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คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) ของสถาบันการศึกษา 

 

สำหรับการขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

สำหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา 2564 

 

 

 

 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมอุตสาหการ 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

 

 

1518 ถนนประชาราษฎร 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ 

กรุงเทพมหานคร  10800 

 

 

 

 

วันที่ 11 มกราคม 2565 
 

 

 

 



สารบัญ 

  หนา 

สวนท่ี 1 หลักสูตร  

 1. ชื่อหลักสูตร 1 

 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 

 3. วิชาเอก/แขนง 1 

 4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 1 

 5. ระบบการจัดการศึกษา 2 

 6. แผนการศึกษา 2 

 7. การเทียบโอน/ยกเวนรายวิชา 15 

 8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 15 

 9. ชื่อผูรับรอง/อนุมัติขอมูล 15 

 10. ชื่อผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานหลักสูตร 15 

สวนท่ี 2 นิสิต/นักศึกษา  

 1. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 16 

 2. แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ป 16 

 3. คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 16 

 4. มาตรฐานผลการเรียนรู 18 

สวนท่ี 3 คณาจารย  

 1. ประธานหลักสูตร 47 

 2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 47 

 3. อาจารยประจำหลักสูตร/อาจารยประจำสาขาวิชา 49 

 4. บุคลากรชวยสอน/ผูชวยสอนวชิาปฏิบัติการ 50 

 5. อัตราสวนระหวางอาจารยประจำตอนักศึกษา 50 

 6. แผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ป 51 

สวนท่ี 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองคความรู  

 1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองคความรูท่ีสภาวิศวกรกำหนด  

2. (Curriculum Mapping) 

52 

 3. ตารางแสดงผูสอนในแตละองคความรู 60 

   

   

 



  หนา 

สวนท่ี 5  สิง่สนับสนุนการเรียนรูและการประกันคุณภาพการศึกษา  

 1. หองปฏิบัติการ  

 1.1 หองปฏิบัติการกระบวนการผลิต 71 

 1.2 หองปฏิบัติการโลจิสติกส 73 

 1.3 หองปฏิบัติการการยศาสตร 75 

 1.4 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 77 

 1.5 หองปฏิบัติการวงจรไฟฟา 76 

 1.6 หองปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 80 

 1.7 หองปฏิบัติการทางวิศวกรรมเครื่องกลและกระบวนการผลิต 82 

 1.8 หองปฏิบัติการเครื่องมือกลพ้ืนฐานอุตสาหกรรมความปลอดภัยในโรงงาน 90 

 2. แหลงบริการขอมูลทางวิชาการ  

 หองสมุด 105 

 3. การประกันคุณภาพ  

 รายงานผลประเมิน ปการศึกษา 2563 107 

สวนท่ี 6 ภาคผนวก  

      ภาคผนวกท่ี 1  เอกสาร/หนังสือท่ีสภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตร เอกสารแนบ 1 

      ภาคผนวกท่ี 2  รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณท่ีผาน 

     การอนุมัติจากสภาสถาบันการศึกษา 

เอกสารแนบ 2 

      ภาคผนวกท่ี 3  แผนการสอน (มคอ.3) เอกสารแนบ 3 

      ภาคผนวกท่ี 4  คูมือปฏิบัติการท่ีใชในการเรียนการสอน เอกสารแนบ 4 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมอุตสาหการ 

ช่ือสถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

สาขาวิศวกรรมท่ีรับรองปริญญา วิศวกรรมอุตสาหการ 

ปการศึกษาท่ีรับรอง  2564 

 

สวนที่ 1 หลักสูตร 

1. ช่ือหลักสูตร 

 ช่ือภาษาไทย :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

 ช่ือภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering Technology 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 ช่ือเต็มภาษาไทย :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ) 

 ช่ือยอภาษาไทย :  วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ) 

 ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Engineering (Industrial Engineering Technology) 

 ช่ือยอภาษาอังกฤษ :  B.Eng. (Industrial Engineering Technology) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา 

 วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาไทย :     1.  แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต 

       2.  แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑและการผลิต 

   วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาอังกฤษ :  1.  Manufacturing Management 

       2.  Product and Production Design 

 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 4.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

  พัฒนาความรู ดานวิศวกรรมอุตสาหการใหกาวหนาอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม

แบบคิดเปนทำเปน สามารถบูรณาการความรู ที ่ไดเรียนมาใชประโยชน เพื ่อตอบสนองตอการพัฒนา

ประเทศชาติ มีความรับผิดขอบตอสังคมและมีจรรยาบรรณในสายวิชาชีพ 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

 4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

  4.2.1 เพ่ือผลิตวิศวกรในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการท่ีมีความเชี่ยวชาญ สามารถประยุกต

ความรูและทักษะในการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  4.2.2 เพ่ือผลิตวิศวกรท่ีมีวิสัยทัศนในการเลือกและใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยใหเหมาะสมกับงาน

ดานอุตสาหกรรมในแตละดาน 

  4.2.3 เพ่ือผลิตวิศวกรท่ีมีเจตคติท่ีดี มีคุณธรรมและมีทักษะเพียงพอท่ีจะสามารถดำเนินธุรกิจ

อุตสาหกรม อยางมีประสิทธิภาและมีความรับผิดชอบตอชุมชน 

  4.2.4 เพื่อใหผูสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได

อยางเหมาะสม 

*หมายเหตุ : หลักสูตรตองมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

      ควบคุมและเพ่ือประโยชนในการรองรับการประกอบวิชาชีในสาขาท่ีขอรับรองไดอยาง 

      เหมาะสม 

 

5. ระบบการจัดการศึกษา 

 5.1 ระบบ 

  ระบบการศึกษาใชระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาค

การศึกษา   หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห การคิดหนวยกิต คิดตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 สำหรับระเบียบตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

 5.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

  ไมมี 

 5.3 การเทียบเคยีงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

  ไมมี 

 

6. แผนการศึกษา 

 รายละเอียดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรของทุกแผนการศึกษาที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอน

ใหกับผูเขาศึกษา 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต / แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑและการผลิต 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา              หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

030513300 การโปรแกรมคอมพิวเตอร     3(2-3-5) 

  (Computer Programming) 

040113001 เคมีสำหรับวิศวกร       3(3-0-6) 

  (Chemistry for Engineers) 

040113002 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร      1(0-3-1) 

  (Chemistry Laboratory for Engineers) 

040203111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1      3(3-0-6) 

  (Engineering Mathematics I) 

040313005 ฟสิกส 1        3(3-0-6) 

  (Physics I) 

040313006 ปฏิบัติการฟสิกส 1      1(0-2-1) 

  (Physics Laboratory I) 

080103001 ภาษาอังกฤษ 1       3(3-0-6) 

  (English I) 

08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชากีฬาและนันทนาการ    1(0-2-1) 

  (Sport and Recreation Elective Course)    

08xxxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   3(x-x-x)  

  (Social Sciences and Humanities Elective Course) 

 

รวม              21(x-x-x) 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต / แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑและการผลิต 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา              หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

030103100 วัสดุวิศวกรรม       3(3-0-6) 

  (Engineering Materials) 

030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม*      3(2-3-5) 

  (Engineering Drawing)  

040203112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2      3(3-0-6) 

  (Engineering Mathematics II) 

040313007 ฟสิกส 2        3(3-0-6) 

  (Physics II) 

040313015 ปฏิบัติการฟสิกส 2      1(0-3-1) 

  (Physics Laboratory II) 

04xxxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   3(3-0-6) 

  (Science and Mathematics Elective Course) 

080103002 ภาษาอังกฤษ 2       3(3-0-6) 

  (English II) 

08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชากีฬาและนันทนาการ    1(0-2-1) 

  (Sport and Recreation Elective Course) 

08xxxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   1(x-x-x)  

  (Social Sciences and Humanities Elective Course) 

 

   รวม             21(x-x-x) 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา              หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

030103102 กลศาสตรวิศวกรรม 1      3(3-0-6) 

  (Engineering Mechanics I) 

030103207 ปฏิบัติงานเครื่องมือกลพ้ืนฐานอุตสาหกรรมความปลอดภัยในโรงงาน 1(0-3-1) 

  (Machine Tools Practice Industry Safety in Factory) 

030223120 เทอรโมไดนามิกส*      3(3-0-6) 

  (Thermodynamics) 

030433320 พ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและปฏิบัติการ    3(2-3-5) 

  (Fundamental of Electrical Engineering and Laboratory) 

03071xxxx วิชาชีพเฉพาะทางเลือก 1      3(x-x-x) 

  (Elective Course I) 

03071xxxx วิชาชีพเฉพาะทางเลือก 2      3(x-x-x) 

  (Elective Course II) 

040203211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3      3(3-0-6) 

  (Engineering Mathematics III) 

08xxxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   3(x-x-x)  

  (Social Sciences and Humanities Elective Course) 

 

   รวม             22(X-X-X) 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา              หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

030103103 กลศาสตรของวัสดุ      3(3-0-6) 

  (Mechanics of Materials) 

030103104 กรรมวิธีการผลิต       3(3-0-6) 

  (Manufacturing Process)      

030713104 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม      3(3-0-6) 

  (Engineering Economy) 

030713115 สถิติวิศวกรรม       3(3-0-6) 

  (Engineering Statistics)  

03071xxxx วิชาชีพเฉพาะทางเลือก 3      3(x-x-x) 

  (Elective Course III) 

xxxxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาบูรณาการ     3(3-0-6) 

  (Integrated Elective Course)    

08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา      3(3-0-6) 

  (Language Elective Course) 

 

   รวม             21(x-x-x) 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา              หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

030103206 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเครื่องกลและกระบวนการผลิตใน  1(0-3-1) 

  โรงงานอุตสาหกรรม 

  (Mechanical and Manufacturing Processes Laboratory for Industry) 

030713101 การศึกษาการทำงานอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 

  (Industrial Work Study) 

030713102 การวิจัยดำเนินงาน      3(3-0-6) 

  (Operations Research) 

030713112 การจัดการงานคุณภาพ*      3(3-0-6) 

  (Quality Management) 

03071xxxx วิชาชีพเฉพาะทางเลือก 4      3(x-x-x) 

  (Elective Course IV) 

03071xxxx วิชาชีพเฉพาะทางเลือก 5      3(x-x-x) 

  (Elective Course V) 

08xxxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   3(x-x-x)  

  (Social Sciences and Humanities Elective Course) 

 

  รายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต 

030713226 ปฏิบัติงานพ้ืนฐานการผลิต (S/U)     2(120 ชั่วโมง) 

  (Basic Manufacturing Practice) 

  

   รวม              19(X-X-X) 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา              หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

030713103 การควบคุมคุณภาพ      3(3-0-6) 

  (Quality Control) 

030713105 วิศวกรรมความปลอดภัย      3(3-0-6) 

  (Safety Engineering)  

030713106 การวางแผนและควบคุมการผลิต*     3(3-0-6) 

  (Production Planning and Control) 

03071xxxx วิชาชีพเฉพาะทางเลือก 6      3(x-x-x) 

  (Elective Course VI) 

03071xxxx วิชาชีพเฉพาะทางเลือก 7      3(x-x-x) 

  (Elective Course VII) 

03071xxxx วิชาชีพเฉพาะทางเลือก 8      2(x-x-x) 

  (Elective Course VIII) 

xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี       3(x-x-x)  

  (Free Elective Course)   

 

   รวม       20(x-x-x) 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา              หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

030713400 สหกิจศึกษา       6(540 ชั่วโมง) 

 (Co-operative Education) 

 

   รวม       6(540 ช่ัวโมง) 

    

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา              หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

030713107 วิศวกรรมการบำรงุรักษา      3(3-0-6) 

  (Maintenance Engineering) 

030713108 การออกแบบผังโรงงาน      3(3-0-6) 

  (Industrial Plant Design) 

030713240 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ     1(0-3-1) 

  (Industrial Engineering Laboratory) 

030713297 โครงงานวิศวกรรมสำหรับการจัดการกระบวนการผลิต  3(0-6-2) 

  (Engineering Project in Manufacturing Management) 

03071xxxx วิชาชีพเฉพาะทางเลือก 9      3(x-x-x) 

  (Elective Course IX) 

08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา      3(3-0-6) 

  (Language Elective Course) 

xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี       3(x-x-x)  

  (Free Elective Course)   

 

   รวม              19(x-x-x) 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑและการผลิต 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา              หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

030103102 กลศาสตรวิศวกรรม 1      3(3-0-6) 

  (Engineering Mechanics I) 

030103207 ปฏิบัติงานเครื่องมือกลพ้ืนฐานอุตสาหกรรมความปลอดภัยในโรงงาน 1(0-3-1) 

  (Machine Tools Practice Industry Safety in Factory) 

030223120 เทอรโมไดนามิกส*      3(3-0-6) 

  (Thermodynamics) 

030433320 พ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและปฏิบัติการ    3(2-3-5) 

  (Fundamental of Electrical Engineering and Laboratory) 

03071xxxx วิชาชีพเฉพาะทางเลือก 1      3(x-x-x) 

  (Elective Course I) 

03071xxxx วิชาชีพเฉพาะทางเลือก 2      3(x-x-x) 

  (Elective Course II) 

040203211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3      3(3-0-6) 

  (Engineering Mathematics III) 

08xxxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   3(3-0-6) 

  (Social Sciences and Humanities Elective Course) 

 

   รวม             22(x-x-x) 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑและการผลิต 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา              หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

030103103 กลศาสตรของวัสดุ      3(3-0-6) 

  (Mechanics of Materials) 

030103104 กรรมวิธีการผลิต       3(3-0-6) 

  (Manufacturing Process)        

030713104 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม      3(3-0-6) 

  (Engineering Economy) 

030713115 สถิติวิศวกรรม       3(3-0-6) 

  (Engineering Statistics) 

03071xxxx วิชาชีพเฉพาะทางเลือก 3      3(x-x-x) 

  (Elective Course III) 

xxxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาบูรณาการ     3(3-0-6) 

  (Integrated Elective Course) 

08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา      3(3-0-6) 

  (Language Elective CourseI) 

 

  รายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต 

030713226 ปฏิบัติงานพ้ืนฐานการผลิต (S/U)     2(120 ชั่วโมง) 

  (Basic Manufacturing Practice) 

 

   รวม             21(x-x-x) 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑและการผลิต 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา              หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

030103206 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเครื่องกลและกระบวนการผลิตใน  1(0-3-1) 

  โรงงานอุตสาหกรรม 

  (Mechanical and Manufacturing Processes Laboratory for Industry) 

030713101 การศึกษาการทำงานอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 

  (Industrial Work Study) 

030713102 การวิจัยดำเนินงาน      3(3-0-6) 

  (Operations Research) 

030713112 การจัดการงานคุณภาพ*      3(3-0-6) 

  (Quality Management) 

03071xxxx วิชาชีพเฉพาะทางเลือก 4      2(x-x-x) 

  (Elective Course IV) 

03071xxxx วิชาชีพเฉพาะทางเลือก 5      2(x-x-x) 

  (Elective Course V) 

08xxxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   3(3-0-6) 

  (Social Sciences and Humanities Elective Course) 

xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี       3(x-x-x)  

  (Free Elective Course) 

 

   รวม              20 (X-X-X) 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑและการผลิต 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา              หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

030713103 การควบคุมคุณภาพ      3(3-0-6) 

  (Quality Control) 

030713105 วิศวกรรมความปลอดภัย      3(3-0-6) 

  (Safety Engineering) 

030713106 การวางแผนและควบคุมการผลิต*     3(3-0-6) 

  (Production Planning and Control) 

03071xxxx วิชาชีพเฉพาะทางเลือก 6      3(x-x-x) 

  (Elective Course VI) 

03071xxxx วิชาชีพเฉพาะทางเลือก 7      3(x-x-x) 

  (Elective Course VII) 

03071xxxx วิชาชีพเฉพาะทางเลือก 8      2(x-x-x) 

  (Elective Course VIII) 

xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี       3(x-x-x)  

