒) กลุมความรูด านการ วัด เครื่ องมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม (Measurement, 

Instrument and Control System) 

๓) กลุมความรูด านการแปลงรูปพลังงานและการขับเคล่ือน (Energy Conversion and 

Transportation) 

๔) กลุมความรูดาน ระบบไฟฟากําลัง วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง และ มาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟา 

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

     ๘.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม) ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and 

Electronics Engineering) 

๒) กลุมความรูดานทฤษฎีการส่ือสาร (Communication Theory) 

๓) กลุมความรูดานการประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing) 

๔) กลุมความรูดานอุปกรณสื่ อสารและการสงสัญญาณ (Communication Devices and 

Transmission) 

๕) กลุมความรู ด านระบบไฟฟ า ส่ือสารและเครือข าย (Communication Systems and 

Networking) 

     ๘.๔ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

๒) กลุมความรูดานวงจรไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 

๓) กลุมความรูดานการประมวลสัญญาณ 

๔) กลุมความรูดานวงจรรวมและสมองกลฝงตัว 

     ๘.๕ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ) ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and 

Electronics Engineering) 

๒) กลุมความรูดานการวัดและเครื่องมือ (Measurements and Instrumentation) 

๓) กลุมความรูดานระบบและการควบคุม (System and Control) 

๔) กลุมความรูดานระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม (Industrial Information System) 

๕) กลุมความรูดานบริหารและจัดการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (Industrial Management) 
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     ๘.๖ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) 

๒) กลุมความรูดานอุณหศาสตรและของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 

๓) กลุมความรูดานระบบพลศาสตรและการควบคุม (Dynamic systems and Control) 

     ๘.๗ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมโครงสราง และวัสดุ (Structural Engineering & Materials) 

๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร (Soil & Hydraulics Engineering) 

๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมสาํรวจ และการจัดการ (Surveying & Engineering Management) 

     ๘.๘ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes) 

๒) กลุมความรูดานระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety) 

๓) กลุมความรูดานระบบคุณภาพ (Quality Systems) 

๔) กลุมความรูดานเศรษฐศาสตรและการเงิน (Economic and Finance) 

๕) กลุมความรู ด านการจัดการการผลิตและดําเ นินการ (Production and Operations 

Management) 

๖) กลุมความรูดานการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Integration of Industrial 

Engineering Techniques) 

     ๘.๙ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคมี (Principles of Chemical Engineering) 

๒) กลุมความรูดานการประยุกตทางวิศวกรรมเคมี (Applied Chemical Engineering) 

๓) กลุมความรูดานการออกแบบและการจัดการโรงงาน (Plant Design and Management) 

     ๘.๑๐ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมการประปา และนํ้าเสีย (Water and Wastewater Engineering) 

๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (Solid Waste and Hazardous 

Waste Engineering) 

๓) กลุมความรูดานการควบคุมมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และการสั่นสะเทือน (Air 

Pollution, Noise and Vibration Control) 

๔ )  กลุ มความรู ด านระบบและการ จัดการสิ่ ง แวดล อม ( Environmental System and 

Management) 

     ๘.๑๑ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานเครื่องจักรกลเกษตร (Agricultural Machinery) 

๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมดินและน้ํา (Soil and Water Engineering) 

๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมการแปรรูปผลผลิตเกษตร (Agricultural Process Engineering) 
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๔) กลุมความรูดานอาคารเพ่ือการเกษตร (Farm Structure) 

     ๘.๑๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานกลศาสตรและเครื่องจักรกล 

๒) กลุมความรูดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

๓) กลุมความรูดานระบบอัตโนมัติและคอมพิวเตอร 

๔) กลุมความรูดานเมคคาทรอนิกสประยุกต 

     ๘.๑๓ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานการทําเหมืองและออกแบบเหมืองแร (Mining and Mine Design) 

๒) กลุมความรูดานการแตงแร (Mineral Processing) 

๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมวัตถุระเบิด (Explosive Engineering) 

๔) กลุมความรูดานศิลากลศาสตรและศิลาวิศวกรรม (Rock Mechanics and Rock Engineering) 

๕) กลุมความรูดานการบริหารและเศรษฐศาสตรเหมืองแร (Mine Management and Mine 

Economics) 

     ๘.๑๔ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานโครงสรางและช้ินสวนหลักของยานยนต 

๒) กลุมความรูดานระบบเสรมิของยานยนต 

๓) กลุมความรูดานพลศาสตรยานยนต 

     ๘.๑๕ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด ุประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานธรรมชาติของวัสดุ (Nature of Materials) 

๒) กลุมความรูดานกระบวนการผลิตวัสดุ (Materials Processing) 

๓) กลุมความรูดานการวิเคราะหและทดสอบวัสด ุ(Material Analysis and Testing) 

๔) กลุมความรูด านการบูรณาการวิ ธีการทาง วิศวกรรมวัสดุ  ( Integration of Materials 

Engineering Techniques) 

     ๘.๑๖ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานหลักการพ้ืนฐานสําหรับวิศวกรรมอาหาร (Basic Knowledge of Food 

Engineering) 

๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมระบบการผลิตอาหาร (Food Process System Engineering) 

๓) กลุมความรูดานเครื่องจักรกลและหนวยสนับสนุนการผลิต (Food Processing Machines and 

Utilities) 

๔) กลุมความรูดานการบริหารการผลิตและความปลอดภัยอาหาร (System Management and 

Food Safety) 

     ๘.๑๗ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Basics in Bioprocess Engineering) 
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๒) กลุมความรูดานกระบวนการผลิต (Manufacturing Processes) 

๓) กลุมความรูดานสิ่งแวดลอม (Environment) 

๔) กลุมความรูดานระบบโรงงาน (Industrial Systems) 

 

๙ กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู 

     ๙.๑ กลยุทธการสอน 

การเรียนการสอนควรเปนลักษณะที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบรรยายถึงเน้ือหาหลักของแตละ

วิชา โดยแสดงการไดมาซ่ึงทฤษฎีและกฎเกณฑตางๆ ในเชิงวิเคราะห และเนนใหเกิดการนําไปประยุกตใชใน

การทํางาน กระตุนใหเกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายามช้ีใหเห็นความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับ

สิ่งตางๆ ในธรรมชาติ เพ่ือใหงายในการเขาใจหรืออาจนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน อีกทั้งใหผูเรียนได

ทําการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใชเครื่องมือดวยตนเองเพื่อใหเกิดความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ี

เรยีน 

ในกระบวนการเรียนการสอน ควรสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะความสามารถในการคนควาดวยตนเอง 

ทั้งในและนอกหองเรียน มีการมอบหมายงานเพ่ือใหผูเรียนไดมีการฝกฝนทักษะดานตางๆ รูจักวิเคราะหและ

แกปญหาดวยตนเอง มีการพัฒนาคนหาความรูแลวมาเสนอเพ่ือสรางทักษะในการอภิปรายนําเสนอ และ

แลกเปลี่ยนเรยีนรูระหวางกัน 

นอกจากนี้ ควรสอดแทรกเน้ือหา/กิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการ

สอนตางๆ เหลานี้ จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู ทักษะในการทดลองวิจัยและการแกปญหามี

ความรูในเร่ืองท่ีตนเองสนใจ มีทักษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใชเทคโนโลยีในการสื่อสารกับผูอ่ืน 

ทักษะการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผู อ่ืนและเปนผูมีคุณธรรม 

จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ 

     ๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

หลักสูตรที่เปดดําเนินการตองมีกลยุทธการประเมินผล และทวนสอบวาเกิดผลการเรียนรูตาม

มาตรฐานท่ีกําหนดอยางนอย ๕ ดาน (ในขอ ๕) เพ่ือนํามาปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอนใหเปนไปใน

ทิศทางท่ีสอดคลองกับท่ีตองการ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะตองวางแผนไวลวงหนา และระบุรายละเอียดเปน

ลายลักษณอักษรในเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) 

การประเมินผลของแตละรายวิชาเปนความรับผิดชอบของผูสอน เชน การสอบขอเขียน การสอบ

สัมภาษณ การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การใหคะแนนโดยผูรวมงาน รายงานกิจกรรมแฟมผลงาน 

การประเมินตนเองของผูเรียน สวนการประเมินผลหลักสูตรเปนความรับผิดชอบรวมกันของสอบดวยขอสอบ

กลางของสาขาวิชา และการประเมินของสมาคมวิชาชีพ เชน จากสภาวิศวกร สําหรับการขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ เปนตน 



มคอ. 2 

- 221 - 

การประเมินผลมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต นอกจากจะเปนทางดานความรูแลว การประเมินวา

บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองสามารถ

ประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขก็เปนสิ่งที่จําเปน อาจารยผูสอนอาจทําไดดวย

การจําลองสถานการณตางๆ เพื่อสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาวามีคณุลักษณะท่ีตองการหรือไม เพื่อใชเปน

แนวทางในการประเมิน นอกเหนือจากการประเมินที่ไดรับกลับมาจากผูประกอบการซึ่งจะเกิดข้ึนหลังจากท่ี

นักศึกษาไดเรียนวิชาประสบการณภาคสนาม(การฝกงาน/สหกิจศึกษา) หรือผูจางงานหลังจากที่เปนบัณฑิต

จบออกไป และไดใชชีวิตรวมกับสังคมภายนอก 

นอกจากนี้ การวัดและประเมินผลนักศึกษา อยางนอยใหเปนไปตามประกาศดังน้ี 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ 

๑๒ วาดวยเกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ วาดวยมาตรฐาน

ดานคุณภาพบัณฑิต 

 ประกาศ/ขอบังคับ/ระเบียบ ของแตละสถาบันอุดมศึกษา 

 

๑๐ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 

สถาบันการศึกษาตองกําหนดระบบการทวนสอบเพ่ือยืนยันวาผูจบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู

อยางนอยตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ดงันี้ 

๑๐.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาขณะท่ีกําลังศึกษา 

การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินท้ังในภาคทฤษฎีและปฎิ บั ติ และมี

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาขอสอบในการวัดผลการเรียนรูตามท่ีกําหนดไวใหเปนไป

ตามแผนการสอน 

การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใชในการทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา 

มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูของ

นักศกึษา 

๑๐.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา 

เพ่ือนํามาใชปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร

อาจใชการประเมินจากตัวอยางตอไปนี้ 

๑) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษา ในดานของ

ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 
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๒) การทวนสอบจากผูประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขา

ทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ 

๓) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน ถีงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และ

คุณสมบัติดานอ่ืนๆ ของบัณฑิตท่ีเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ 

๔) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาท่ี

เรยีนตามหลักสูตร เพ่ือนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดีย่ิงข้ึน 

๕) มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก และผูประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารย

พิเศษเพ่ือเพ่ิมประสบการณ เรียนรู และการพัฒนาองคความรูของ นักศึกษา 

 

๑๑ คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู 

๓.๑๑.๑ คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

๑) สํา เร็จการศึกษาไมต่ํ ากว าระดับมั ธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเทา 

๒) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของหนวยงานที่เก่ียวของ และ/หรือ เปนไปตามระเบียบ

ขอบังคับการคัดเลือกของสถาบันการศึกษาเปนผูกําหนด 

๓.๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู 

การเทียบโอนผลการเรียนรูใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ ระเบียบ

ขอบังคับตามท่ีสถาบันการศึกษากําหนด 

 

๑๒ คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

(๑) อาจารยประจําตองมีจํานวนและคณุวุฒิเปนไปตาม 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.๒๕๔๘ หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือฉบับปรบัปรุงแกไขลาสุด 

 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ หรอืฉบับปรับปรงุแกไขลาสุด 

 แนวทางปฎิบัติเก่ียวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

 ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอเปด

และดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘ 

หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด 
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 แนวทางปฏิบัติของสภาวิศวกร เก่ียวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร สําหรับ

สาขาวิชาท่ีกําหนดใหผูจบการศึกษา มีสิทธ์ิในการสอบใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 ขอบังคับของแตละสถาบันอุดมศึกษา 

(๒) อาจารยตองมีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร 

(๓) อาจารยตองมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ

นักศกึษา และมีประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 

(๔) ควรเชิญผูเช่ียวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมท่ีมีประสบการณตรงในรายวิชาตางๆ

มาเปนวิทยากรหรืออาจารยพิเศษ เพื่อถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา 

(๕) สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๑๓ ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สําคัญของสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร คือเครื่องมืออุปกรณและ

หองปฏิบัติการเพ่ือรองรับการเรียนการสอนของสาขาวิชา เน่ืองจากนักศึกษาตองมีประสบการณการใชงาน

เครื่องมือ และอุปกรณในแตละสาขาวิชา เพ่ือใหเกิดความเขาใจในหลักการ วิธีการใชงานท่ีถูกตอง และมี