  (Free Elective Course) 

 

   รวม              20(x-x-x) 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑและการผลิต 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา              หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

030713400 สหกิจศึกษา       6(540 ชั่วโมง) 

 (Co-operative Education) 

 

   รวม                6(540 ช่ัวโมง) 

    

 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา              หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

030713107 วิศวกรรมการบำรุงรักษา      3(3-0-6) 

  (Maintenance Engineering) 

030713108 การออกแบบผังโรงงาน      3(3-0-6) 

  (Industrial Plant Design) 

030713240 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ     1(0-3-1) 

  (Industrial Engineering Laboratory) 

030713298 โครงงานวิศวกรรมสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑและการผลิต 3(0-6-2) 

  (Engineering Project in Product and Production Design) 

03071xxxx วิชาชีพเฉพาะทางเลือก 9      3(x-x-x) 

  (Elective Course IX) 

03071xxxx วิชาชีพเฉพาะทางเลือก 10     2(x-x-x) 

  (Elective Course X) 

08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา      3(3-0-6) 

  (Language Elective Course) 

 

   รวม            18(X-X-X) 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

7. การเทียบโอน/ยกเวนรายวิชา 

 ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาบัณฑิต 

 

8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

1.  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาความสอดคลอง

และออกรหัสหลักสูตรเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 

2.  เปดสอนภาคการศึกษาท่ี 1/2564 

3.  ไดรับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ในการประชุม 

ครั้งท่ี 9/2563 เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2563 และในการประชุม ครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2564 

 

9. ช่ือผูรับรอง/อนุมัติขอมูล 

ตารางแสดงรายชื่อผูรับรอง/อนุมัติ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหนง

 

ตำแหนงบริหาร วาระการดำรงตำแหนง 
ศ.ดร.เสาวนิตย  สุขภารังษี ศาสตราจารย รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี

พ.ศ.2564 - พ.ศ. 2566 

 

10. ช่ือผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานหลักสูตร 

ตารางแสดงรายชื่อผูรับผิดชอบ/ผูประสานงาน 

ลำดับท่ี ชื่อ-สกลุ ตำแหนง โทรศัพท E-mail 

1 นายสงกรานต  บางศรัณยทิพย ประธานหลักสตูร 094-451-4639 songkran.b@cit.kmutnb.ac.th 

2 นางวิภาวดี  ไชยรัตน เจาหนาท่ี 084-004-7447 wipavadee.c@cit.kmutnb.ac.th 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

สวนที่ 2 นิสติ/นักศึกษา 

1. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

1.1 ผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาชางอุตสาหกรรมทุกสาขาวชิา 

หรือเทียบเทา  

1.2 ผู สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เนนกลุ มสาระการเรียนรู ทางดาน

คณิตศาสตร-วิทยาศาสตร ที่ผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-

วิทยาศาสตรไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1.3 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

วาดวย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

2. แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ป 

ตารางแสดงจำนวนนักศึกษา 

ระดับช้ันป 
จำนวนนักศึกษาใหมในแตละปการศึกษา (คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 

ระดับปริญญาตรชีั้นปท่ี 1 60 60 60 60 60 

ระดับปริญญาตรชีั้นปท่ี 2 - 60 60 60 60 

ระดับปริญญาตรชีั้นปท่ี 3 - - 60 60 60 

ระดับปริญญาตรชีั้นปท่ี 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

บัณฑิตท่ีคาดวาจะสำเร็จการศึกษา - - - 60 60 
 

3. คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ 

และทำหนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ 

และตอสังคมและปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณ วิชาชีพ

ดวยความซื ่อสัตยสุจริต เสียสละ และเชิดชูภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

(1) การสอดแทรกในวิชาเรียนท่ีเก่ียวของกับ

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี 

(2) เชิญผูเชี่ยวชาญทางดานภูมิปญญาทองถ่ิน

มาถายทอดความรู 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

(2) มีความรู ในศาสตรที ่เก ี ่ยวของทั ้งภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ สามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาวอยางเหมาะสม

เพื่อการประกอบวิชาชีพของตนรวมถึงการบริการชุมชน 

และการศึกษาตอในระดับสูงข้ึนไปได 

(1) การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี  

(2) การเรียนการสอนในภาคปฏิบัติจากการ

ทดลองในหองปฏิบัติการ และ/หรือ นอก

สถานท่ี 

(3) จัดโครงการบริการวิชาการ 

(3) มีความใฝร ู ในองคความรู และเทคโนโลยีที ่ม ีการ

เปลี ่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถพัฒนาองค

ความรูที ่ตนมีอยูใหสูงขึ ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนา

งาน  พ ัฒนาส ั งคมและประเทศชาติ  รวมถ ึ งม ีการ

แลกเปลี ่ยนความรู ทางดานเทคโนโลยีกับสถาบันหรือ

หนวยงานภายนอก 

(1) การมอบหมายงานท่ีมีลักษณะใหมีการ

คนควาเพ่ือจะสามารถสรางองคความรูดวย

ตนเอง 

(2) จัดโครงการความรวมมือทางวิชาการ 

(4) ม ีความมุ งม ั ่น ค ิดเป น ทำเปน มีความคิดร ิ เริ่ม

สรางสรรค และสามารถเลือกวิธ ีแกไขปญหาไดอยาง

เหมาะสม 

(1) การมอบหมายงานท่ีเปนโครงงาน เปน

ระบบครบวงจร  

(2) การทำกิจกรรมท่ีตองมีการจัดสรรงาน คน 

และเวลา 

(3) สรางแรงจูงใจเพ่ือเปนแรงเสริมใหผูเรียนได

แสดงออก 

(5) มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทำงาน

รวมกับผูอื่นบนความหลากหลายทางดานวัฒนธรรมและ

เชื้อชาติ มีทักษะในดานการทำงานเปนหมูคณะ สามารถ

บริหารจัดการการทำงานไดอยางเหมาะสม และเปนผูมี

ทัศนคติท่ีดีในการทำงาน 

(1)  การปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษาโดยมีการ

มอบหมายงานเปนกลุมของแตละกิจกรรม ให

เปนระบบครบวงจร การทำกิจกรรมท่ีตองมี

การจดัสรรงาน คน และเวลา 

(2) จัดโครงการศึกษาดูงาน 

(3) จัดโครงการสานสัมพันธนักศึกษา 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

4. มาตรฐานผลการเรียนรู 

การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1. เขาใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต  

2. มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ

ตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

3. มีภาวะความเปนผู นำและผู ตาม สามารถทำงานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอ

ขัดแยงตามลำดับความสำคัญ  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมท้ัง

เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

4. สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล 

องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม 

5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบ

วิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาท่ีเก่ียวของ 

1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

กำหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขา

ชั ้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที ่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความ

รับผิดชอบโดยในการทำงานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนำกลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความ

ซ่ือสัตยโดยตองไมกระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอ่ืน เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุก

คนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาท่ีทำดี ทำประโยชนแกสวนรวม เสียสละ 

1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 

1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน   การสงงานตามกำหนด

ระยะเวลาท่ีมอบหมาย และการรวมกิจกรรม 

2. ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 

3. ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ 

4. ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

2 ความรู 

  2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

1. มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิศวกรรม

พ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรท่ี

เก่ียวของ และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2. มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการท่ีสำคัญ ท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน

เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

3. สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

4. สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช

เครื่องมือท่ีเหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 

5. สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงาน

จริงได 

2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตใชทางปฏิบัติดวย

การทดลองในหองปฏิบัติการ ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ 

นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรู จากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ

ตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (สหกิจศึกษา) 

2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ  

การทดสอบยอย 

1. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

2. ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทำ 

3. ประเมินจากงานท่ีไดรับมอบหมาย 

4. ประเมินจากโครงงานท่ีนำเสนอ 

5. ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 

6. ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 

3 ทักษะทางปญญา 

3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1. มีความคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีดี  

2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ  

3. สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช

ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

4. มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสม 

ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

5. สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง  เพ่ือการเรียนรูตลอด

ชีวิต  และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 

3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1. กรณีศึกษาทางการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. การอภิปรายกลุม 

3. กำหนดกรณีศึกษาท่ีใหนักศึกษาจัดทำรายงานกลุม 

4. กำหนดงานท่ีไดรับมอบหมายใหนักศึกษา 

5. การทดลองในหองปฏิบัติการเพ่ือใหเกิดแนวคิดสนับสนุนการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 

3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา นี้สามารถทำไดโดยการออกขอสอบ

ที่ใหนักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียน

มา หลีกเลี่ยงขอสอบที่เปนการเลือกคำตอบที่ถูกมาคำตอบเดียวจากกลุมคำตอบที่ใหมาไมควรมีคำถาม

เกี่ยวกับนิยามตาง ๆ  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการ

นำเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. สามารถสื่อสารกับกลุ มคนที ่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมา

สื่อสารตอสังคมไดในประเด็นท่ีเหมาะสม 

2. สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัว

และสวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม รวมท้ัง

ใหความชวยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ 

3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเร ียนรู ท ั ้งของตนเอง และ

สอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง  

4. รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน

บุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทำงานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนำและผู

ตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ  

5. มีจิตสำนึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษา

สภาพแวดลอมตอสังคม 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

ใชการสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมใหมีการทำงานเปนกลุม การทำงานที่ตองประสานงานกับ

ผูอื่น หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผลการ

เรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. สามารถทำงานกับผูอื่นไดเปนอยางดี 

2. มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

3. สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรท่ีไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 

4. มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลท่ัวไป 

5. มีภาวะผูนำ 

4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน 

และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ 

5. ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สำหรับการทำงานท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 

2. มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต 

ตอการแกปญหาท่ีเกี่ยวของไดอยางสรางสรรค 

3. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีทันสมัยไดอยางเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 

4. มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช

สัญลักษณ 

5. สามารถใชเครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน

สาขาวิศวกรรมท่ีเกี่ยวของได 

5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสารนี้อาจทำได

ในระหวางการสอน โดยอาจใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนำเสนอแนวคิดของ

การแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารย

และกลุมนักศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจำลอง และสถานการณ

เสมือนจริง และนำเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลาย

สถานการณ 
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5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมินจากเทคนิคการใชเครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม 

2. ประเมินจากเทคนิคในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง

สถิติประยุกตในการแกปญหาโจทยการคำนวณ 

3. ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติ ท่ีเก่ียวของ 

4. ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจำกัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือ

ตาง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ท่ีมีการนำเสนอตอชั้นเรียน 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping) ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 

 ผลการเรียนรูในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มีความหมายดังนี้ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม โดยมีจิตสำนึกและจิตสาธารณะ 

(2) มีความซ่ือสัตย สุจริต เสียสละ ขยันและอดทน 

(3) มีภาวะผูนำ มีคุณธรรม จริยธรรม  

(4) มีวินัย ตรงตอเวลา   

(5) เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับขององคกร 

2. ดานความรู 

(1) รูหลักการ แนวคิด และทฤษฎีพ้ืนฐาน 

(2) สามารถใชความรูในการคิดวิเคราะหไดอยางเปนระบบ 

(3) ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอยางตอเนื่อง 

(4) สามารถนำความรู หลักการ และทฤษฎีไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

(5) สามารถบูรณาการความรูกับศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของไดอยางเหมาะสม 

3. ดานทักษะทางปญญา 

(1) มีกระบวนการคิด และกลั่นกรองขอมูลอยางเปนระบบ 

(2) สามารถสรุปประเด็น วิเคราะห สังเคราะหขอมูลขาวสารได  

(3) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถปรับใชองคความรูไดอยางเหมาะสม 

(4) สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะหเพ่ือกำหนดวิธีการและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาท่ีเหมาะสมได 

(5) สามารถบูรณาการความรูแลวนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันไดตามความเหมาะสม 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีความรับผิดชอบในงานและหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

(2) รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และทำงานรวมกับผูอ่ืนได 

(3) เขาใจและยอมรับถึงความแตกตางระหวางบุคคล และความแตกตางทางวัฒนธรรม  

(4) รักษาชื่อเสียงของตนเอง ครอบครัว และองคกร  

(5) ใชทรัพยากรอยางประหยัด และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใชเทคนิคทางการคิดคำนวณ และนำไปใชอยางสมเหตุสมผล 

(2) สามารถวิเคราะหและนำเสนอขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

(4) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(5) มีทักษะในการสื่อสารท้ังการพูด ฟง อาน และเขียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดศึกษาท่ัวไป 

•  ความรับผิดชอบหลัก o  ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลขการส่ือสาร

และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

          - กลุมวิชาภาษา                          
080103001 ภาษาอังกฤษ 1             3(3-0-6)   

 (English I) 
   o            o          

080103002 ภาษาอังกฤษ 2             3(3-0-6)   

 (English II) 
   o     o       o       o   

080103018  ภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน  3(3-0-6)   

 (English for Work) 
   o         o   o o         

080103034 การสนทนาภาษาอังกฤษ    3(3-0-6)   

 (English Conversation) 
   o         o  o o o      o   

080103035  ทักษะการนำเสนอ  3(3-0-6)   

 (Oral Presentation) 
   o        o o   o o     o    
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลขการส่ือสาร

และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

          - กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร                          

080203901 มนุษยกับสังคม                 3(3-0-6)   

 (Man and Society) 
        o         o  o      

080203904 กฎหมายในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6)   

 (Law for Everyday Life) 
o      o       o    o o    o o  

080203906 เศรษฐศาสตรเพ่ือการพัฒนาชีวิต   3(3-0-6)   

 (Economics for Life Development) 
o  o o   o  o    o     o  o   o   

080203907 ธุรกิจในชีวิตประจำวัน       3(3-0-6)   

 (Business for Everyday Life) 
   o    o  o          o o    o 

080303102 จิตวิทยาสังคม                 3(3-0-6)   

 (Social Psychology) 
  o o      o            o o o o 

080303401 คาราโอเกะ                     1(0-2-1)   

 (Karaoke) 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลขการส่ือสาร

และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

080303601 มนุษยสัมพันธ          3(3-0-6)   

 (Human Relations) 
 o  o o        o         o o  o 

080303602  การพัฒนาคุณภาพชีวิต    3(3-0-6)   

 (Development of Life Quality) 
o    o    o        o         

080303603  การพัฒนาบุคลิกภาพ        3(3-0-6)   

 (Personality Development) 
o  o      o       o        o o 

          - กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                          

040313016 ฟสิกสในชีวิตประจำวัน        3(3-0-6)   

 (Physics in Daily Life) 
   o    o  o       o         
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลขการส่ือสาร

และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

          - กลุมวิชากีฬาและนันทนาการ                          

080303501  บาสเกตบอล                  1(0-2-1)   

 (Basketball) 
o o   o    o        o        o 

080303502  วอลเลยบอล                   1(0-2-1)   

 (Volleyball) 
o o   o    o        o        o 

080303503  แบดมินตัน                     1(0-2-1)   

 (Badminton) 
o o   o    o        o        o 

080303504  ลีลาศ                           1(0-2-1)   

 (Dancing) 
o o   o    o        o        o 

080303505  เทเบิลเทนนิส                 1(0-2-1)   

 (Table Tennis) 
o o   o    o        o        o 

080303509  เปตอง                          1(0-2-1)   

 (Pétanque) 
 o  o  o           o        o 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

ผลการเรียนรูในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ มีความหมายดังนี้ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 

และ ซ่ือสัตยสุจริต 

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของ

องคกรและสังคม 

(3) มีภาวะความเปนผู นำและผู ตาม สามารถทำงานเปนหมู คณะ สามารถแกไขขอขัดแยง

ตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและ

ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร 

สังคมและสิ่งแวดลอม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ 

รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาท่ีเก่ียวของ 

2. ดานความรู 

(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและ

เศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสราง

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ

สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือท่ี

เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 

(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 

3. ดานทักษะทางปญญา 

(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีดี 

(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการ

พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

(5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตและ

ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ

ไดอยางมี ประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นท่ี

เหมาะสม 

(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและสวนรวม 

พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและ

อำนวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั ้งของตนเอง และสอดคลองกับทาง