ทักษะในการใชงานจริง รวมท้ังการเขาถึงแหลงสารสนเทศท้ังหองสมุดและอินเทอรเน็ตและสื่อการสอน

สําเร็จรูป เชน วิดีทัศนวิชาการ โปรแกรมการคํานวณ รวมถึงส่ือประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผูสอน 

ดังนั้น ตองมีทรัพยากรข้ันตํ่าเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดงันี้ 

๑) มีหองเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณที่ทันสมัยเอ้ือใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

๒) มีหองปฏิบัติการที่มีความพรอมทั้งวัสดุอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และ

ซอฟตแวรท่ีสอดคลองกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนอยางพอเพียงตอการเรียนการสอน รวมถึง

หองปฏิบัติการสําหรับการทําโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 

๓) ตองมีเจาหนาที่สนับสนุนดูแลส่ือการเรียนการสอน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และมีโปรแกรม 

คอมพิวเตอรท่ีถูกตองตามกฎหมายที่พรอมใชปฎิบัติงาน สําหรับใชประกอบการสอน 

๔) มีหองสมุดหรือแหลงความรูและส่ิงอํา นวยความสะดวกในการสืบคนความรูผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิชาท่ีเปดสอนทั้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศท่ีเก่ียวของในจํานวนที่เหมาะสม โดยจํานวนตําราท่ีเก่ียวของตองมีเพียงพอ 

๕) มีเครื่องมืออุปกรณประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ

ตอจํานวนนักศึกษาในอัตราสวนท่ีเหมาะสม 
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ทั้งนี้ ทรัพยากรข้ันต่ําเพ่ือการเรียนการสอนของสาขาวิชา ตองมีความพรอมอยูในที่ต้ังเดียวกับ

หลักสูตรที่ขอเปดดําเนินการ นอกจากนี้ การเตรียมความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให

เปนไปตาม 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.

๒๕๔๘ (หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด) ขอ ๑๔ วาดวยการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอเปดและ

ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ วาดวย

มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนา

สงัคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู 

 

๑๔ แนวทางการพัฒนาคณาจารย 

๑) มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา 

คณะและหลักสูตรที่สอน รวมท้ังอบรมวิธีการสอนแบบตางๆ ตลอดจนการใชและผลิตส่ือการ

สอน เพ่ือเปนการพัฒนาการสอนของอาจารย 

๒) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณในสาขาที่เก่ียวของ เพ่ือสงเสริม

การสอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง และใหการสนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทาง

วิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ หรือตางประเทศ 

หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

๓) มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

๔) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคณุธรรม 

๕) สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมการมีตําแหนงทางวิชาการสูงข้ึน 

 

๑๕ การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด 

๑) สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมศาสตร ตองมีระบบประกันคุณภาพ

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร โดย

การกําหนดตัวบงช้ีหลักและเปาหมายผลการดําเนินงานข้ันตํ่าท่ัวไป ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๒) สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของ

สถาบันฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงข้ึน เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไว

ในรายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
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คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงช้ีท้ังหมดอยูในเกณฑดี

ตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพ่ือติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิตอไป 

 

๑๖ การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรส  ูการปฏิบัติ 

กระบวนการท่ีสถาบันอุดมศึกษานํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรสูการ

พัฒนาหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง เปนดังน้ี 

๑) ใหสถาบันพิจารณาความพรอมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวขอ

ตางๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร 

๒) สถาบันแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ซึ่งประกอบดวยกรรมการอยางนอย ๕ คนโดยมี

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญในสาขาที่เก่ียวของอยางนอย ๒ 

คน (โดยในจํานวนนี้ควรเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๑ คน) และผูแทนจากองคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของอยาง

นอย ๑ คน เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

วิศวกรรมศาสตร โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ 

มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 

๓) การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาใด ๆ ของสาขาวิศวกรรมศาสตร ตามขอ ๒)นั้น 

ในหัวขอมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรแลว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานผลการเรียนรู ซ่ึง

สถาบันฯตองการใหบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ของตนมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวา

บัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือใหเปนไปตามปรัชญาและปณิธานของ

สถาบันฯ และเปนท่ีสนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือผูที่สนใจจะรับบัณฑิตเขา

ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจาก

หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลัก

หรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด 

๔) จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามที่กําหนดไว

ในหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตาม แบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบ มคอ.๔

(รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชาจะทําใหเกิดผล

การเรียนรูที่คาดหวังในเรื่องใด สถาบันฯตองมอบหมายใหภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของรายวิชา

ทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหเสร็จเรยีบรอยกอนการเปดสอน 

๕) สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันฯ เพ่ืออนุมัติรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งไดจัดทําอยาง

ถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติ

รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม(ถามี) ให

ชัดเจน 
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๖) สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯอนุมัติใหเปดสอนแลวให

สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯอนุมัติ 

๗) เมื่อสภาสถาบันฯ อนุมัติตามขอ ๕) แลวใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละรายวิชาดําเนินการ

จัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร 

รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหบรรลุมาตรฐานผลการ

เรยีนรูที่คาดหวังของสาขา/สาขาวิชา 

๘). เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละรายวิชา

และประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการ

ของรายวิชา ซ่ึงรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพรอมปญหา/

อุปสรรคและขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) 

และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม)ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

หลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อส้ินปการศึกษา โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงาน

ผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใชในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการ

ประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และหากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียน

การสอนก็สามารถกระทําได 

๙) เมื่อครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอและ

รายละเอียดอยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการรายงาน

ผลการดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

บริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม วาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม รวมท้ังให

นําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรตอไป 

 

๑๗ การเผยแพรหลักสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานขอมูล

หลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) 

เพื่อประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา การ

รับรองคุณวุฒิเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)

การรับรองคุณวุฒิเพ่ือการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการ สังคม

และผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานไดโดยสะดวก ใหสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯซึ่ง

บันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เมื่อสถาบันฯไดเปด

สอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปน้ี 

๑) เปนหลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจงสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนั้น 
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๒) ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงช้ีที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งสอดคลอง

กับการประกันคณุภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีข้ึนไปตอเน่ืองกัน ๒ ป นับต้ังแตเปดสอนหลักสูตร

ที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ที่ไดกําหนดตัวบงช้ีและ/หรือ

เกณฑการประเมินเพ่ิมเติม ผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร กําหนด จึงจะไดรับการเผยแพร 

๓) หลักสูตรใดท่ีไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขท่ี

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป 

๔) กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษา

คุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคณุภาพภายในตองมีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับดีข้ึนไปหรือ

เปนไปตามท่ีมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร หากตอมาปรากฏ

วาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่ กําหนด ใหสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้น 

จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเง่ือนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

๑๘ รายช่ือและหนวยงานของคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

วิศวกรรมศาสตร 

๑๘.๑ ที่ปรึกษาโครงการ 

 ๑) ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ   อดตีรองเลขาธิการฯ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ๒) รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทรยอง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

(ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย สมัยที่ ๓๒) 

๑๘.๒ คณะทํางานจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร   

 ๑) รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร         ประธาน 

 ๒) รศ.ดร.วิบูลย ชื่นแขก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ   รองประธาน 

 ๓) ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี    รองประธาน 

 ๔) รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร          กรรมการ 

 ๕) รศ.มณฑล ลีลาจินดาไกรฤกษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง    กรรมการ 

 ๖) ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย          กรรมการ 

 ๗) ดร.นริศรา อินทรจันทร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร         กรรมการ 

 ๙) รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ  ผูแทนจากสภาวิศวกร         กรรมการ 

 ๑๐) อาจารยนิตยา จันทรเรือง มหาผล  ผูแทนจากสภาวิศวกร         กรรมการ 

 ๑๒) รศ.น.อ.ดร.วรพจน ขําพิศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี        กรรมการ 

 ๑๓) รศ.ดร.สถาพร โภคา   มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี         กรรมการ 

 ๑๔) รศ.ดร.อานันทวัฒน คุณากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง    กรรมการ 
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 ๑๕) รศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ    กรรมการ 

 ๑๖) รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี       กรรมการ 

 ๑๗) รศ.ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       กรรมการ 

 ๑๘) ผศ.ดร.ทิพบุษฏ เอกแสงศรี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร         กรรมการ 

 ๑๙) ผศ.ดร.ศวิะ อัจฉริยวิริยะ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม         กรรมการ 

 ๒๐) ดร.สมพงษ ตุมสวัสดิ์   มหาวิทยาลัยสยาม         กรรมการ 

 ๒๑) ผศ.ดร.พันธุลพ หัตถโกศล   มหาวิทยาลัยเชียงใหม         กรรมการ 

 ๒๒) รศ.ดร.สายประสิทธ์ิ เกิดนิยม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       กรรมการ 

 ๒๓) รศ.ประสิทธ์ิ จุลเสรีวงศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง     กรรมการ 

 ๒๔) อาจารยสุนีย คุรุธัช  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร           กรรมการและเลขานุการ 

 ๒๕) ผศ.ดร.ธันวา ศรีประโมง  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ๒๖) ดร.ธีรยศ เวียงทอง  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ๒๗) อาจารยพิเชษฐ วิสารทพงศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๘.๓ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง) 

 ๑) รศ.ดร.อานันทวัฒน คุณากร   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

      ประธานอนุกรรมการ 

 ๒) ผศ.ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 ๓) รศ.ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 ๔) รศ.ดร.พิชัย อารยี    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

๑๘.๔ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม) 

 ๑) รศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

      ประธานอนุกรรมการ 

 ๒) ผศ.ดร.ชูวงศ พงษเจริญพานิช  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 ๓) ผศ.ดร.เดนชัย วรเศวต   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๑๘.๕ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) 

๑) ดร.สมพงษ ตุมสวัสดิ์   มหาวิทยาลัยสยาม   ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร.พิพัฒน พรหมมี   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๓) ผศ.วิภาวัลย นาคทรัพย   มหาวิทยาลัยสยาม 

๔) ผศ.ดร.ธารา ชลปราณี 

๕) พ.ท.ดร.วิชิต ซายเกลา   โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

๑๘.๖ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมฟา (สาขายอยระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ) 

๑) รศ. ประสิทธ์ิ จุลเสรีวงศ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ประธานอนุกรรมการ 
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๒) รศ.จิระศักดิ์ ชาญวุฒิธรรม   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

๓) ดร.เด่ียว กุลพิรักษ    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๔) รศ.ดร.เอก ไชยสวัสด์ิ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๕) ผศ.ดร.ภาณุทัต บุญประมุข   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๖) รศ.ดร.วันชัย ริ้วรจุา   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๗) ผศ.พิทยา ปานนิล    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๘) อาจารยธีรวัฒน เทพมณี   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๙) อาจารยศิริพงษ วงษคาร   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

๑๘.๗ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

๑) รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร.ศุภสิทธ์ิ รอดขวัญ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๓) รศ.ดร.ภูดิส ลักษณะเจริญ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

๔) ดร.ชลธิศ เอ่ียมวรวุฒิกุล   มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

๕) ดร.ยศพงษ ลออนวล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๑๘.๘ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

๑) รศ.ดร.สถาพร โภคา   มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี     ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร.ปยะ โชติกไกร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๓) ผศ.ดร.วัฒนชัย สมิทธากร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๔) ผศ.ดร.นเรศ ลิมสมัพันธเจริญ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

๕) ดร.กําพล ทรัพยสมบูรณ    มหาวิทยาลยันเรศวร 

๖) ผศ.ดร.ธนาดล คงสมบูรณ   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

๗) อาจารยพนิดา สิมาวุธ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

๑๘.๙ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

๑) รศ.ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

ประธานอนุกรรมการ 

๒) รศ.ดร.พีรยุทธ ชาญเศรษฐิกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๓) รศ.ศันสนีย สุภาภา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๔) ผศ.ดร.รวิน ระวิวงค   มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๘.๑๐ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

๑) ผศ.ดร. ทิพบุษฏ เอกแสงศรี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร     ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร. จุไรวัลย รัตนะพิสิฐ   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

๓) ดร. นริศรา อินทรจันทร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
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๑๘.๑๑ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

๑) ดร. ศุภเกียรต ิศรีพนมธนากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร      ประธานอนุกรรมการ 

๒) รศ.ดร. ชาติ เจียมไชยศรี   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๓) ผศ.ดร. ชาญวิทย สายหยุดทอง  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ องครักษ 

๔) ดร. สาโรช บุญยกิจสมบัต ิ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๕) อาจารยพิชิต พูนผลวัฒนาภรณ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