วิชาชีพอยางตอเนื่อง 

(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน

กลุม สามารถปรับตัวและทำงานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนำและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5) มีจิตสำนึก ความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอ

สังคม 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรสำหรับการทำงานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 

(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต ตอการ

แกปญหาท่ีเก่ียวของไดอยางสรางสรรค 

(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลท้ังการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ 

(5) สามารถใชเครื ่องมือการคำนวณและเครื ่องมือทางวิศวกรรม เพื ่อประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมท่ีเก่ียวของได 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcome : ELO) 

 

ELO 1 (S) สามารถนำความรูทางดานวิศวกรรมอุตสาหการไปใชใหเกิดประโยชนในการประกอบวิชาชีพ 

และศึกษาตอ 

ELO 2 (S) สามารถบูรณาการความรูจากหลายแขนงสำหรับงานวิศวกรรมอุตสาหการ 

ELO 3 (G) สามารถคนหาขอมูล เพ่ือพัฒนาและตอยอดองคความรูไดดวยตนเอง 

ELO 4 (G) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

ELO 5 (G) สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ELO 6 (G) สามารถใชทักษะดานการติดตอสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิผล 

ELO 7 (G) มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ELO 8 (S) สามารถออกแบบระบบงานและผลิตภัณฑเพ่ือใหเกิดผลกำไรไดอยางมีสิทธิภาพ 

 

 

(S) :   ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังดานความรูและทักษะเฉพาะทาง (Specific Outcome) 

(G) : ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังดานความรูและทักษะท่ัวไป (Generic Outcome) 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

ตารางแสดงความสัมพันธระหวางผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแหงชาติ (ELO) กับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

(TQF) 

ELO 1 
1.4, 2.1-

2.5, 3.1, 

3.3, 4.5, 

5.5 

ELO 2 
2.1,2.3,2.5 

3.2,3.5 

4.3-4.4 

5.2 

ELO 3 
2.2, 

3.1,3.2,3.4 

4.3 

5.1 

ELO 4 
2.4, 3.3, 

5.1 – 5.3, 

5.5  

ELO 5 
1.3, 4.1, 

4.2, 4.4  

5.3, 5.4  

ELO 6 
1.3, 4.1, 

5.3, 5.4  

ELO 7 
1.1,1.2,1.4 

1.5, 3.5, 

4.2, 4.5  

ELO 8 
2.3, 2.5, 

3.4, 4.3 

  

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม                 

   (1) เขาใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบ

คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 
            ●   

  

   (2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพ

กฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 
            ●   

  

   (3) มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนหมูคณะ

สามารถแกไขขอขัดแยงตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟง

ความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน

มนุษย 

        ● ●     
  

  

  

   (4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทาง

วิศวกรรมตอบุคคล องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม 
●           ●   

  

   (5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบใน

ฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพ

วิศวกรรมในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

            ●     
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

(TQF) 

ELO 1 
1-4, 2.1-

2.5, 3.1, 

3.3, 4.5, 

5.5 

ELO 2 
2.1,2.3,2.5 

3.2,3.5 

4.3-4.4 

5.2 

ELO 3 
2.2, 

3.1,3.2,3.4 

4.3 

5.1 

ELO 4 
2.4, 3.3, 

5.1 – 5.3, 

5.5  

ELO 5 
1.3, 4.1, 

4.2, 4.4  

5.3, 5.4  

ELO 6 
1.3, 4.1, 

5.3, 5.4  

ELO 7 
1.1,1.2,1.4 

1.5, 3.5, 

4.2, 4.5  

ELO 8 
2.3, 2.5, 

3.4, 4.3 

  

2. ดานความรู                 
  (1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร

พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับ

งานทางดานวิศวกรรมศาสตรท่ีเก่ียวของ 
● ●              

  
  (2) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการท่ีสำคัญ ท้ังในเชิงทฤษฎี

และปฏิบัต ิในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 
●   ●           

  
  (3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม 

อุตสาหการกับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
● ●           ● 

  
  (4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการท่ีเหมาะสมรวมถึง

การประยุกตใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร  

เปนตน 
●     ●         

  

  (5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต

แกไขปญหาในงานจริงได 
● ●           ●  
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

(TQF) 

ELO 1 
1-4, 2.1-

2.5, 3.1, 

3.3, 4.5, 

5.5 

ELO 2 
2.1,2.3,2.5 

3.2,3.5 

4.3-4.4 

5.2 

ELO 3 
2.2, 

3.1,3.2,3.4 

4.3 

5.1 

ELO 4 
2.4, 3.3, 

5.1 – 5.3, 

5.5  

ELO 5 
1.3, 4.1, 

4.2, 4.4  

5.3, 5.4  

ELO 6 
1.3, 4.1, 

5.3, 5.4 

  

ELO 7 
1.1,1.2,1.4 

1.5, 3.5, 

4.2, 4.5 

ELO 8 
2.3, 2.5, 

3.4, 4.3 

  

3. ดานทักษะทางปญญา                 

   (1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีดี ●   ●           

  
 (2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและ

ความตองการ 
  ● ●           

  (3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมี

ระบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 
●     ●           

  

   (4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ี

เก่ียวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองค

ความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

    ●         ●   

  

   (5) มีจิตสำนึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทำงานและ

การรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม 
  ●         ●   
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

(TQF) 

ELO 1 
1-4, 2.1-

2.5, 3.1, 

3.3, 4.5, 

5.5 

ELO 2 
2.1,2.3,2.5 

3.2,3.5 

4.3-4.4 

5.2 

ELO 3 
2.2, 

3.1,3.2,3.4 

4.3 

5.1 

ELO 4 
2.4, 3.3, 

5.1 – 5.3, 

5.5  

ELO 5 
1.3, 4.1, 

4.2, 4.4  

5.3, 5.4  

ELO 6 
1.3, 4.1, 

5.3, 5.4  

ELO 7 
1.1,1.2,1.4 

1.5, 3.5, 

4.2, 4.5  

ELO 8 
2.3, 2.5, 

3.4, 4.3 

  

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ                 

   (1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาท้ัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได อยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูใน

สาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นท่ีเหมาะสม 

        ● ●       

  

   (2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิง

สรางสรรคท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะ

ท้ังของตนเองและของกลุม รวมท้ังใหความชวยเหลือและอำนวยความ

สะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ 

        ●   ●   
  

  

  

  
 (3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูท้ังของ

ตนเอง และสอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
  ● ●         ● 

   (4) รูจักบทบาท หนาท่ี และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามท่ี

มอบหมาย ท้ังงานบุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทำงาน

รวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนำและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถ

วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

  ●     ●       
  

  

  

  
 (5) มีจิตสำนึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทำงานและ

การรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม 
●           ●   
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

(TQF) 

ELO 1 
1-4, 2.1-

2.5, 3.1, 

3.3, 4.5, 

5.5 

ELO 2 
2.1,2.3,2.5 

3.2,3.5 

4.3-4.4 

5.2 

ELO 3 
2.2, 

3.1,3.2,3.4 

4.3 

5.1 

ELO 4 
2.4, 3.3, 

5.1 – 5.3, 

5.5  

ELO 5 
1.3, 4.1, 

4.2, 4.4  

5.3, 5.4 

ELO 6 
1.3, 4.1, 

5.3, 5.4 

  

ELO 7 
1.1,1.2,1.4 

1.5, 3.5, 

4.2, 4.5  

ELO 8 
2.3, 2.5, 

3.4, 4.3 

  

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
                

   (1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สำหรับการทำงานท่ีเก่ียวของกับ

วิชาชีพไดเปนอยางดี 
    ● ●         

  

   (2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการ

แสดงสถิติประยุกต และสามารถใชแกปญหาท่ีเก่ียวของไดอยาง

สรางสรรค 

  ●   ●           

  

   (3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย

ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
      ● ● ●     

  

   (4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลท้ังทางการพูด การเขียน และการสื่อ

ความหมายโดยใชสัญญลักษณ 
        ● ●     

  

   (5) สามารถใชเครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมเพ่ือ

ประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมท่ีเก่ียวของได 
●     ●         
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELO) จากหลักสูตรสูรายวิชา เฉพาะหมวดวิชาเฉพาะ 

 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

ELO 1 
1-4, 2.1-

2.5, 3.1, 

3.3, 4.5, 

5.5 

ELO 2 
2.1,2.3,2.5 

3.2,3.5 

4.3-4.4 

5.2 

ELO 3 
2.2, 

3.1,3.2,3.4 

4.3 

5.1 

ELO 4 
2.4, 3.3, 

5.1 – 5.3, 

5.5  

ELO 5 
1.3, 4.1, 

4.2, 4.4  

5.3, 5.4  

ELO 6 
1.3, 4.1, 

5.3, 5.4  

ELO 7 
1.1,1.2,1.4 

1.5, 3.5, 

4.2, 4.5  

ELO 8 
2.3, 2.5, 

3.4, 4.3 

  

2) หมวดวิชาเฉพาะ                  

     1. กลุมวิชาแกน                 

         ก. วิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร                 

040113001 เคมีสำหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
●  ●         

  (Chemistry for Engineering) 

040113002 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
   ●     ●     

  (Chemistry Laboratory for Engineering) 

040203111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
 ●  ●          

  (Engineering Mathematics I) 

040203112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
 ●  ●          

  (Engineering Mathematics II) 

040203211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 3(3-0-6) 
 ●  ●          

  (Engineering Mathematics III) 

040313005 ฟสิกส 1 3(3-0-6) 
●     ●        

  (Physics I) 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

ELO 1 
1-4, 2.1-

2.5, 3.1, 

3.3, 4.5, 

5.5 

ELO 2 
2.1,2.3,2.5 

3.2,3.5 

4.3-4.4 

5.2 

ELO 3 
2.2, 

3.1,3.2,3.4 

4.3 

5.1 

ELO 4 
2.4, 3.3, 

5.1 – 5.3, 

5.5  

ELO 5 
1.3, 4.1, 

4.2, 4.4  

5.3, 5.4  

ELO 6 
1.3, 4.1, 

5.3, 5.4  

ELO 7 
1.1,1.2,1.4 

1.5, 3.5, 

4.2, 4.5  

ELO 8 
2.3, 2.5, 

3.4, 4.3 

  

040313006 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1(0-3-1) 
   ●   ●      

  (Chemistry Laboratory I) 

040313007 ฟสิกส 2 3(3-0-6) 
 ●  ●         

  (Physics II) 

040113015 ปฏิบัติการฟสิกส 2 1(0-3-1) 
    ●   ●      

  (Chemistry Laboratory II) 

 ข. วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม         

030103100 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 ●   ●         

  (Engineering Materials) 

030103102 กลศาสตรวิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
 ●   ●         

  (Engineering Mechanics I) 

030103103 กลศาสตรของวัสดุ 3(3-0-6) 
 ●   ●         

  (Mechanics of Materials) 

030103104 กรรมวิธีการผลิต 3(3-0-6) 
 ●   ●         

  (Manufacturing Process) 

030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) 
   ●      ●   

  (Engineering Drawing) 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

ELO 1 
1-4, 2.1-

2.5, 3.1, 

3.3, 4.5, 

5.5 

ELO 2 
2.1,2.3,2.5 

3.2,3.5 

4.3-4.4 

5.2 

ELO 3 
2.2, 

3.1,3.2,3.4 

4.3 

5.1 

ELO 4 
2.4, 3.3, 

5.1 – 5.3, 

5.5  

ELO 5 
1.3, 4.1, 

4.2, 4.4  

5.3, 5.4  

ELO 6 
1.3, 4.1, 

5.3, 5.4  

ELO 7 
1.1,1.2,1.4 

1.5, 3.5, 

4.2, 4.5  

ELO 8 
2.3, 2.5, 

3.4, 4.3 

  

030223120 เทอรโมไดนามิกส 3(3-0-6) 
●    ●         

  (Thermodynamics) 

030433320 พ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและปฏิบัติการ 3(2-3-5) 

   ●    ●      
  

(Fundamental of Electrial Engineering and 

Laboratory) 

030513300 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-3-5) 
   ●   ●    ●   

  (Computer Programming) 

030713115 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 ●   ●         

  (Engineering Statistics) 

2) หมวดวิชาเฉพาะ                  

     2. กลุมวิชาชีพ                 

         ก. วิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร                 

030103206 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-1) 

  ●     ●   ●   
  

และกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 

(Mechanical and Manufacturing Processes 

Laboratory for Industry) 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

ELO 1 
1-4, 2.1-

2.5, 3.1, 

3.3, 4.5, 

5.5 

ELO 2 
2.1,2.3,2.5 

3.2,3.5 

4.3-4.4 

5.2 

ELO 3 
2.2, 

3.1,3.2,3.4 

4.3 

5.1 

ELO 4 
2.4, 3.3, 

5.1 – 5.3, 

5.5  

ELO 5 
1.3, 4.1, 

4.2, 4.4  

5.3, 5.4  

ELO 6 
1.3, 4.1, 

5.3, 5.4  

ELO 7 
1.1,1.2,1.4 

1.5, 3.5, 

4.2, 4.5  

ELO 8 
2.3, 2.5, 

3.4, 4.3 

  

030103207 ปฏิบัติงานเครื่องมือกลพื้นฐานอุตสาหกรรม 1(0-3-1) 

  ●     ●   ●   
  

ความปลอดภัยในโรงงาน 

(Machine Tools Practice Industry, 

Safety in Factory) 

  

030713101 การศึกษาการทำงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
●   ●         ● 

  (Industrial Work Study)   

030713102 การวิจัยดำเนินงาน 3(3-0-6) 
●   ●         ● 

  (Operations Research)   

030713103 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 
●   ●           

  (Quality Control)   

030713104 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 
●   ●           

  (Engineering Economy)   

030713105 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 
●   ●       ●   

  (Safety Engineering)   

030713106 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 
●   ●         ● 

  (Production Planning and Control)   
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

ELO 1 
1-4, 2.1-

2.5, 3.1, 

3.3, 4.5, 

5.5 

ELO 2 
2.1,2.3,2.5 

3.2,3.5 

4.3-4.4 

5.2 

ELO 3 
2.2, 

3.1,3.2,3.4 

4.3 

5.1 

ELO 4 
2.4, 3.3, 

5.1 – 5.3, 

5.5  

ELO 5 
1.3, 4.1, 4.2, 

4.4  

5.3, 5.4  

ELO 6 
1.3, 4.1, 

5.3, 5.4  

ELO 7 
1.1,1.2,1.4 

1.5, 3.5, 

4.2, 4.5  

ELO 8 
2.3, 2.5, 

3.4, 4.3 

  

030713107 วิศวกรรมการบำรุงรักษา 3(3-0-6) 
●   ●           

  (Maintenance Engineering)   

030713108 การออกแบบผังโรงงาน 3(3-0-6) 
●   ●         ● 

  (Industrial Plant Design)   

030713240 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1(0-3-1) 
● ● ●   ●     ● 

  (Industrial Engineering Laboratory)   

         ข. วิชาชีพเฉพาะทาง                   

              วิชาชีพเฉพาะทางบังคับ                   

030713112 การจัดการงานคุณภาพ 3(3-0-6) 
●           ●   

  (Quality Management)   
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

ELO 1 
1-4, 2.1-

2.5, 3.1, 

3.3, 4.5, 

5.5 

ELO 2 
2.1,2.3,2.5 

3.2,3.5 

4.3-4.4 

5.2 

ELO 3 
2.2, 

3.1,3.2,3.4 

4.3 

5.1 

ELO 4 
2.4, 3.3, 

5.1 – 5.3, 

5.5  

ELO 5 
1.3, 4.1, 

4.2, 4.4  

5.3, 5.4  

ELO 6 
1.3, 4.1, 

5.3, 5.4  

ELO 7 
1.1,1.2,1.4 

1.5, 3.5, 

4.2, 4.5  

ELO 8 
2.3, 2.5, 

3.4, 4.3 

  

แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต         

030713297 โครงงานวิศวกรรมสำหรับการจัดการ

กระบวนการผลิต 

3(0-6-2) 

● ● ● ● ● ● ● ● 
  (Engineering Project in Manufacturing Management) 

แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑและการผลิต         

030713298 โครงงานวิศวกรรมสำหรับการออกแบบ

ผลิตภัณฑและการผลิต 

3(0-6-2) 

● ● ● ● ● ● ● ● 
  

(Engineering Project in Product and Production 

Design)  
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

ELO 1 
1-4, 2.1-

2.5, 3.1, 

3.3, 4.5, 

5.5 

ELO 2 
2.1,2.3,2.5 

3.2,3.5 

4.3-4.4 

5.2 

ELO 3 
2.2, 

3.1,3.2,3.4 

4.3 

5.1 

ELO 4 
2.4, 3.3, 

5.1 – 5.3, 

5.5  

ELO 5 
1.3, 4.1, 

4.2, 4.4  

5.3, 5.4 

ELO 6 
1.3, 4.1, 

5.3, 5.4  

ELO 7 
1.1,1.2,1.4 

1.5, 3.5, 

4.2, 4.5  

ELO 8 
2.3, 2.5, 

3.4, 4.3 

  

              วิชาชีพเฉพาะทางเลือก                   

  แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต                   

  กลุมท่ี 1 ดานการบริหารจัดการกระบวนการผลิต                  

030713110 การออกแบบผลิตภัณฑและการผลิต 3(3-0-6) 
  ● ●        ● ● 

  (Product and Production Design)   

030713140 ธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6) 
  ●         ● ● 

 

  (Business Engineering)     

030713144 การวิเคราะหเชิงปริมาณ 3(3-0-6) 
●     ●         

 

  (Quantitative Analysis)    

030713146 โครงสรางองคกรและการจัดการ 3(3-0-6) 
●           ●   

 

  (Industrial Organization and Management)   

030713149 การออกแบบผลิตภัณฑแบบบูรณาการและ 

การจัดการนวัตกรรม 
3(3-0-6) 

● ● ● ● ● ● ● ● 

 

  
(Integrated Product Design and Management of 

innovation)  
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

ELO 1 
1-4, 2.1-

2.5, 3.1, 

3.3, 4.5, 

5.5 

ELO 2 
2.1,2.3,2.5 

3.2,3.5 

4.3-4.4 

5.2 

ELO 3 
2.2, 

3.1,3.2,3.4 

4.3 

5.1 

ELO 4 
2.4, 3.3, 

5.1 – 5.3, 

5.5  

ELO 5 
1.3, 4.1, 

4.2, 4.4  

5.3, 5.4 

ELO 6 
1.3, 4.1, 

5.3, 5.4  

ELO 7 
1.1,1.2,1.4 

1.5, 3.5, 

4.2, 4.5  

ELO 8 
2.3, 2.5, 

3.4, 4.3 

  

              วิชาชีพเฉพาะทางเลือก                    

  แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต                    

  กลุมท่ี 2 ดานเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ                    

030713139 การจัดการวัสดุคงคลังและคลังสินคา 3(3-0-6) 
●     ●       ● 

 

  (Inventory and Warehouse Management)   

030713141 การจัดการสิ่งแวดลอมและพลังงาน 3(3-0-6) 
● ●           ● 

  (Environmental and Energy Management) 

030713143 การจัดการโลจิสติกส 3(3-0-6) 
●             ● 

  (Logistics Management)   

030713147 การยศาสตร 3(3-0-6) 
●   ●           

  (Ergonomics)   

030713195 การเพ่ิมผลผลิต 2(2-0-4) 
● ●           ● 

  (Productivity Improvement)   

030713341 การจำลองสถานการณ 3(2-2-5) 
  ●   ●      ● ● 

  (Simulation)   
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

ELO 1 
1-4, 2.1-

2.5, 3.1, 

3.3, 4.5, 

5.5 

ELO 2 
2.1,2.3,2.5 

3.2,3.5 

4.3-4.4 

5.2 

ELO 3 
2.2, 

3.1,3.2,3.4 

4.3 

5.1 

ELO 4 
2.4, 3.3, 

5.1 – 5.3, 

5.5  

ELO 5 
1.3, 4.1, 

4.2, 4.4  

5.3, 5.4 

ELO 6 
1.3, 4.1, 

5.3, 5.4 

ELO 7 
1.1,1.2,1.4 

1.5, 3.5, 

4.2, 4.5 

ELO 8 
2.3, 2.5, 

3.4, 4.3 

  

030713398 สัมมนาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 2(1-2-3) 
  ●   ● ● ● ●   

  (Industrial Engineering Technology Seminar) 

              วิชาชีพเฉพาะทางเลือก                    

  แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑและการผลิต                    

  กลุมท่ี 3 ดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ                  

030713132 การทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ 3(2-2-5) 
  ● ● ● ●     ● 

  (Material and Product Testing)   

030713148 หัวขอพิเศษทางการจัดกระบวนการผลิต 3(3-0-6) 
● ● ● ● ● ● ● ● 

  (Special Topics in Manufacturing Management) 

030713150 วัสดุท่ีเหมาะสมเพ่ือการออกแบบ 2(2-0-4) 
  ● ●       ●  ● 

  (Appropriate Materials for Design)   

030713151 วิศวกรรมการออกแบบ 3(3-0-6) 
  ● ●       ● ● 

  (Engineering Design)   

030713152 การวิเคราะหตนทุนและการประเมินผลิตภัณฑ 3(3-0-6) 
● ● ● ● 

    
● 

  

 (Cost Analysis and Product Evaluation)     
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

ELO 1 
1-4, 2.1-

2.5, 3.1, 

3.3, 4.5, 

5.5 

ELO 2 
2.1,2.3,2.5 

3.2,3.5 

4.3-4.4 

5.2 

ELO 3 
2.2, 

3.1,3.2,3.4 

4.3 

5.1 

ELO 4 
2.4, 3.3, 

5.1 – 5.3, 

5.5  

ELO 5 
1.3, 4.1, 

4.2, 4.4  

5.3, 5.4  

ELO 6 
1.3, 4.1, 

5.3, 5.4 

  

ELO 7 
1.1,1.2,1.4 

1.5, 3.5, 

4.2, 4.5  

ELO 8 
2.3, 2.5, 

3.4, 4.3 

  

030713153 การออกแบบผลิตภัณฑเพ่ือโลจิสติกส 3(3-0-6) 
● ● ● 

        
● 

  (Product Design for Logistics)       

030713350 การเขียนแบบเพ่ือการผลิต 3(2-2-5)       
● 

    
 ● ● 

  (Manufacturing Drawing)        

030713353 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสหกรรมและการทำตนแบบ 3(3-0-6) 
    ● ● ●   ● ● 

  (Industrial Product Design and Prototyping) 

030713355 การผลิตแผนวัสดุทดแทน 3(2-2-5) 
    ● ●      ● ● 

  (Circular Supplies Manufacturing)   

030713356 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ 3(2-2-5) 
    ● ●      ● ● 

  (Computer aided Design)   

              วิชาชีพเฉพาะทางเลือก                   

  แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑและการผลิต                   

    กลุมท่ี 4 ดานเทคโนโลยีการผลิต                 

030713231 ปฏิบัตงิานการผลิตผลิตภัณฑ 1 2(0-6-2) 
  ● ● ● ●   ● ● 

  (Product Manufacturing Practice I)   
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

ELO 1 
1-4, 2.1-

2.5, 3.1, 

3.3, 4.5, 

5.5 

ELO 2 
2.1,2.3,2.5 

3.2,3.5 

4.3-4.4 

5.2 

ELO 3 
2.2, 

3.1,3.2,3.4 

4.3 

5.1 

ELO 4 
2.4, 3.3, 

5.1 – 5.3, 

5.5  

ELO 5 
1.3, 4.1, 

4.2, 4.4  

5.3, 5.4 

ELO 6 
1.3, 4.1, 

5.3, 5.4 

  

ELO 7 
1.1,1.2,1.4 

1.5, 3.5, 

4.2, 4.5  

ELO 8 
2.3, 2.5, 

3.4, 4.3 

  

030713232 ปฏิบัตงิานการผลิตผลิตภัณฑ 2 2(0-6-2) 
  ● ● ● ●   ● ● 

  (Product Manufacturing Practice II)   

030713233 ปฏิบัตงิานการผลิตผลิตภัณฑ 3 2(0-6-2)   
● ● ● ● 

  
● ● 

  (Product Manufacturing Practice III)     

030713351 พ้ืนฐานวิศวกรรมไม 1 3(2-2-5) 
  ●   ●     ● ● 

  (Fundamental of Wood Engineering I)   

030713352 พ้ืนฐานวิศวกรรมไม 2 3(2-2-5) 
  ●   ●     ● ● 

  (Fundamental of Wood Engineering II)   

030713354 เทคโนโลยีการผลิตและระบบอัตโนมัติ 3(2-2-5) 
  ●   ●     ●  ●  (Production Technology and Automation)  

         ค. วิชาสหกิจศึกษา                   

030713400 สหกิจศึกษา 6(540 ชั่วโมง) 
● ● ● ● ● ● ● ● 

  (Co-Operative Education)   

         ง. วิชาปรับพ้ืนฐาน                   

030713226 ปฏิบัติงานพ้ืนฐานการผลิต 2(120 ชั่วโมง) 
  ● ● ● ●   ● ● 

  (Basic Manufacturing Practice)   
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

สวนที่ 3 คณาจารย 

1. ประธานหลักสูตร 

ตารางแสดงรายช่ือประธานหลักสูตร 

ช่ือ-สกุล 
ตำแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ปท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณสอน 

(ป) 

นายสงกรานต 

        บางศรัณยทิพย 

อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(ม.เกษตรศาสตร) 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(ม.เกษตรศาสตร) 

2543 

 

2548 

16 

 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ตารางท่ี 1 : อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต 

ลำดับ ช่ือ-สกุล 
ตำแหนง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ปท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณ

สอน (ป) 

1 นายสงกรานต 

      บางศรัณยทิพย 

อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

2543 

 

2548 

16 

2 นายอัคร 

           เสมรบุณย 

อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต (สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วท.ม. วิศวกรรมการผลิต (หลักสูตร

นานาชาติ)    (สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

2542 

 

 

2549 

15 

3 นายชัชวาล 

          ชินวิกัย 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

อส.บ. เทคโนโลยีขนถายวัสดุ 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

Master 2 de recherche Genie 

Industriel (INP-Grenoble, France) 

2537 

 

 

2541 

 

2549 

22 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

ตารางท่ี 2 : อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑและการผลิต 

ลำดับ ช่ือ-สกุล 
ตำแหนง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ปท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณ

สอน (ป) 

1 นายจามร 

          วสุรัตนมณี 

อาจารย อส.บ. เทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ) 

2544 

 

 

2552 

11 

2 นายขัญฐมาจณ 

         ชูดวงเกียรติกุล 

อาจารย อส.บ. เทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ) 

ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

2545 

 

 

2550 

 

 

2562 

14 

3 นายอภิชิต 

              มณีงาม 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง) 

วศ.ม. การจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ) 

ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการ

ผลิต 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี) 

2552 

 

 

2554 

 

 

2561 

 

8 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

3. อาจารยประจำหลักสูตร/อาจารยประจำสาขาวิชา 

ลำดับ ช่ือ-สกุล 
ตำแหนง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ปท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณ

สอน (ป) 

1 นายวันชัย 

         แหลมหลักสกุล 

รอง

ศาสตราจารย 

ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

2537 

 

 

2539 

25 

2 นางสาวกนกพร 

          ศรีปฐมสวัสดิ์ 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

DEA (Master of Research) 

(INP-Grenoble, France) 

2539 

 

2542 

 

2545 

13 

3 นางสาวฐิติกุล 

          ภาคคีรี 

อาจารย วท.บ. กอสราง วิทยาลัยครูพระนคร 

วท.ม. วนศาสตร 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

ปร.ด. วิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสดุ 

(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ) 

2534 

2539 

 

2556 

23 

4 นายธราธร 

          พชรฐิติกุล 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

2535 

 

2541 

 

2547 

24 

5 นายศิริชัย 

          ยศวังใจ 

อาจารย วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมไม (สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ) 

ปร.ด. วิศวกรรมการจัดการ 

(มหาวิทยาลัยนเรศวร) 

2549 

 

2554 

 

 

2562 

9 

6 นายอธิพันธ 

       ลอยเมืองกลาง 

อาจารย วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมไม (สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(มหาวิทยาลัยบูรพา) 

 

2550 

 

2560 

3 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

4. บุคลากรชวยสอน/ผูชวยสอนวิชาปฏิบัติการ 

 ไมมี 

 

5. อัตราสวนระหวางอาจารยประจำตอนักศึกษา 

ตารางแสดงอัตราสวนอาจารยประจำตอนักศึกษา ณ ปการศึกษา 2564 

ตารางท่ี 1 : จำนวนนักศึกษา แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต (M) 

ระดับช้ันป 
จำนวนนักศึกษาจริง 

(ภาคปกติ) 

จำนวนนักศึกษาจริง 

(ภาคพิเศษ) 
รวมจำนวนนักศึกษาจริง 

ชั้นปท่ี 1 41 4 45 

ชั้นปท่ี 2 36 28 64 

ชั้นปท่ี 3 33 21 54 

ชั้นปท่ี 4 42 14 56 

รวมนักศึกษา (ชั้นปท่ี 2-4) 111 63 174 

 

ตารางท่ี 2 : จำนวนนักศึกษา : แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑและการผลิต (P) 

ระดับช้ันป 
จำนวนนักศึกษาจริง 

(ภาคปกติ) 

จำนวนนักศึกษาจริง 

(ภาคพิเศษ) 
รวมจำนวนนักศึกษาจริง 

ชั้นปท่ี 1 35 0 35 

ชั้นปท่ี 2    

ชั้นปท่ี 3    

ชั้นปท่ี 4    

รวมนักศึกษา (ชั้นปท่ี 2-4)    

 

ตารางท่ี 3 : จำนวนนักศึกษา : แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน (F) 

ระดับช้ันป 
จำนวนนักศึกษาจริง 

(ภาคปกติ) 

จำนวนนักศึกษาจริง 

(ภาคพิเศษ) 
รวมจำนวนนักศึกษาจริง 

ชั้นปท่ี 1    

ชั้นปท่ี 2 21 3 24 

ชั้นปท่ี 3 22 1 23 

ชั้นปท่ี 4 15 1 16 

รวมนักศึกษา (ชั้นปท่ี 2-4) 58 5 63 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

ตารางท่ี 4 : อัตราสวนอาจารยประจำตอนักศึกษา 

จำนวนอาจารยประจำ รวมจำนวนนักศึกษาจริง อัตราสวน 

12 237 19.75 

 

6. แผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ป 

การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการ

วิจัยอยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ  /หรือการลาเพ่ือ หรือตางประเทศ

เพ่ิมพูนประสบการณ 

1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

1.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี ่ยวของกับการพัฒนาความรู และ

คุณธรรม 

1.2 มีการกระตุนอาจารยทำผลงานทางวิชาการสายตรงในภาควิชาเทคโนโลยีวิศกรรมอุตสาหการ 

1.3 สงเสริมการทำวิจัยสรางองคความรู ใหมและเพื ่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

สวนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองคความรู 

1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองคความรูท่ีสภาพวิศวกรกำหนด 

ตารางการเทียบองคความรู สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ  

แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต , แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑและการผลิต 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

สำหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา 2564 – 2568 

 

องคความรูท่ี

สภาวิศวกร

กำหนด 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา 

ผลลัพธการเรียนรู และ/หรือ

คำอธิบายรายวิชาและ/หรือหัวขอ

ปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 

ภาระงานสอน 

(หนวยกิต) 

องคความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (รวมภาระหนวยกิตท้ังหมดตามน้ำหนักขององคความรู 21 หนวยกิต) 

คณิตศาสตร 

เชิงวิศวกรรม 

     ฟงกชัน สมการอิงตัวแปรเสริม พิกัดเชิง

ขั้ว ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธ การหา

อนุพันธของฟงกชันคาจริงของตัวแปรจริง  

การประยุกตของอนุพันธ  รูปแบบไมกำหนด  

ปริพันธ  เทคนิคการหาปริพันธ     การ

ประยุกตของปริพันธ การหาปริพันธเชิง

ตัวเลข 

040203111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 

(Engineering Mathematics I) 

3(3-0-6) 

45 ช่ัวโมง 

ภาคทฤษฎ ี

     ปร ิพ ันธ ไม ตรงแบบ การอ ุปน ัยเ ชิง

คณิตศาสตร ลำดับและอนุกรมของจำนวน

จริง อนุกรมอนันต การกระจายอนุกรมเทย

เลอรของฟงกชันมูลฐาน พ้ืนผิวในปริภูมิสาม

ม ิติ แคลค ูล ัสของฟงก ช ันหลายตัวแปร 

อนุพันธยอยและการประยุกต ปริพันธหลาย

ช้ันและการประยุกต 

040203112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 

(Engineering Mathematics II) 

3(3-0-6) 

45 ช่ัวโมง 

ภาคทฤษฎ ี

     พีชคณิตของเวกเตอร เสนตรง ระนาบ 

ฟงกชันคาเวกเตอร เสนโคงปริภูมิ อนุพันธ

และปริพันธของฟงกชันคาเวกเตอร เกร

เดียนท เคิรล และไดเวอรเจนซ ปริพันธตาม

เสน ปริพันธตามพื้นผิว สมการเชิงอนุพันธ

สามัญ สมการเชิงอนุพันธอันดับหน่ึง สมการ

เชิงอนุพันธอันดับสูง และการประยุกตของ

สมการเชิงอนุพันธสามัญ 

 

040203211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 

(Engineering Mathematics III) 

3(3-0-6) 

45 ช่ัวโมง 

ภาคทฤษฎ ี
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

องคความรูท่ี

สภาวิศวกร

กำหนด 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา 

ผลลัพธการเรียนรู และ/หรือ

คำอธิบายรายวิชาและ/หรือหัวขอ

ปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 

ภาระงานสอน 

(หนวยกิต) 

องคความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (รวมภาระหนวยกิตท้ังหมดตามน้ำหนักขององคความรู 21 หนวยกิต) 

เคมี      สสารและการว ัดทางว ิทยาศาสตร  

อะตอม โมเลก ุล และไอออน มวลสาร

ส ัมพันธ ในปฏิก ิร ิยาเคมี โครงสร างของ

อะตอม สมบัติตามตารางธาตุ ธาตุเรพพรี

เซนเททีฟ อโลหะ โลหะทรานซิชั ่น พันธะ

เคมี รูปรางโมเลกุล แกส ของเหลว ของแข็ง 

สารละลาย อุณหพลศาสตร จลนพลศาสตร

เคมี สมดุลเคมี สมดุลไออน และเคมีไฟฟา 

040113001  เคมีสำหรับวิศวกร 

(Chemistry for Engineers) 

3(3-0-6) 

45 ช่ัวโมง 

ภาคทฤษฎ ี

      ปฏิบัติการตาง ๆ มีเนื ้อหาสอดคลอง

และสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา 

040113001 เคมีสำหรับวิศวกร 

040113002  ปฏิบัติการเคมีสำหรับ

วิศวกร  (Chemistry Laboratory 

for Engineers) 

1(0-3-1) 

45 ช่ัวโมง 

ภาคปฏิบัต ิ

ฟสิกส      เวกเตอร กลศาสตรการเคลื ่อนที ่ การ

เคลื ่อนที ่แบบเสนตรงและเสนโคง กฎการ

เคลื่อนที่ของนิวตัน  การเคลื่อนที่แบบวงกลม 

งาน กำลัง พลังงาน โมเมนตัม โมเมนตความ

เฉื่อย  สมการแหงการหมุน  ทอรก โมเมนตัม

เชิงมุม  การกลิ้ง   การเคลื่อนที่แบบซิมเปล

ฮารโมนิกส  การซอนกันของสองซิมเปลฮารโม

นิกส  การออสซิลเลตแบบแดมป การออสซิล

เลตดวยแรง การจำแนกคลื่น สมการคลื่นน่ิง 

บีตส ความเขมเสียง ระดับความเขมเสียง  

ปรากฏการณดอปเปลอร สมบัติของสสาร การ

สงผานความรอน สมการกาซอุดมคติ กฎแหง

อุณหพลศาสตร  กลจักรความรอนและกลจักร

ทวน คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล การ

พยุง กฎของปาสคาล การวดัความดัน  สมการ

แหงความตอเนื่อง  สมการแบรนูลลี  การวัด

อัตราการไหล 

040313005  ฟสิกส 1  (Physics I) 3(3-0-6) 

45 ชั่วโมง 

ภาคทฤษฎี 

     ปฏิบัติการตาง ๆ มีเนื ้อหาสอดคลอง

และสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา 

040313005 (ฟสิกส 1) 

040313006 ปฏิบัติการฟสิกส 1 

(Physics Laboratory I) 

1(0-2-1) 

30 ช่ัวโมง 

ภาคปฏิบัต ิ
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

องคความรูท่ี

สภาวิศวกร

กำหนด 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา 

ผลลัพธการเรียนรู และ/หรือ

คำอธิบายรายวิชาและ/หรือ

หัวขอปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 

ภาระงานสอน 

(หนวยกิต) 

องคความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (รวมภาระหนวยกิตท้ังหมดตามน้ำหนักขององคความรู 21 หนวยกิต) 

ฟสิกส      กฎของคูลอมบ สนามไฟฟา กฎของเกาส 

ศ ักย  ไฟฟ า สารไดอ ิ เล ็กตร ิก ต ัวเก ็บประจุ 

สนามแมเหล็ก   กฎของบิโอ-ซาวารต กฎของ

แ อ ม แ ป ร   ส า ร แ ม  เ ห ล ็ ก  แ ร ง ล อ เ ร น ท  

แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนำ ความเหนี่ยวนำ วงจร

กระแสสลับและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน  คุณสมบัติ

ของคลื่น  การสะทอน การหักเห  การแทรกสอด  

การเลี้ยวเบน    ทัศนศาสตรทางเรขาคณิต  ทัศน

อุปกรณ  การแผรังสีของวัตถุดำ อิทธิพลแสงไฟฟา 

การกระเจิงคอมปตัน รังสีเอ็กซ อะตอมไฮโดรเจน 

ทวิภาคของคล่ืนและอนุภาค  โครงสรางนิวเคลียส 

กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร 

040313007  ฟสิกส 2  (Physics 

II) 

3(3-0-6) 

45 ช่ัวโมง 

ภาคทฤษฎ ี

     หัวขอการทดลองมีเนื ้อหาสอดคลองกับ

เน้ือหาวิชา 040313007 ฟสิกส 2 

040313015 ปฏิบัติการฟสิกส 2 

(Physics Laboratory II) 

1(0-2-1) 

30 ช่ัวโมง 

ภาคปฏิบัต ิ

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม (รวมภาระหนวยกิตท้ังหมดตามน้ำหนักขององคความรู 27 หนวยกิต) 

วัสดุวิศวกรรม      ความสัมพันธระหวางโครงสราง  สมบัติ  

กระบวนการผลิต  และการประยุกตใชวัสดุ

วิศวกรรมกลุมหลัก  โลหะ พอลิเมอร เซรามิกส 

คอมโพสิต  แผนภาพสมดุลภาคและการแปล

ความหมาย  สมบัติเชิงกลและการเสื่อมสภาพ

ของวัสดุ 

030103100 วัสดุวิศวกรรม 

(Engineering Materials) 

3(3-0-6) 

45 ช่ัวโมง 

ภาคทฤษฎ ี

กลศาสตร

วิศวกรรม 1 

     ระบบแรง ผลลัพธ สมดุล ความเสียดทาน 

หลักการของงานเสมือน เสถียรภาพ เบื ้องตน

เก่ียวกับพลศาสตร 

030103102 กลศาสตรวิศวกรรม 

1 

(Engineering Mechanics I) 

3(3-0-6) 

45 ช่ัวโมง 

ภาคทฤษฎ ี

กลศาสตร 

ของวัสดุ 

     แรงและความเคน  ความสัมพันธระหวาง

ความเครียด  ความเคนในคาน  ไดอะแกรมของ

โมเมนตดัดและแรงเฉือน การโกงงอของคาน  

การบิด  การโกงงอของเสายาว  วงกลมของมอร  

และการรวมความเคน เกณฑของจุดครากตัว 

030103103 กลศาสตรของวัสด ุ

(Mechanics of Materials) 

3(3-0-6) 

45 ช่ัวโมง 

ภาคทฤษฎ ี
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

องคความรูท่ี

สภาวิศวกร

กำหนด 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา 

ผลลัพธการเรียนรู และ/หรือ

คำอธิบายรายวิชาและ/หรือ

หัวขอปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 

ภาระงานสอน 

(หนวยกิต) 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม (รวมภาระหนวยกิตท้ังหมดตามน้ำหนักขององคความรู 27 หนวยกิต) 

กรรมวิธ ี

การผลิต 

     กรรมวิธีการผลิต  โครงสรางและสมบัติ

ทั่วไปของวัสดุทีใ่ชในการผลิต  การเลือกใชวสัด ุ 

และการปรับปรุงสมบัติ  หลักการของกรรมวิธี

การผลิต  การหลอ  การขึ้นรูป  การตัดปาดผิว

และการเชื ่อม  ความสัมพันธของว ัสด ุและ

กรรมวิธีการผลิต คาใชจายในโรงงาน 

030103104 กรรมวิธีการผลิต 

(Manufacturing Process) 

3(3-0-6) 

45 ช่ัวโมง 

ภาคทฤษฎ ี

เขียนแบบ

วิศวกรรม 

     มาตรฐานการเขียนแบบวิศวกรรม การเขียน

ตัวอักษร การเขียนแบบเรขาคณิต หลักการ

เขียนภาพฉาย แบบภาพฉาย แบบภาพสามมิติ 

การบอกขนาดและสัญลักษณผิวงาน การบอก

คาพิกัดความคลาดเคลื ่อนและพิกัดงานสวม  

การเขียนภาพตัด  การเขียนแบบภาพคลี่และ

ภาพชวย  การสเกตแบบดวยมือการเขียนแบบ

ภาพประกอบและภาพแยกช ิ ้ น  การ ใ ช

คอมพิวเตอรชวยการเขียนแบบ 

030103300 การ เข ี ยนแบบ

วิศวกรรม 

(Engineering Drawing) 

3(2-3-5) 

30 ช่ัวโมง 

ภาคทฤษฎ ี

45 ช่ัวโมง 

ภาคปฏิบัต ิ

เทอรโม

ไดนามิกส  

     สมบัติและสถานะสารบริสุทธ์ิ กฎขอที่หน่ึง

ของเทอรโมไดนามิกส กฎขอที่สองของเทอรโม

ไดนามิกส และวัฏจักรคารโนต พลังงาน เอน

โทรป วัฎจักรทางเทอรโมไดนามิกส พ้ืนฐานการ

ถายเทความรอนและการแปลงพลังงาน 

030223120 เทอรโมไดนามิกส 

(Thermodynamics) 

3(3-0-6) 

45 ช่ัวโมง 

ภาคทฤษฎ ี

พ้ืนฐานทาง

วิศวกรรมไฟฟา

และปฏิบัติการ 

     หน วยว ัดทางไฟฟ า  ต ั วต  านทาน ตั ว

เหน ี ่ ยวนำ ต ั ว เก ็บประจ ุ  หล ักการไฟฟา

กระแสตรง กฎของโอหม การตอวงจรไฟฟา

แบบอนุกรมและแบบขนาน หลักการไฟฟา

กระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส คุณสมบัติของ

แมเหล็ก หมอแปลงไฟฟา เครื่องกำเนิดไฟฟา 

มอเตอรไฟฟา แบตเตอรี่ เครื่องมือวัดทางไฟฟา   

และวงจรอ ิ เล ็กทราน ิกส  เบ ื ้องต น ไดโอด 

ทรานซิสเตอร มอสเฟต 

0 3 0 4 3 3 3 2 0  พ ื ้ น ฐ า น ท า ง

วิศวกรรม ไฟฟาและปฏิบัติการ 

(Fundamental of Electrical 

Engineering and Laboratory) 

3(2-3-5) 

30 ช่ัวโมง 

ภาคทฤษฎ ี

45 ช่ัวโมง 

ภาคปฏิบัต ิ
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

องคความรูท่ี

สภาวิศวกร

กำหนด 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา 

ผลลัพธการเรียนรู และ/หรือ

คำอธิบายรายวิชาและ/หรือหัวขอ

ปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 

ภาระงานสอน 

(หนวยกิต) 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม (รวมภาระหนวยกิตท้ังหมดตามน้ำหนักขององคความรู 27 หนวยกิต) 

การโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

     แ น ว ค ิ ด เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร  

สวนประกอบคอมพิวเตอร ปฏิสัมพันธของ

ฮารดแวรและซอฟตแวร ภาษาคอมพิวเตอร

ท ี ่ ใ ช  ในป  จจ ุบ ั น  การ เข ี ยนโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

030513300 การโปรแกรม 

คอมพิวเตอร 

(Computer Programming) 

3(2-3-5) 

30 ช่ัวโมง 

ภาคทฤษฎ ี

45 ช่ัวโมง 

ภาคปฏิบัต ิ

สถิติวิศวกรรม      นิยามและวิธ ีทางสถิติ  ความนาจะ

เปน  ตัวแปรสุม  การแจกแจงความนาจะ

เปน แบบไมตอเนื่องและแบบตอเนื่อง คา

คาดหมายและโม เมนต ฟ  งก  ช ั น  การ

ประยุกตใชทฤษฎีของความเชื่อถือ ทฤษฎี

การสุมตัวอยาง ทฤษฎีการประมาณคา การ

ทดสอบสมมติฐาน การถดถอยเชิงเสนและ

ส ห ส ั ม พ ั น ธ  ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห  ค ว า ม

แปรปรวน    การประย ุกต สถ ิต ิ ในงาน

ทางดานวิศวกรรมอุตสาหการ 

030713115 สถิติวิศวกรรม 

(Engineering Statistics) 

3(3-0-6) 

45 ช่ัวโมง 

ภาคทฤษฎ ี
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

องคความรูท่ี

สภาวิศวกร

กำหนด 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา 

ผลลัพธการเรียนรู และ/หรือ

คำอธิบายรายวิชาและ/หรือหัวขอ

ปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 

ภาระงานสอน 

(หนวยกิต) 

องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม (รวมภาระหนวยกิตท้ังหมดตามน้ำหนักขององคความรู 27 หนวยกิต) 

วัสดุ

อุตสาหกรรม

และ

กระบวนการ

ผลิตสมัยใหม

และนวัตกรรม 

     การทดสอบและตรวจสอบสมบัติทางกล

ของวัสดุ การตรวจสอบโครงสรางจุลภาค

จากกระบวนการผลิตลักษณะตาง ๆ 

030103206 ปฏิบัติการทาง 

วิศวกรรมเครื่องกลและกระบวนการ

ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 

(Mechanical and Manufacturing 

Processes Laboratory for  

Industry) 

1(0-3-1) 

45 ช่ัวโมง 

ภาคปฏิบัต ิ

     การปฏิบัติงานดวยเครื่องมือกลพื้นฐาน 

การขึ ้นรูปดวยวิธีการตัดเฉือนแบบตางๆ 

งานสวมและประกอบช้ินงาน 

030103207 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล

พ้ืนฐานอุตสาหกรรมความปลอดภัยใน

โรงงาน 

(Machine Tools Practice Industry 

Safety in Factory) 