๑๘.๑๒ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

๑) ผศ.ดร. ศิวะ อัจฉริยวิรยิะ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม      ประธานอนุกรรมการ 

๒) รศ. อนุตร จําลองกุล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

๓) ผศ.ดร. ศิวลักษณ ปฐวีรัตน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๔) รศ.ดร. ประเทือง อุษาบริสุทธ์ิ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๕) ผศ.ดร. ทรงวุฒิ แสงจันทร    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๖) ดร.ญาณากร สุทัสนมาลี   มหาวิทยาลัยแมโจ 

๗) ผศ.ดร. สมโภชน สุดาจันทร   มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๘) ผศ.ดร.วิเชียร ปล้ืมกมล   มหาวิทยาลัยขอนแกน 

      ๑๘.๑๓ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

๑) รศ.น.อ.ดร.วรพจน ขําพิศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ประธานอนุกรรมการ 

๒) รศ.ร.อ.ดร.กนตธร ชํานิประศาสน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

๓) อาจารยชัยนิกร กุลวงษ    มหาวิทยาลัยวงศเชาวลิตกุล 

๔) ดร. พิเนษฐ ศรโียธา   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๕) อาจารยอรรถพล กัณหเวก   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

      ๑๘.๑๔ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร 

๑) ผศ.ดร. พันธุลพ หัตถโกศล   มหาวิทยาลัยเชียงใหม      ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร. ธวัชชัย ปลูกผล   มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร 

      ๑๘.๑๕ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต 

๑) รศ.ดร. สายประสิทธ์ิ เกิดนิยม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร. จินดา เจริญพรพาณิชย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๓) ผศ. สราวุฏฐ วรสุมันต   มหาวิทยาลัยสยาม 

๔) ดร. นักสิทธ นุมวงษ   สมาคมวิศวกรรมยานยนตไทย 

      ๑๘.๑๖ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 

๑) ดร. พีระพงศ ตริยเจริญ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร          ประธานอนุกรรมการ 

๒) ดร. อมรรตัน เลิศวรสิริกุล   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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๓) ดร. จิราภรณ เอ้ือชลิตานุกูล   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๔) ดร. ศิรินทร ทองแสง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

           ๑๘.๑๗ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 

๑) ผศ.ดร.มาฤดี ผองพิพัฒนพงศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร.มนตทิพย ชํ่าชอง   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

๓) ดร.พูนพัฒน พูนนอย   มหาวิทยาลัยแมโจ 

๔) ผศ.ดร. สุนัน ปานสาคร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

๕) ดร. เทวรัตน ทิพยวิมล   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

      ๑๘.๑๘ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

๑) ผศ.ดร.พิทยา หลิวเสรี   มหาวิทยาลัยศิลปากร   ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร.ชัยยงค เตชะไพโรจน   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๓) ผศ.ดร.พิมพชนก จตุรพิรยี   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๔) ดร.สุวัฒนา พฤกษะศรี   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๕) ดร.วนิดา วัฒนการณุ   มหาวิทยาลยัศิลปากร 

๖) อาจารยจุนธนี วีรเจตบดีธัช   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

    หมายเหตุ เปนสาขาที่เปดสอนอยูเพียงสถาบันเดียว ในขณะจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

๑๙ ภาคผนวก 

๑๙.๑ เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิศวกรรมศาสตร 

เนื้อหาสาระสําคัญในแตละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตร แบงออกเปนกลุมความรู

ตางๆ(ขอ ๓.๘) ซึ่งแตละกลุมความรูสามารถอาจจําแนกยอยเปนเนื้อหาความรู โดยความสัมพันธระหวาง

เนื้อหาความรูกับองคความรูพ้ืนฐานในหัวขอ ๓.๓ แสดงไดดวยตัวอยางรายละเอียดเนื้อหาวิชาตามตาราง

ดังตอไปนี ้

๑๙.๑.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

เนื้อหาความรู องคความรู 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 

วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน         

(๒) กลุมความรูเฉพาะดานทางวิศวกรรมไฟฟา 

วิศวกรรม  ไฟฟ า กําลั ง  /  ไฟฟ าสื่ อสาร/ โทรคมนาคม  / 

อิเลก็ทรอนิกส / ระบบวัด 

คุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ 
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หมายเหตุ  เน่ืองจากสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เปนสาขาวิชาที่เรียนรูเก่ียวกับศาสตรทั่วไปที่เก่ียวของกับ

ไฟฟา มิไดมุงเนนสาระความรูในแขนงวิชายอยใดเปนหลัก เสมือนกับการบูรณาการศาสตรใน

แขนงวิชายอยตางๆ (ดูขอ ๓.๘.๒ ถึง ๓.๘.๕) เขาดวยกัน ซ่ึงหลักสูตรของแตละสถาบัน อาจมี

โครงสรางของการบูรณาการที่เนนความรูเฉพาะในสาขาวิชายอยไมเหมือนกัน ดังนั้นเนื้อหา

ความรูในหลักสูตรจึงข้ึนกับเอกลักษณของแตละหลักสูตร ทั้งนี้สามารถใชเน้ือหาหลักสูตรของแต

ละสาขาวิชายอยในแขนงที่ตองการมุงเนน เปนแนวทางในการออกแบบหลักสูตรได 

 

๑๙.๑.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง) 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 

วงจรไฟฟา (Electric Circuits) X    X X   

แมเหลก็ไฟฟา (Electromagnetics) X X  X  X   

วงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส (Electronic Circuits and 

Devices) 

X   X   X   

(๒) กลุมความรูดานการวัด เคร่ืองมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม 

ก า ร วั ด แ ล ะ เ ค ร่ื อ ง มื อ วั ด ท า ง ไ ฟ ฟ า  ( Electrical 

Measurement and Instruments) 

X  

 

   X X   

การทําจําลอง การวิเคราะหและออกแบบระบบควบคุม 

(Control System 

Modeling, Analysis and Design) 

X  

 

X   X X   

(๓) กลุมความรูดานการแปลงรูปพลังงานและการขับเคลื่อน 

เครื่องจักรกลไฟฟา (Electrical Machines) X  X   X X   

(๔) กลุมความรูดานระบบไฟฟากําลัง วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง และ มาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟา 

การผลิต สงจาย และจําหนายทางไฟฟากําลัง (Electrical 

Power Generation, Transmission and Distribution) 

X    X X  

 

  

การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง (Electric Power System 

Analysis) 

X    X X   

การออกแบบ การประมาณการ และการติดตั้งทางไฟฟา 

( Electrical System Design, Estimation and 

Installation)  

    X X X  

วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง (High Voltage Engineering) X    X X    
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๑๙.๑.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม) 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 

วงจรไฟฟา (Electric Circuits) X    X X   

แมเหลก็ไฟฟา (Electromagnetics) X X  X  X   

อิเลก็ทรอนิกส (Electronics) X   X  X   

สญัญาณและระบบ (Signals and Systems) X     X   

(๒) กลุมความรูดานทฤษฎีการสื่อสาร 

การสื่ อสารอนา ล็อกและดิจิตอล (Analog and Digital 

Communications) 

X    X X   

(๓) กลุมความรูดานการประมวลผลสัญญาณ 

การประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing) X     X   

(๔) กลุมความรูดานอุปกรณสื่อสารและการสงสัญญาณ 

สายสงสัญญาณ (Transmission Lines) X   X  X   

อุปกรณและวงจรส่ือสาร (Communication Devices and 

Circuits) 

X   X  X   

สายอากาศและการกระจายคล่ืน (Antenna and Wave 

Propagation) 

X   X  X   

(๕) กลุมความรูดานระบบไฟฟาสื่อสารและเครือขาย 

ระบบส่ือสาร (Communication Systems) X   X X X   

การส่ือสารขอมูลและเครือขาย (Data Communications 

and Networking) 

X    X X   

  

 ๑๙.๑.๔ สาขาวิชาสาขาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 

สนามและคล่ืนแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetics waves) X X  X X X   

วัสดุศาสตร (เนนดานวิศวกรรมไฟฟา) X X X X X X   

(๒) กลุมความรูดานทางวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

การวิเคราะหวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (แอนะล็อกและ

ดิจิตอล) 

X    X X   

วงจรรวมพ้ืนฐานแบบแอนะล็อก X   X  X   

วงจรรวมพ้ืนฐานแบบดิจิตอล    X  X   

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบแอนะล็อก X    X X   

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบดิจิตอล X    X X   

(๓) กลุมความรูดานสัญญาณ(แอนะล็อกและดิจิตอล) และการดําเนินกรรมวิธีสัญญาณ 

การดําเนินกรรมวิธีสัญญาณ (แอนะล็อกและดิจิตอล) X     X   

ระบบควบคุมเชิงเสน (แอนะล็อกและดิจิตอล) X     X   

เครื่องจักรกลไฟฟา (แอนะล็อกและดิจิตอล) X X   X X   

เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา (แอนะล็อกและดิจิตอล) X X X X X X  X 

(๔) กลุมความรูดานวงจรรวมและสมองกลฝงตัว 

สิ่งประดิษฐสารก่ึงตัวนํา X   X X X   

ไมโครโพรเซสเซอรและการประยุกตใชงาน X    X X   

 

๑๙.๑.๕ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม /วิศวกรรมอัตโนมัติ) 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

(Basic Electrical and Electronics Engineering) 

วงจรไฟฟา (Electric Circuits) X    X X   

อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส (Electronic Circuits and 

Devices) 

X   X X X   

วงจรดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร (Digital Circuits and 

Microprocessors) 

X     X    

(๒) กลุมความรูดานการวัดและเคร่ืองมือ (Measurements and Instrumentation) 

การวัด (Measurements) X X X   X   

เซนเซอรและทรานสดิวเซอร (Sensor and Transducer) 

หรือ 

X  X X  X   

เครื่องมือ (Instrumentation) X     X X  
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๓) กลุมความรูดานระบบและการควบคุม (System and Control) 

สญัญาณและระบบ (Signal and System)  X     X   

การควบคุมปอนกลับ (Feedback Control) หรอื X X X   X   

ระบบอัตโนมัติ (Automation Systems) X     X   

(๔) กลุมความรูดานระบบสารสนเทศในอตุสาหกรรม (Industrial Information System) 

โครงขายคอมพิวเตอร (Computer Network) หรือ X     X X  

กา ร สื่ อ ส า ร ข อ มู ล ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ( Industrial Data 

Communication) หรือ 

X     X X  

ซอรฟแวรในงานระบบอัตโนมัติ (Automation Software) X     X X  

(๕) กลุมความรูดานบริหารและจัดการระบบควบคุมในอตุสาหกรรม (Industrial Management) 

การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) X      X  

การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management) หรือ X      X  

ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม (Industrial Safety)  X X   X X  

 

๑๙.๑.๖ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส  

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานกลศาสตรและเคร่ืองจักรกล 

กลศาสตร X X  X     

การออกแบบเคร่ืองจักรกล X X  X     

พลศาสตรของระบบ (Dynamic Systems) X X     X   

(๒) กลุมความรูดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

วงจรและอุปกรณไฟฟา X     X   

วงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส X     X   

เครื่องจักรกลไฟฟา X X    X   

(๓) กลุมความรูดานระบบอัตโนมัติและคอมพิวเตอร 

ทฤษฎีควบคุมและตัวควบคุม X X    X   

อุปกรณตรวจจับและตัวกระตุน (sensor and actuator) X X    X   

การเขียนโปรแกรมการควบคมุ X     X   

(๔) กลุมความรูดานเมคคาทรอนิกสประยุกต 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

กระบวนการผลิต    X   X  

การเขียนแบบวิศวกรรม X X    X   

ผลิตภัณฑ  X  X  X X  

 

๑๙.๑.๗ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) 

การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering drawing)    X   X  

ภาระแบบสถิตย (Static loadings) X X       

ภาระแบบพลศาสตรหรือแบบแปรผัน (Dynamic or variable 

loadings) 

X X        

วัสดุวิศวกรรม (Engineering materials)    X     

กลศาสตรวัสดุ (Mechanics of materials X X  X X    

กระบวนการผลิต (Manufacturing process)    X   X  

การวิเคราะหและออกแบบช้ินสวนยานยนตหรือเครื่องจักรกล 

(Analysis and design of vehicles or machine 

components) 

X X  X    X 

(๒) กลุมความรูดานอุณหศาสตรและของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 

กลศาสตรของไหล (Fluids mechanics) X  X  X    

อุณหพลศาสตร (Thermodynamics) X  X  X    

การถายเทความรอน (Heat transfer) X  X  X    

การวิเคราะหและออกแบบระบบและอุปกรณเชิงความรอน 

(Analysis and design of thermal systems and their 

equipments) 

X  X  X  X X 

 พลังงานและการเปลี่ยนรูปของพลังงาน(Energy and Energy 

Conversion) 