1(0-3-1) 

45 ช่ัวโมง 

ภาคปฏิบัต ิ

ระบบงานและ

ความปลอดภัย 

    การทำงานดานการศึกษาเวลา และการ

เคลื่อนไหว ครอบคลุมรายละเอียดถึงการ

ปฏิบัติการ และวิธีการทำงาน โดยการใช

แผนภูมิกระบวนการผลิต  แผนภูมิการไหล  

แผนภูมิคน - เครื ่องจักร การศึกษาการ

เคล ื ่ อนไหวแบบจ ุลภาค  การใช หลัก

เศรษฐศาสตรการเคลื่อนไหว  การสุมงาน  

การศึกษาเวลาโดยตรง การกำหนดอัตรา

สมรรถนะ  ฐานขอมูลเวลาพื้นฐานและการ

ใชเครื่องมือตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการทำงาน 

030713101 การศึกษาการทำงาน

อุตสาหกรรม 

(Industrial Work Study) 

3(3-0-6) 

45 ช่ัวโมง 

ภาคทฤษฎ ี

     การศึกษาหลักการปองกันการสูญเสีย 

การออกแบบ การวิเคราะหและการควบคุม

ภ ั ยและอ ั นตรายจากสถานท ี ่ ทำงาน 

สวนประกอบของมนุษย เทคนิคระบบความ

ปลอดภัย หลักการบริหารความปลอดภัย

และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย 

030713105 วิศวกรรมความปลอดภยั 

(Safety Engineering) 

3(3-0-6) 

45 ช่ัวโมง 

ภาคทฤษฎ ี
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

องคความรูท่ี

สภาวิศวกร

กำหนด 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา 

ผลลัพธการเรียนรู และ/หรือ

คำอธิบายรายวิชาและ/หรือหัวขอ

ปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 

ภาระงานสอน 

(หนวยกิต) 

องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม (รวมภาระหนวยกิตท้ังหมดตามน้ำหนักขององคความรู 27 หนวยกิต) 

ระบบคุณภาพ      การจัดการการควบคุมคุณภาพ เทคนิค

การควบคุมคุณภาพ ความเชื ่อถ ือได ทาง

วิศวกรรมสำหรับกระบวนการผลิต 

030713103 การควบคุมคุณภาพ 

(Quality Control) 

3(3-0-6) 

45 ช่ัวโมง 

ภาคทฤษฎ ี

เศรษฐศาสตร

และการเงิน 

     วิธีการเปรียบเทียบโครงการ คาเสื่อมราคา 

การประเมินคาการทดแทนทรัพยสิน  ความ

เสี ่ยงและความไมแนนอน การประเมินผล

กระทบทางภาษี 

030713104  เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ตร

วิศวกรรม 

(Engineering Economy) 

3(3-0-6) 

45 ช่ัวโมง 

ภาคทฤษฎ ี

การจัดการ 

การผลิต 

     แนะนำว ิธ ีการในการว ิจ ัยดำเนินงาน

สำหรับการแกปญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการ

สม ัยใหม  โดยเน นการสร างต ัวแบบทาง

คณิตศาสตร การโปรแกรมเชิงเสน ตัวแบบการ

ขนสง ทฤษฎีเกม  ทฤษฎีแถวคอย ตัวแบบ

สินคาคงคลัง และการจำลองรูปแบบปญหาใน

กระบวนการตัดสินใจ 

030713102 การวิจัยดำเนินงาน 

(Operations Research) 

3(3-0-6) 

45 ช่ัวโมง 

ภาคทฤษฎ ี

     ระบบการผลิตขั ้นแนะนำ  เทคนิคการ

พยากรณ   การจ ัดการว ัสด ุคงคล ัง  การ

วางแผนการผลิต การวิเคราะหตนทุนและกำไร

สำหรับการตัดสินใจ การกำหนดงานการผลิต 

การควบคุมการผลิต 

030713106 ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ

ควบคุมการผลิต 

(Production Planning and  

Control) 

3(3-0-6) 

45 ช่ัวโมง 

ภาคทฤษฎ ี

     การบำรุงรักษา  และการบำรุงรักษาทวีผล

สถิติการชำรุดขัดของและการวิเคราะหความ

นาเช่ือถือ  และความพรอมการหลอลื่น ระบบ

การบำรุงรักษาเชิงปองกัน เทคโนโลยีการ

ตรวจสอบและติดตามภาพ  การควบคุมงาน

บำรุงรักษาและระบบการสั่งงานองคกรการ

บำรุงร ักษา  บุคลากร และทรัพยากรงาน

บำรุงรักษา และระบบการสั่งงาน  องคกรการ

บำรุงรักษา  การจัดการตลอดวงจรชีวิตของ

เครื ่องจักร  การรายงานการวัดผลและการ

ประเมินผลของสมรรถนะการบำรุงรักษา 

 

030713107 ว ิ ศ ว ก ร ร ม ก า ร

บำรุงรักษา 

(Maintenance Engineering) 

3(3-0-6) 

45 ช่ัวโมง 

ภาคทฤษฎ ี
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

องคความรูท่ี

สภาวิศวกร

กำหนด 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา 

ผลลัพธการเรียนรู และ/หรือ

คำอธิบายรายวิชาและ/หรือหัวขอ

ปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 

ภาระงานสอน 

(หนวยกิต) 

องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม (รวมภาระหนวยกิตท้ังหมดตามน้ำหนักขององคความรู 27 หนวยกิต) 

การบูรณาการ

ทางวิศวกรรม

อุตสาหการ 

     หลักการเกี่ยวกับการออกแบบและวางผัง

โรงงานอุตสาหกรรม ทำเลที ่ต ั ้ง เทคนิคท่ี

เกี ่ยวกับการวางผังโรงงาน การวิเคราะหผัง

โรงงานหรือการจัดวางสิ่งอำนวยความสะดวก

ในโรงงาน อ ุปกรณ การขนถ ายลำเล ียง 

คล ั งส ินค  าและการออกแบบคล ังส ินคา 

กฎหมายท่ีเก่ียวของโรงงาน 

030713108 การออกแบบผั ง

โรงงาน 

(Industrial Plant Design) 

3(3-0-6) 

45 ช่ัวโมง 

ภาคทฤษฎ ี

     ปฏิบัต ิการในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 

ประกอบดวยรายวิชาบังคับตามสภาวิศวกร

กำหนด  ไดแก การศึกษางาน การวางแผนและ

ควบคุมการผลิต วิศวกรรมการบำรุงรักษา การ

วิจัยดำเนินงาน การออกแบบผังโรงงาน การ

ควบคุมคุณภาพ วิศวกรรมความปลอดภัยและ

ว ิชาอ ื ่น ๆ เพ ื ่อให น ักศ ึกษามีความเข าใจ 

เน ื ้อหาว ิชาและม ีท ักษะในการปฏิบ ัต ิ เ พ่ือ

สามารถประยุกตในอุตสาหกรรม 

030713240 ปฏิบัติการวิศวกรรม 

อุตสาหการ 

(Industrial Engineering  

Laboratory) 

 

 

1(0-3-1) 

45 ช่ัวโมง 

ภาคปฏิบัต ิ

    การวางแผนและออกแบบโครงาน หรือ

ระบบงานทางการจัดการกระบวนการผลิต

สำหรับโครงงานปสุดทาย การเสนอโครงการ 

และการทำรายงาน การเตรียมการหาขอมูล

สวนประกอบและอุปกรณตางๆ ที่ตองการ การ

แสดงผลในรูปของการสัมมนา รายงาน หรือ

แสดงการทำงานชองอุปกรณของตนแบบ 

030713297 โครงงานวิศวกรรม

สำหรับการจัดการกระบวนการผลติ

(Engineering Project in 

Manufacturing Management) 

3(0-6-3) 

90 ช่ัวโมง 

ภาคปฏิบัต ิ

    การวางแผนและออกแบบโครงาน หรือ

ระบบงานทางการออกแบบผลิตภัณฑสำหรับ

โครงงานปสุดทาย การเสนอโครงการ และการ

ท ำ ร า ย ง า น  ก า ร เ ต รี ย มก า รห าข  อมู ล

สวนประกอบและอุปกรณตางๆ ที่ตองการ การ

แสดงผลในรูปของการสัมมนา รายงาน หรือ

แสดงการทำงานชองอุปกรณของตนแบบ 

030713298 โครงงานวิศวกรรม

สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑและ

การผลิต 

(Engineering Project in 

Product and Production 

Design) 

3(0-6-3) 

90 ช่ัวโมง 

ภาคปฏิบัต ิ
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

2. ตารางแสดงผูสอนในแตละองคความรู 

ตารางการเทียบองคความรู สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ  

แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต , แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑและการผลิต 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

สำหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา 2564 – 2568 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

องคความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
040203111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 

     (Engineering Mathematics I) 

วาท่ีรอยตรี ดร.ศุภกร สุเมธาภิวัฒน 

    วท.บ. คณิตศาสตรประยุกต  

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    วท.ม. คณิตศาสตรประยุกตและวิทยาการคณนา 

    (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

    ปร.ด. คณิตศาสตรประยุกตและวิทยาการคณนา 

    (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

    ประสบการณสอน 1 ป 

040203112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 

     (Engineering Mathematics II) 

ดร.เอกบุตร ศิริจำปา 

    วท.บ. คณิตศาสตร  (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

    วท.ม. คณิตศาสตรประยุกต 

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    ปร.ด. คณิตศาสตรประยุกต 

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

    ประสบการณสอน 12 ป 

040203211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 

     (Engineering Mathematics III) 

รศ.สุรางค สีโท 

    วท.บ. คณิตศาสตร  (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

    วท.ม. คณิตศาสตรประยุกต (มหาวิทยาลัยมหิดล)   

    ประสบการณสอน 35 ป 

040113001 เคมีสำหรับวิศวกร 

     (Chemistry for Engineers) 

ผศ.ดร.ปานทิพย บุญสง 

    วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

    วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ  

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

    ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ 

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

    ประสบการณสอน 10 ป 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

องคความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (ตอ) 

040113002 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร 

     (Chemistry Laboratory for Engineers) 

ผศ.ดร.จารุกร ศรีประดิษฐ 

    วท.บ. เคมี  (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

    วท.ด. เคมี  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

    ประสบการณสอน 4 ป 

040113005 ฟสิกส 1  

     (Physics I) 

ดร.ปยชาต วังมูล 

    วท.บ. ฟสิกส  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

    วท.ม. ฟสิกสประยุกต  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

    วท.ด. ฟสิกส  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

    ประสบการณสอน 2 ป 

040113006 ปฏิบัติการฟสิกส 1  

     (Physics Laboratory I) 

ดร.พินธุดิฐ กลิ่นขจร 

    วท.บ. ฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย 

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    วท.ม. อุปกรณการแพทย 

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    ปร.ด. วิทยาศาสตรศึกษา  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

    ประสบการณสอน 2 ป 

040113007 ฟสิกส 2 

     (Physics II) 

ผศ.ดร.ดุสิต งามรุงโรจน 

    วท.บ. ฟสิกส  (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

    วท.ม. ฟสิกส  (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

    ปร.ด. ฟสิกส  (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

    ประสบการณสอน 18 ป 

040113015 ปฏิบัติการฟสิกส 2 

     (Physics Laboratory II) 

ผศ.พิสุทธิ์ แทนทอง  

    กศ.บ. ฟสิกส  (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

    วท.ม. ฟสิกส  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

    ประสบการณสอน 25 ป 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

030103100 วัสดุวิศวกรรม 

     (Engineering Materials) 

1. ดร.อุกฤษฏ ธรรมะ 

    วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุศาสตร (Lihigh University) 

    วศ.ม. วิศวกรรมวัสดุศาสตร (Lihigh University) 

    วศ.ด. วิศวกรรมวัสดุศาสตร (Lihgh University) 

    ประสบการณสอน 3 ป 

2. ผศ.วรินทร หวยเรไร 

    วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  (สถาบันเทคโนโลยี 

    พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

    วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล  

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    ประสบการณสอน 15 ป 

030103102 กลศาสตรวิศวกรรม 1 

     (Engineering Mechanics I) 

1. ผศ.ดร.เจษฎา พานิชกรณ 

    วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 

    วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยี 

    พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

    วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยี 

    พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

    ประสบการณสอน 8 ป 

030103103 กลศาสตรของวัสดุ 

     (Mechanics of Materials) 

1. ผศ.ดร.ขนิษฐา วงษสีดาแกว 

    วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

    วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยี 

    พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

    วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยี 

    พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

    ประสบการณสอน 12 ป 

030103104 กรรมวิธีการผลิต 

     (Manufacturing Process) 

1. ผศ.ดร.สุนทร สิทธสิกุลเจริญ 

    อส.บ. เทคโนโลการผลิต) 

    (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ  

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    ปร.ด.วัสดุวิศวกรรม  

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    ประสบการณสอน 10 ป 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม 

     (Engineering Drawing) 

1. ผศ.ดร.อภิชิต มณีงาม 

    วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยี 

    พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

    วศ.ม. การจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม  

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    วศ.ด. วิศวกรรมอุตสาหกรรมและระบบการผลิต 

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

    ประสบการณสอน 9 ป 

2. ผศ.ดร.วรรณลักษณ เหลาทวีทรัพย 

    อส.บ. เทคโนโลยีการผลิต  

    (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

    (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ  

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    ประสบการณสอน 18 ป 

3. ผศ.ดร.พัตรพิมล สุวรรณกาญจน 

    อส.บ. เทคโนโลยีการผลิต (สถาบันเทคโนโลยี 

    พระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ  

    (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    ปร.ด. วิศวกรรมวัสดุ  

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    ประสบการณสอน 14 ป 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

030223120 เทอรโมไดนามิกส 

     (Thermodynamics) 

1. ผศ.ดร.ชลกาญจน วงศกอทรัพย  

    วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

    B.Eng  Mechanical Engineering 

    (University of Nottingham, UK) 

    M.Sc. Renewable Energy 

    (University of Nottingham, UK) 

    Ph.D. Renewable Energy 

    (University of Nottingham, UK)   

    ประสบการณสอน 10 ป 

2. ผศ.ดร.กนกกาญจน จิรกุลสมโชค  

    วศ.บ. วิศวกรรมอาหาร  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

    วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

    วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล 

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

    ประสบการณสอน 15 ป 

030433320 พ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและปฏิบัติการ 

     (Fundamental of Electrical Engineering  

                and Laboratory) 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรวิทย กระจางพันธ 

    ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

    (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา   

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา   

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    ประสบการณสอน 10 ป 

2. นางสาวชไมพร รัตนนราทร 

    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    ประสบการณสอน 7 ป 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

030513300 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 

     (Computer Programming) 

1. ผศ.ดร.พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร 

    อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม  

    (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา  

    (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา 

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    ประสบการณสอน 19 ป 

030713115 สถิติวิศวกรรม 

     (Engineering Statistics) 

ผศ.ศรีอัมพร เรบานเกาะ 

    กศ.บ. คณิตศาสตร  (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

    วท.ม. สถิติประยุกต 

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    ประสบการณสอน 13 ป 

องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

030103206 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเครื่องกลและ 

     กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 

     (Mechanical and Manufacturing  

     Processes Laboratory for Industry) 

1. อาจารยณัฐกร แซเอ้ียว 

    วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต 

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    ประสบการณสอน 2 ป 

2. อาจารยภาวัช จันทสร 

    อส.บ. เทคโนโลยีการผลิต  

    (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต  

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    ประสบการณสอน 22 ป 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

030103207 ปฏิบัติงานเครื่องมือกลพ้ืนฐานอุตสาหกรรม 

     ความปลอดภัยในโรงงาน 

     (Machine Tools Practice Industry Safety  

     in Factory) 

1. ผศ.กิตติภัฎ รัตนจันทร 

    วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต  

    (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต  

    (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    ประสบการณ 20 ป 

2. ผศ.ดร.ศรายุทธ  เงินทอง 

    วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่อง 

    จักรกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร   

    เหนือ) 

    วศ.ม. สาขาวิศวกรรมการผลิต  

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    ปร.ด. วิศวกรรมการผลิต  

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    ประสบการณสอน 10 ป 

030713101 การศึกษาการทำงานอุตสาหกรรม 

     (Industrial Work Study) 

1. อาจารยสงกรานต  บางศรัณยทิพย 

    วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

    (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

    วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 

    (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

    ประสบการณสอน 16 ป 

2. ผศ.ชัชวาล  ชินวิกัย 

    อส.บ. เทคโนโลยีขนถายวัสดุ เกียรตินิยม 

    (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ  (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

    Master 2 de recherche Genie Industriel 

    (INP-Grenoble, France) 

    ประสบการณสอน 22 ป 

030713102 การวิจัยดำเนินงาน 

      (Operations Research) 

รศ.วันชัย  แหลมหลักสกุล 

    ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

    (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

    วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 

    (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

    ประสบการณสอน 25 ป 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

030713103 การควบคุมคุณภาพ 

        (Quality Control) 

1. ผศ.ดร.ธราธร  พชรฐติิกุล 

    วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

    (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

    วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ  (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

    ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ 

    (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร) 

    ประสบการณสอน 24 ป 

2. อาจารยอัคร  เสมรบุณย 

    วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต 

    (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    วท.ม. วิศวกรรมการผลิต หลักสูตรนานาชาติ 

    (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    ประสบการณสอน 15 ป 

030713104 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 

       (Engineering Economy) 

1. รศ.วันชัย  แหลมหลักสกุล 

    ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

    (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

    วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 

    (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

    ประสบการณสอน 25 ป 

2. อาจารย ดร.ขัญฐมาจณ  ชูดวงเกียรกุล 

    อส.บ. เทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม 

    (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 

    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

    ปร.ด. วิศกรรมอุตสาหการ 

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

    ประสบการณสอน 14 ป 

3. อาจารย ดร.ศิริชัย  ยศวังใจ 

    วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมไม     

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการ 

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    ปร.ด. วิศวกรรมการจัดการ  (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 

    ประสบการณสอน 9 ป 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

030713105 วิศวกรรมความปลอดภัย 1. ผศ.ดร.ธราธร  พชรฐติิกุล 

    วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

    (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

    วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

    ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ 

    (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร) 

    ประสบการณสอน 24 ป 

2. อาจารยจามร  วสุรัตนมณี 

    อส.บ. เทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม 

    (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    ประสบการณสอน 11 ป 

030713106 การวางแผนและควบคุมการผลิต 

     (Production Planning and Control) 

1. ผศ.ดร.กนกพร  ศรีปฐมสวัสด์ิ 

    วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

    (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 

    วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

   DEA Master of Research in Industrial Engineering 

    (INP-Grenoble, France) 

    ประสบการณสอน 13 ป 

2. ผศ.ดร.อภิชิต มณีงาม 

    วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยี 

    พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

    วศ.ม. การจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม  

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    วศ.ด. วิศวกรรมอุตสาหกรมและระบบการผลิต 

    (มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

    ประสบการณสอน 9 ป 

030713107 วิศวกรรมการบำรุงรักษา 

      (Maintenance Engineering) 

อาจารยสงกรานต  บางศรัณยทิพย 

    วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

    (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

    วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 

    (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

    ประสบการณสอน 16 ป 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

030713108 การออกแบบผังโรงงาน 

     (Industrial Plant Design) 

1. อาจารย ดร.ศิริชัย  ยศวังใจ 

    วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมไม     

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    ปร.ด. วิศวกรรมการจัดการ  (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 

    ประสบการณสอน 9 ป 

2. ผศ.ชัชวาล  ชินวิกัย 

    อส.บ. เทคโนโลยีขนถายวัสดุ เกียรตินิยม 

    (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ  (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

    Master 2 de recherche Genie Industriel 

    (INP-Grenoble, France) 

    ประสบการณสอน 22 ป 

030713240 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 

      (Industrial Engineering) Laboratory) 

1. อาจารยสงกรานต  บางศรัณยทิพย 

    วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

    (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

    วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 

    (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

    ประสบการณสอน 16 ป 

2. ผศ.ดร.ธราธร  พชรฐติิกุล 

    วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

    (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

    วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

    ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ 

    (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร) 

    ประสบการณสอน 24 ป 

3. รศ.วันชัย  แหลมหลักสกุล 

    ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

    (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

    วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 

    (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

    ประสบการณสอน 25 ป 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

030713240 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 

      (Industrial Engineering) Laboratory) 

4. ผศ.ดร.กนกพร  ศรีปฐมสวัสด์ิ 

    วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

    (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 

    วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

   DEA Master of Research in Industrial Engineering 

    (INP-Grenoble, France) 

    ประสบการณสอน 13 ป 

5. ผศ.ชัชวาล  ชินวิกัย 

    อส.บ. เทคโนโลยีขนถายวัสดุ เกียรตินิยม 

    (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ  (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

    Master 2 de recherche Genie Industriel 

    (INP-Grenoble, France) 

    ประสบการณสอน 22 ป 

030713297 โครงงานวิศวกรรมสำหรับการจัดการ 

     กระบวนการผลิต 

     (Engineering Project in Manufacturing  

     Management) 

1. อาจารยสงกรานต  บางศรัณยทิพย 

    วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

    (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

    วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 

    (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

    ประสบการณสอน 16 ป 

030713298 โครงงานวิศวกรรมสำหรับการออกแบบ 

     ผลิตภัณฑและการผลิต 

     (Engineering Project in Product and  

     Production Design) 

1. อาจารยสงกรานต  บางศรัณยทิพย 

    วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

    (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

    วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 

    (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

    ประสบการณสอน 16 ป 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

 

สวนที่ 5 สิง่สนับสนุนการเรียนรูและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

1. หองปฏิบัติการกระบวนการผลิต 

 1.1 สถานท่ีตั้ง ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ อาคาร 42 ชั้น 5  

1.2 อุปกรณและชุดการทดลอง 

1.2.1 ไลนจำลองสถานการณกระบวนการผลิตแบบสายพาน 

1.2.2 ไลนจำลองสถานการณการยืนผลิตแบบสายพาน 

1.2.3 ชุดฝกการจำลองสถานการณการหาเวลามาตรฐานดวย MTM2 

1.2.4 ชุดฝกการจำลองสถานการณการวางผังโรงงาน 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

 

2. หองปฏิบัติการโลจิสตกิส 

 2.1 สถานท่ีตั้ง ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ  อาคาร 42 ชั้น 5 

2.2 อุปกรณและชุดการทดลอง  

2.2.1 Pick to light 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 อุปกรณจำลองสถานการณการผลิตแบบผลักและแบบดึง 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

 

2.2.3 ชุดฝกจำลองสถานการณการจัดวางสินคาบนชั้นวางแบบ Selective rack 

2.2.4 Karakuri Converyor 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

 

3. หองปฏิบัติการการยศาสตร 

3.1 สถานท่ีตั้ง ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ  อาคาร 42 ชั้น 5 

3.2  อุปกรณและชุดการทดลอง  
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

 

4. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

4.1 สถานท่ีตั้ง ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ  อาคาร 42 ชั้น 5 

4.2 อุปกรณและชุดการทดลอง  

4.2.1 Minitab 

4.2.2 Flexsim 

4.2.3 Lindo 

4.2.4 Solidwoks 

4.2.5 AutoCAD 

4.2.6 Microsoft Office 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

 

5. หองปฏิบัติการวงจรไฟฟา 

 5.1 สถานท่ีตั้ง สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกำลัง  อาคาร 62 ชั้น 3 

 5.2 อุปกรณและชุดการทดลอง 

1. อุปกรณจายไฟฟากระแสตรงและไฟฟารูปคลื่นสัญญาณตางๆ 

2. เครื่องมือวัดแรงดัน กระแส และกำลังไฟฟาขนาดตางๆ 

3. เครื่องมือวัดรูปคลื่นไฟฟา 

4. เครื่องมือวัด Impedance 

5. อุปกรณ R, L, C ขนาดตางๆ 

6. แผงตอวงจรไฟฟา 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

 

6. หองปฏิบัติการเครือ่งจักรกลไฟฟา 

 6.1 สถานท่ีตั้ง สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกำลัง  อาคาร 62 ชั้น 3 

 6.2 อุปกรณและชุดการทดลอง ประกอบดวย ชุดทดลองเครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง,   

ชุดทดลองหมอแปลงไฟฟา 1 เฟส และ 3 เฟส, โหลด 1 เฟส และ 3 เฟส, อุปกรณปรับคาแรงดันไฟฟา

ชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส, เครื่องมือวัดแรงบิด, เครื่องมือวัดความเร็วรอบ, Rheostat, เครื่องมือวัดแรงดัน  

กระแส และกำลังไฟฟา 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

 

 

 

 



ห้องประลองวสัดุวิศวกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. ห้องปฎิบัติการทางวิศวกรรมเครื่องกลและกระบวนการผลิต 



ล ำดับ รูปเครื่อง ประเภทเคร่ือง รำยละเอียดเคร่ือง เลขครุภัณฑ์ 

1  
 
 
 
 

เครื่องสปาร์คสเปกโตร
มิเตอร์ 

เป็นเครื่องมือวิเคราะห์
หาส่วนผสมของโลหะ 

6635-018-06-
03/00003 

2  เครื่องทดสอบความแข็งแบบ  
Rockwell 

เป็นเครื่องมือวัดความ
แข็งของโลหะ 

6650-002-01-
03/00007 

3 

 

เครื่องทดสอบความแข็งแบบ  
Brinell 

เป็นเครื่องมือวัดความ
แข็งของโลหะ 

663500010002-
30313-00002 

4 

 

ชุดอ่านค่าความแข็งแบบ
อัตโนมัติ 

ชุดอ่านค่าความแข็ง
แบบอัตโนมัติที่ผิวของ
โลหะ Micro Vicker 

6670-001-02-
03/00001 



ล ำดับ รูปเครื่อง ประเภทเคร่ือง รำยละเอียดเคร่ือง เลขครุภัณฑ์ 

5  
 
 
 
 

เครื่องวิเคราะห์ภาพ กล้องจุลทรรศน์ชนิด
คว่่าชิ้นงาน-กล้องชนิด 
2 ตา 

6650-002-01-
03/00007 

6  เครื่องทดสอบแรงดึง
อเนกประสงค์  
 

ยี่ห้อ Instron รุ่น 5569 6690-043-03-
03/00005 

7  เครื่องทดสอบแรงบิด รุ่น TIB-100-w ยี่ห้อ 
IBERTEST ประเทศ
สเปน 

6695-017-01-
03/00001 

8  เครื่องทดสอบแรงกระแทก
แบบเพนดูลัม 

รุ่น RKP 450 ยี่ห้อ 
Zwick ประเทศเยอรมัน 

6690-043-03-
03/00003 



ล ำดับ รูปเครื่อง ประเภทเคร่ือง รำยละเอียดเคร่ือง เลขครุภัณฑ์ 

9  
 
 
 
 

เครื่องวิเคราะห์ภาพ กล้องจุลทรรศน์ใช้
ระบบสะท้อนแสงลงสู่
วัสดุ-กล้องชนิด 2 ตา 

6650-002-01-
03/00008 

10  เครื่องวิเคราะห์ภาพ กล้องจุลทรรศน์ใช้
ระบบสะท้อนแสงลงสู่
วัสดุ-กล้องชนิด 2 ตา 

6650-002-01-
03/00009 

11  เครื่องวิเคราะห์ภาพ กล้องจุลทรรศน์ใช้
ระบบสะท้อนแสงลงสู่
วัสดุ-กล้องชนิด 2 ตา 

6650-002-01-
03/00010 

12  เครื่องวิเคราะห์ภาพ กล้องจุลทรรศน์ใช้
ระบบสะท้อนแสงลงสู่
วัสดุ-กล้องชนิด 2 ตา 

6650-002-01-
03/00011 



ล ำดับ รูปเครื่อง ประเภทเคร่ือง รำยละเอียดเคร่ือง เลขครุภัณฑ์ 

13  
 
 
 
 

เครื่องทดสอบความล้า รุ่น UMB 200 ยี่ห้อ 
Zwick ประเทศเยอรมัน 

6690-043-03-
03/00004 

14  เครื่องท่าตัวเรือนชิ้นงาน  
 

เครื่องท่าตัวเรือน
ชิ้นงาน  
ส่าหรับทดสอบวัสดุ 

3620-007-01-
03/00008 

15  เตาอบชุบ เตาอบชุบโลหะ 443000040003-
30303-00001 

16  เครื่องหล่อเหวี่ยง ขนาดกว้าง 940x ยาว 
940 x สูง 889 มม. 
โครงสร้างเป็นเหล็ก
ก่าลังมอเตอร์ 1 แรงม้า 

663000270004-
30303-00001 



ล ำดับ รูปเครื่อง ประเภทเคร่ือง รำยละเอียดเคร่ือง เลขครุภัณฑ์ 

17  
 
 
 
 

เตาหลอมโลหะ ขนาดกว้าง 540x ยาว 
540 x สูง 800 มม. 
โครงสร้างเป็นเหล็ก
รูปพรรณ 

443000070001-
30303-00001 

18  เครื่องมือจัดเตรียมชิ้นงาน
วิเคราะห์โครงสร้าง 

ใช้ตัดชิ้นงานทดสอบ 04-546-0001/1 

19  เครื่องมือจัดเตรียมชิ้นงาน
วิเคราะห์โครงสร้าง 

ใช้ขัดชิ้นงานทดสอบ 04-546-0001/3 

20  เครื่องขัดชิ้นงานโลหะ ยี่ห้อ สตรูเออร์ 4-28-007 



ล ำดับ รูปเครื่อง ประเภทเคร่ือง รำยละเอียดเคร่ือง เลขครุภัณฑ์ 

21  
 
 
 
 

เครื่องทดสอบแรงดึง ยี่ห้อ MTS รับแรงดึง
สูงสุดได้ 25 ตัน 

10-230-0001/1 

22  ตู้ดูดควันไฟเบอร์คลาส เป็นชนิดไฟเบอร์คลาส 7310-001-02-
03/00003 

23  ถังเก็บไนโตรเจน ถังเก็บไนโตรเจนเหลว 6605-014-03-
03/00001 



24  เครื่องอัลตร้าโซนิค เป็นเครื่องหารอย
แตกร้าวภายในเนื้อวัสดุ 

669000430002-
30313-00001 
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8. หองปฏิบัติงานเครื่องมือกลพ้ืนฐานอุตสาหกรรมความปลอดภัยในโรงงาน 

ลำดับ

เครื่อง 
รูปเครื่องจักร 

ประเภท

เครื่องจักร 

รายละเอียด

เครื่อง 
เลขครุภัณฑ 

 

 

 

 

L1 

 

  
 

 

 

 

 

เครื่องกลึง 

 

 

 

 

ขนาดความยาว

รางเลื่อน 9 ฟุต 

 

 

 

 

2539-3416-001-01-

03/00125 

 

 

 

 

 

L2 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องกลึง 

 

 

 

 

ขนาดความยาว

รางเลื่อน 9 ฟุต 

 

 

 

 

 

สจ.พ.4-78-017 

 

 

 

 

L3 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องกลึง 

 

 

 

 

ขนาดความยาว

รางเลื่อน 7 ฟุต 

 

 

 

 

L4 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องกลึง 

 

 

 

 

ขนาดความยาว

รางเลื่อน 5 ฟุต 

 

 

 

 

สจ.พ.4-78-046 
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ลำดับ

เครื่อง 

 

รูปเครื่องจักร 

ประเภท

เครื่องจักร 

รายละเอียด

เครื่อง 

 

เลขครุภัณฑ 

 
 
 

 

L5 

 

  

 
 
 
 

 
เครื่องกลึง 

 
 
 
 