X  X  X X X X 

(๓) กลุมความรูดานระบบพลศาสตรและการควบคุม (Dynamic Systems and Control) 

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electricity and Electronics)     X    

ระบบพลศาสตร (Dynamic System) X X X      
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

การควบคุมระบบ (System Control) X     X   

 

      ๑๙.๑.๘ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานโครงสรางและช้ินสวนหลักของยานยนต 

ชุดตนกําลัง (Propulsion unit) X X X X X    

ชุดสงกําลังและเกียร (Driveline and transmission units) X X   X    

ระบบบังคับเลี้ยว (Steering system) X X        

ระบบรองรับน้ําหนัก (Suspension system) X X  X     

โครงสรางยานยนต (Vehicle structure); ตัวถังยานยนต 

(Vehicle body) 

X X X X     

(๒) กลุมความรูดานระบบเสริมของยานยนต 

ระบบไฟฟารถยนต (Electrical system for vehicles); 

ระบบอิเล็กทรอนิกสยานยนต (Electronic system for 

vehicle) 

X    X    

ระบบปรับอากาศยานยนต (Air conditioning system for 

vehicles); 

ระบบถายเทอากาศยานยนต (Ventilation system for 

vehicles) 

X X   X    

(๓) กลุมความรูดานพลศาสตรยานยนต 

พ้ืนฐานพลศาสตรการเคล่ือนที่ของยานยนต(Fundamentals 

of vehicle dynamics) 

X X       

การวิเคราะหการส่ันสะเทือนยานยนต (Ride analysis); 

การวิเคราะหการสมดุลในขณะเข า โคง (Steady state 

cornering analysis); 

X X       

 

 ๑๙.๑.๙ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานเคร่ืองจักรกลเกษตร (Agriculture Machinery) 

เครื่องจักรกลเกษตร X X    X   

กลศาสตร X X       

 

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมดินและน้ํา (Soil and Water Engineering) 

กลศาสตรของไหล X  X      

ระบบที่เก่ียวของกับดินและนํ้า X  X     X 

(๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลเกษตร (Agriculture Process Engineering) 

กระบวนการแปรรูปผลิตผลเกษตร X   X    X 

อุณหพลศาสตร X  X  X    

(๔) กลุมความรูดานอาคารเพื่อการเกษตร (Farm Structure) 

อาคารทางการเกษตรและระบบที่เก่ียวของ X X X   X   

 

๑๙.๑.๑๐ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes) 

กระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุโลหะและอโลหะ X X X X X X  X 

การวิเคราะหและออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการ X X X X X X X  

(๒) กลุมความรูดานระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety) 

การศึกษาและออกแบบระบบงาน X X   X  X X 

ความปลอดภัย การยศาสตร และอาชีวอนามัย X X X X X X X X 

(๓) กลุมความรูดานระบบคุณภาพ 

การควบคุมคุณภาพ X      X  

การจัดการคุณภาพเชิงรวม X      X  

(๔) กลุมความรูดานเศรษฐศาสตรและการเงิน 

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม X   X X  X  

การวิเคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรม X   X X  X  

(๕) กลุมความรูดานการจัดการการผลิตและดําเนินการ 

(Production and Operations Management) 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

การวางแผนและควบคุมการผลิต X      X  

การวิจัยดาํเนินงาน X      X  

การจัดองคกรทางอุตสาหกรรมและการจัดการ X      X  

การจัดการระบบซอมบํารุง X X X X X X X  

การจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม X X X X X X X X 

(๖) กลุมความรูดานการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

(Integration of Industrial Engineering Techniques) 

การออกแบบผังโรงงาน X X X X X X X X 

โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ X X X X X X X X 

 

๑๙.๑.๑๑ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมโครงสรางและวัสดุ (Structural Engineering & Materials) 

การวิเคราะหและออกแบบโครงสราง X X  X     

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร (Soil & Hydraulic Engineering) 

วิศวกรรมปฐพี หรือชลศาสตร X X X X   X  

(๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมสํารวจ และการจัดการ 

(Surveying & Engineering Management) 

วิศวกรรมสํารวจ หรือ X      X  

การบริหารงานกอสราง หรือ X      X  

วิศวกรรมระบบประปา หรือสุขาภิบาล หรือ X X  X X   X  

วิศวกรรมทาง หรอื X X X X   X   

วิศวกรรมขนสง X        

            

 ๑๙.๑.๑๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมี 

ดุลมวลและพลังงาน (Mass and Energy Balances)  X  X X     
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

อุณหพลศาสตร (Thermodynamics)  X  X X X    

จลนพลศาสตร (Kinetics) X   X     

(๒) กลุมความรูดานการประยุกตทางวิศวกรรมเคม ี

กลศาสตรของไหล (Fluid Mechanics) X  X      

การถายโอนความรอน (Heat Transfer)   X  X    

การถายโอนมวลสาร (Mass Transfer) X  X X     

การออกแบบกระบวนการ (Process Design)  X  X X   X  

การออกแบบถังปฏิกรณ (Reactor Design) X  X X   X   

การควบคุมกระบวนการ (Process Control) X  X X  X   

(๓) กลุมความรูดานการออกแบบและการจัดการโรงงาน 

ความปลอดภัย (Safety)       X  

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม (Engineering Economy) X      X  

สิ่งแวดลอม (Environment)    X X  X X 

 

          ๑๙.๑.๑๓ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมการประปาและน้ําเสีย (Water and Wastewater Engineering) 

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําและบําบัดน้ําเสีย 

(Water and wastewater treatment processes)  

X  X X X   X 

การออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําและบําบัดน้ําเสีย 

(Design of water and wastewater treatment systems) 

X  X X X   X 

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  

(Solid Waste and Hazardous Waste Engineering) 

การจัดการขยะมูลฝอย 

(Solid waste management) 

X X  X X  X X 

การจัดการของเสียอันตราย 

(Hazardous waste management) 

X X  X X  X X 

(๓) กลุมความรูดานการควบคมุมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และการสั่นสะเทือน 

(Air Pollution, Noise and Vibration Control) 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

การควบคุมมลพิษทางอากาศ (Air pollution control) X X X X X  X X 

การควบคุมมลพิษทางเสียง และการส่ันสะเทือน (Noise and 

vibration control) 

X X  X X  X  X 

(๔) กลุมความรูดานระบบและการจัดการสิ่งแวดลอม 

(Environmental System and Management) 

ระบบและการจัดการสิ่งแวดลอม 

(Environmental System and Management) 

X   X X  X X 

 

๑๙.๑.๑๔ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานการทําเหมืองและออกแบบเหมืองแร 

การทําเหมืองและออกแบบเหมืองผิวดิน (Surface Mining 

and Mine Design)  

X X X   X X X 

การทําเหมืองและออกแบบเหมืองใตดิน (Underground 

Mining and MineDesign) 

X X X   X X X 

(๒) กลุมความรูดานการแตงแร 

การแยกแรดวยวิธีกายภาพ (Mineral Processing by 

Physical Separations) 

X  X X X X  X 

การแยกแรดวยวิธีเคมี (Mineral Processing by Chemical 

Separations) 

X  X X X   X 

(๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมวัตถุระเบิด 

วิศวกรรม วัต ถุระ เ บิดและการระ เบิด หิน  (Explosive 

Engineering and Rock Blasting) 

X X  X X X   

(๔) กลุมความรูดานศิลากลศาสตรและศิลาวิศวกรรม 

ศิลากลศาสตร (Rock Mechanics) X X   X     

ศิลาวิศวกรรม (Rock Engineering) X X  X      

(๕) กลุมความรูดานจัดการและเศรษฐศาสตรเหมืองแร         

เศรษฐศาสตรเหมืองแรและการจัดการเหมืองแร (Mine 

Economics and Mine Management) 

X      X  
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๑๙.๑.๑๕ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานธรรมชาติของวัสดุ (Nature of Materials) 

วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)  X  X     

สมบัติและพฤติกรรมของวัสดุ (Properties and Behaviors 

of Materials) 

X X X X  X   

การเสื่อมสภาพของวัสดุ (Deterioration of Materials) X X X X    X 

(๒) กลุมกระบวนการผลิตวัสดุ (Materials Processing) 

กรรมวิธีการผลิตของวัสดุ (Manufacturing Processes of 

Materials) 

 X X X X  X X 

อุณหพลศาสตรของวัสด ุ(Thermodynamics of Materials) X  X X X    

จลนพลศาสตรของวัสดุ (Kinetics of Materials) X  X X X    

(๓) กลุมการวิเคราะหและตรวจสอบวัสดุ (Material Analysis and Testing) 

การจําแนกลักษณะของวัสดุ (Materials Characterization) X X X X  X   

การทดสอบสมบัติของวัสดุ (Materials Properties Testing) X X X X  X   

การวิเคราะหความเสียหายของ วัสดุ  (Failure Analysis of 

Materials) 
X X  X     

(๔) กลุมการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมวัสดุ (Integration of Materials Engineering 

Techniques) 

การออกแบบและเ ลือกใชวัสดุ  (Material Selection and 

Design) 

X X X X X X X X 

โครงงานวิศวกรรมวัสด ุ(Materials Engineering Project) X X X X X X X X 

หมายเหตุ กรอบเน้ือหาความรูน้ี สามารถใชสําหรับสาขาวิชาตางๆ ท่ีเนนดานวัสดุ เชน วิศวกรรมโลหการ 

วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมพอลิเมอร วิศวกรรมวัสดุ เปนตน 

 

 ๑๙.๑.๑๖ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานหลักการพื้นฐานสําหรับวิศวกรรมอาหาร (Basic Knowledge of Food 

Engineering) 

วิทยาศาสตรการอาหาร และสมบัติของอาหาร (Food 

Sciences and Properties of Food Materials) 

X X X X    X 

สมดุลมวลและพลังงาน (Mass and Heat Balance) X  X  X    

อุณหพลศาสตร (Thermodynamics) X  X  X    

กลศาสตรของไหล (Fluid Mechanics) X  X  X    

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมระบบการผลิตอาหาร (Food Process System Engineering) 

หนวยปฏิ บัติการและกระบวนการผลิตอาหาร (Unit 

Operations and Food Processing)  

X  X X X  X X 

การถ า ย เทความร อนและมวลสาร  (Heat and Mass 

Transfer) 

X  X X X    

การวัดและการควบคุมอัตโนมั ติ  (Measurement and 

Automatic Control) 

X  X   X   

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (Food Plant 

Design) 

X X X X X X X X 

  (๓) กลุมความรูดานเคร่ืองจักรกลและหนวยสนับสนุนการผลิต (Food Processing Machines 

and Utilities ) 

การเขียนแบบทางวิศวกรรม (Engineering Drawing) X X  X     

วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)  X  X     

กลศาสตรวัสดุ (Solid Mechanics) X X   X     

การออกแบบเครื่องจักรกลอาหารและตนกําลัง (Food 

Machine Design and Power Plant) 

X X X X X X X  

ระบบการทําความเย็น (Refrigeration) X  X  X    

หลักการออกแบบเคร่ืองจักรอยางถูกสุขลักษณะ (Hygienic 

Design of Machinery) 

 X  X   X X 

(๔) กลุมความรูดานการบริหารการผลิตและความปลอดภัยอาหาร (System Management and 

Food Safety) 

เศรษฐศาสตร และสถิติวิศวกรรม (Engineering Economics 

and Statistics) 

X      X  
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร (Quality 

Control in Food Industry) 

   X   X X 

การควบคุมมลภาวะและ ระบบบําบัดของเสียในอุตสาหกรรม 

( Industrial Pollution Control and Waste Treatment 

System) 

  X X   X X 

     

 

  ๑๙.๑.๑๗ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Basics in Bioprocess Engineering) 

การคํานวณพ้ืนฐานวิศวกรรม 

(Basic Calculations in Engineering) 

X  X X X    

วิทยาศาสตรชีวภาพ (Bioscience)        X 

๒) กลุมความรูดานกระบวนการผลิต (Manufacturing Processes) 

ปฏิบัติการเฉพาะหนวย (Unit Operations) X X X X X   X 

จลนพลศาสตร (Kinetics) X   X     

อุณหพลศาสตร (Thermodynamics) X  X  X    

กระบวนการและการควบคุม (Process and Process 

Control) 

X  X   X   

วิศวกรรมเคมีชีวภาพ (Biochemical Engineering) X  X X X   X 

๓) กลุมความรูดานสิ่งแวดลอม (Environment) 

การบําบัดของเสียจากอุตสาหกรรม ( Industrial Waste 

Treatment) 

X X X X X   X 

เ ท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ า พ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  ( Environmental 

Biotechnology) 

      X X 

๔) กลุมความรูดานระบบโรงงาน (Industrial Systems) 

ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพ (Quality Control and 

Assurance) 

      X X 

ความปลอดภัย (Safety)        X  
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การออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design) X X X X X X X X 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