ขนาดความยาว

รางเลื่อน 5 ฟุต 

 
 
 
 
 

สจ.พ.4-78-011 

 
 
 
 
 

L6 

 

 

 
 
 
 
 
เครื่องกลึง 

 
 
 
 
ขนาดความยาว

รางเลื่อน 5 ฟุต 

 
 
 
 
 

สจ.พ.4-78-003 

 

 

 

 

L7 

 

 

 
 
 
 
 
เครื่องกลึง 

 

 

 

ขนาดความยาว

รางเลื่อน 5 ฟุต 

 
 
 
 
 
2539-3416-001-01-

03/00125 

 

 

 

 

L8 

 

 

 
 
 
 
 
เครื่องกลึง 

 
 
 
 
ขนาดความยาว

รางเลื่อน 4 ฟุต 
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ลำดับ

เครื่อง 

 

รูปเครื่องจักร 

ประเภท

เครื่องจักร 

รายละเอียด

เครื่อง 

 

เลขครุภัณฑ 

 

 

 

 

L9 

 

  

 

 

 

 

 

เครื่องกลึง 

 

 

 

 

ขนาดความยาว

รางเลื่อน 4 ฟุต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L12 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องกลึง 

 

 

 

 

ขนาดความยาว

รางเลื่อน 5 ฟุต 

 

 

 

 

 

L13 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องกลึง 

 

 
 

 

ขนาดความยาว

รางเลื่อน 5 ฟุต 

 

 

 

 

L14 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องกลึง 

 

 

 

 

ขนาดความยาว

รางเลื่อน 4 ฟุต 
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ลำดับ

เครื่อง 

 

รูปเครื่องจักร 

ประเภท

เครื่องจักร 

รายละเอียด

เครื่อง 

 

เลขครุภัณฑ 

 

 

 

 

L15 

 

  

 

 

 

 

 

เครื่องกลึง 

 

 

 

 

ขนาดความยาว

รางเลื่อน 4 ฟุต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L16 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องกลึง 

 

 

 

 

ขนาดความยาว

รางเลื่อน 3 ฟุต 

 

 

 

 

 

L17 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องกลึง 

 

 

 

 

ขนาดความยาว

รางเลื่อน 3 ฟุต 

 

 

 

 

L18 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องกลึง 

 

 

 

 

ขนาดความยาว

รางเลื่อน 3 ฟุต 
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ลำดับ

เครื่อง 

 

รูปเครื่องจักร 

ประเภท

เครื่องจักร 

รายละเอียด

เครื่อง 

 

เลขครุภัณฑ 

 

 

 

 

L19 

 

  

 

 

 

 

 

เครื่องกลึง 

 

 

 

 

ขนาดความยาว

รางเลื่อน 3 ฟุต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L20 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องกลึง 

 

 

 

 

ขนาดความยาว

รางเลื่อน 3 ฟุต 

 

 

 

 

 

L21 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องกลึง 

 

 

 

 

ขนาดความยาว

รางเลื่อน 3 ฟุต 

 

 

 

 

L 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องกลึง 

 

 

 

 

ขนาดความยาว

รางเลื่อน 9 ฟุต 
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ลำดับ

เครื่อง 

 

รูปเครื่องจักร 

ประเภท

เครื่องจักร 

รายละเอียด

เครื่อง 

 

เลขครุภัณฑ 

 

 

 

 

M1 

 

  

 

 

 

 

 

เครื่องกัด 

 

 

 

 

ขนาดความยาว

โตะงาน 80 CM 

 

 
 

 

3417-001-01-

03/00018 

 

 

 

 

 

 

 

M2 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องกัด 

 

 

 

 

ขนาดความยาว

โตะงาน 180 CM 

 

 

 

 

3417-001-01-

03/00025 

 

 

 

 

M3 

                 

 

 

 

 

 

เครื่องกัด 

 

 

 

 

ขนาดความยาว

โตะงาน 110 CM 

 

 

 

 

M4 

                 

 

 

 

 

 

เครื่องกัด 

 

 

 

 

ขนาดความยาว

โตะงาน 80 CM 

 

 

 

 

3417-001-01-

03/00016 
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ลำดับ

เครื่อง 

 

รูปเครื่องจักร 

ประเภท

เครื่องจักร 

รายละเอียด

เครื่อง 

 

เลขครุภัณฑ 

 

 

 

 

M5 

                 

 

 

 

 

 

เครื่องกัด 

 

 

 

 

ขนาดความยาว

โตะงาน 60 CM 

 

 

 
 

3417-001-01-

03/00017 

 

 

 

 

 

 

M6 

                 

 

 

 

 

 

เครื่องกัด 

 

 

 

 

ขนาดความยาว

โตะงาน 60 CM 

 

 

 

 

 

M7 A 

                 

 

 

 

 

 

เครื่องกัด 

 

 

 

 

ขนาดความยาว

โตะงาน 60 CM 

 

 

 

 

M7 B 

                 

 

 

 

 

 

เครื่องกัด 

 

 

 

 

ขนาดความยาว

โตะงาน 110 CM 
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ลำดับ

เครื่อง 

 

รูปเครื่องจักร 

ประเภท

เครื่องจักร 

รายละเอียด

เครื่อง 

 

เลขครุภัณฑ 

 

 

 

 

M8 

                 

 

 

 

 

 

เครื่องกัด 

 

 

 

 

ขนาดความยาว

โตะงาน 110 CM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M9 

                 

 

 

 

 

 

เครื่องกัด 

 

 

 

 

ขนาดความยาว

โตะงาน 120 CM 

 

 

 

 

 

M10 

                 

 

 

 

 

 

เครื่องกัด 

 

 

 

 

ขนาดความยาว

โตะงาน 120 CM 

 

 

 

2557-

341700010001-

30303-00003(2) 

 

 

 

M11 

                 

 

 

 

 

 

เครื่องกัด 

 

 

 

 

ขนาดความยาว

โตะงาน 120 CM 
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ลำดับ

เครื่อง 

 

รูปเครื่องจักร 

ประเภท

เครื่องจักร 

รายละเอียด

เครื่อง 

 

เลขครุภัณฑ 

 

 

 

 

G1 

                 

 

 

 

 

เครื่องเจียรไน

ราบ 

 

 

 

ขนาดความ

ยาวโตะงาน 

80 CM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G2 

 

 

 

 

 

 

เครื่องเจียรไน

ราบ 

 

 

 

ขนาดความ

ยาวโตะงาน 

60 CM 

 

 

 

 

2546-3415-001-

01-03/00008(1) 

 

 

 

 

G3 

                

 

 

 

 

 

เครื่องเจียรไน

ราบ 

 

 

 

ขนาดความ

ยาวโตะงาน 

50 CM 

 

 

 

 

G4 

                

 

 

 

 

 

 

เครื่องเจียรไน

กลม 

 

 

 

 

ขนาดความ

ยาวโตะงาน 

60 CM 

 

 

 

 

2553-

341500010008-

30313-00001(1) 
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ลำดับ

เครื่อง 

 

รูปเครื่องจักร 

ประเภท

เครื่องจักร 

รายละเอียด

เครื่อง 

 

เลขครุภัณฑ 

 

 

 

 

G5 

                 

 

 

 

 

เครื่อง

เจียรไนกลม 

 

 

 

 

ขนาดความยาว

โตะงาน 30 CM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

         

 

 

 

 

เครื่องเลื่อย

สายพาน

แนวนอน 

 

 

 

 
 

ขนาดความยาว

โตะงาน 40 CM 

 

 

 

 

2557-

340500010002-

30308-0001(2) 

 

 

 

 
 

                

 

 

 

 

 

เครื่องอัด

อากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2548-4310-001-

01-03/00031(2) 
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ลำดับ

เครื่อง 

 

รูปเครื่องจักร 

ประเภท

เครื่องจักร 

รายละเอียด

เครื่อง 

 

เลขครุภัณฑ 

 

 

 

 

S1 

 

  

 

 

 

 

 

เครื่องไส 

 

 

 

 

ขนาดความยาว

โตะงาน 2 ฟุต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องไส 

 

 

 

 

ขนาดความยาว

โตะงาน 2 ฟุต 

 

 

 

 

 

S3 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องไส 

 

 

 

 

ขนาดความยาว

โตะงาน 2 ฟุต 

 

 

 

 

S4 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องไส 

 

 

 

 

ขนาดความยาว

โตะงาน 2 ฟุต 
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ลำดับ

เครื่อง 

 

รูปเครื่องจักร 

ประเภท

เครื่องจักร 

รายละเอียด

เครื่อง 

 

เลขครุภัณฑ 

 

 

 

 

S5 

 

  

 

 

 

 

 

เครื่องไส 

 

 

 

 

ขนาดความยาว

โตะงาน 2 ฟุต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องไส 

Planer 

 

 

ขนาดความยาว

โตะงาน 200 

CM 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

เครื่อง

ควานร ู

 

 

 

ขนาดความยาว

โตะงาน 110 

CM 

 

 

 
 

 

M12 

 

 

 

 

 

 

เครื่องกัด

เขียน

ตัวอักษร 
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ลำดับ

เครื่อง 

 

รูปเครื่องจักร 

ประเภท

เครื่องจักร 

รายละเอียด

เครื่อง 

 

เลขครุภัณฑ 

 

 

 

 
 

                   

 

 

 

 

เครื่องเจาะ

ตั้งโตะ 

 

 

 

 

ขนาดหัวจับ   

1-13 mm 

 

 

 

2557-

341300010001-

30308-00001(2) 
 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

เครื่องเจาะ

ตั้งโตะ 

 

 

 

 

ขนาดหัวจับ   

1-13 mm 

 

 

 

2557-

341300010001-

30308-00002(2) 
 

 

 

 

 

 
 

                   

 

 

 

 

เครื่องเจาะ

ตั้งโตะ 

 

 

 

 

ขนาดหัวจับ   

1-13 mm 

 

 

 

2557-

341300010001-

30308-00003(2) 
 

 

 

 
 

                   

 

 

 

 

เครื่องเจาะ

ตั้งโตะ 

 

 

 

 

ขนาดหัวจับ   

1-13 mm 

 

 

 

2557-

341300010001-

30308-00004(2) 
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ลำดับ

เครื่อง 

 

รูปเครื่องจักร 

ประเภท

เครื่องจักร 

รายละเอียด

เครื่อง 

 

เลขครุภัณฑ 

 

 

 

 
 

                   

 

 

 

 

เครื่องเจาะ

ตั้งโตะ 

 

 

 

 

ขนาดหัวจับ   

1-13 mm 

 

 

 

2559-

341300010001-

30303-00001(2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

เครื่องเจาะ

ตั้งโตะ 

 

 

 

 

ขนาดหัวจับ   

1-13 mm 

 

 

 

2559-

341300010001-

30303-00002(2) 
 

 

 

 

 
 

                   

 

 

 

 

เครื่องเจาะ

ตั้งพ้ืน 

 

 

 

 

ขนาดหัวจับ   

1-13 mm 

 

 

 

 
 

                   

 

 

 

 

เครื่องเจาะ

ตั้งพ้ืน 

 

 

 

 

ขนาดหัวจับ   

1-13 mm 
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ลำดับ

เครื่อง 

 

รูปเครื่องจักร 

ประเภท

เครื่องจักร 

รายละเอียด

เครื่อง 

 

เลขครุภัณฑ 

 

 

 

 
 

                   

 

 

 

 

เครื่องเจาะ

รัศมี 

 

 

 

 

ขนาดความ

ยาวโตะงาน 

60 CM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

เครื่องเจาะ

รัศมี 

 

 

 

 

ขนาดความ

ยาวโตะงาน 

50 CM 

 

 

 

 

 
 

                                     

 

 

 

 

เครื่องพับ 

ไฮดรอลิค 
 

 

 

 

 

ขนาดความ

ยาวโตะงาน 

60 CM 

 

 

 

 
 

                    

 

 

 

 

เครื่องอัด 

ไฮดรอลิค 

 

 

 

 

 

30 ตัน 
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

2. แหลงบริการขอมูลทางวิชาการ 

 สำนักหอสมุดกลาง เปนแหลงขอมูลเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของ มีตำรา วารสารและสิ่งตีพิมพ 

ตลอดจนสื่อการศึกษาท่ีเก่ียวของกับทางดานวิชาวิศวกรรมศาสตรในสาขาตาง ๆ 

รายการทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดแยกตามประเภท 

ลำดับ รายการ จำนวน หนวย 

1 หนังสือภาษาไทย 132,873 เลม 

2 หนังสือภาษาตางประเทศ 93,757 เลม 

3 หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) 37,331 เลม 

4 นวนิยาย เรื่องสั้น 4,718 เลม 

5 ปริญญานิพนธ  (E-Project) 21,488 เลม 

6 วิทยานิพนธ ดุษฎีนิพนธ (ตัวเลม และ Full text) 9,422 เลม 

7 รายงานวิจัย (ตัวเลม และ Full text) 7,795 เลม 

8 วารสารภาษาไทย 175 รายชื่อ 

9 วารสารภาษาตางประเทศ 490 รายชื่อ 

10 กฤตภาค 1,115 เรื่อง 

11 หนังสือพิมพภาษาไทย 20 รายชื่อ 

12 หนังสือพิมพภาษาตางประเทศ 1 รายชื่อ 

13 ฐานขอมูล Online/Reference Database/E-Book  

(รวมฐานขอมูลท่ีหองสมุด และสกอ.จัดซ้ือ) 

28 ฐาน 

14 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ตัวเลม และ Full text) 4,539 รายชื่อ 

15 ขอมูลเอกสารขอผลงานวิชาการ (ตัวเลม และ Full text) 899 รายบุคคล 

16 วารสารท่ีจัดทำบทความฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส (E-Journal) 467 รายชื่อ 

17 สื่อโสตทัศน 10,781 รายการ 

18 ซีดีรอมมัลติมีเดียพรอมคูมือ และหนังสือในรูปซีดีรอม 9,814 รายการ 

หมายเหตุ : รวบรวมขอมูล ณ วันท่ี 19 พฤษภาคม 2563  
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คำรับรองตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

บริการของสำนักหอสมุดกลาง 

1. จองหองออนไลน 

2. ยืมตอ/จองหนังสือดวยตนเอง 

3. Online Public Access Catalog 

4. บทความวารสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกสท่ีหองสมุดบอกรับ 

5. Online Database 

6. สืบคนฐานขอมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog) 

7. สืบคนฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC (Tahi Digital Collection) 

8. สืบคนเอกสารและบทความวิชาการสาธารณะ 

9. ผลงานประกอบการขอตำแหนงทางวิชาการ 

10. IQ News Clip 

11. E-tutor 

12. คลังภาพ 

13. บริการเอกสารฉบับเต็ม – Document Delivery Services (DDS) 

14. โปรแกรมการอบรมการเรยีนรูสารสนเทศ 

15. บริการสำหรับอาจารยท่ีตองการนำนักศึกษาเขาอบรมการเรียนรูสารสนเทศ 

16. สมัครจิตอาสาชวยงานหองสมุด 

17. บริการแบบฟอรมออนไลน (E-Form) 

18. สื่อประชาสัมพันธ 

 



รายงานผลการประเมิน 
การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) 

ปีการศึกษา 2563 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (InET) 
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. อาจารย์ ดร.ศุภกร เจริญประสิทธิ์ ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์ชิตษณุ ภักดีวานิช กรรมการ 

PC_INET_42FL5
Typewritten text
3. การประกันคุณภาพการศึกษา



องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน (ปริญญาตรี)  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (InET) 
(ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดโดย สกอ. 
โปรดขีดเครื่องหมาย ✓ ในตัวบ่งชี้ที่ท่านคิดว่าหลักสูตรนั้นมีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด 

ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน 
เกณฑ์ 

ระบุเหตุผลหาก
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 

5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า

อิสระ 



6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   

8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 

9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี

ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 



11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

12  การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 



สรุปผลการประเมิน 
 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

⬜ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ชื่อผู้ประเมิน 
.................................................................. 

(อาจารย์ ดร. ศุภกร เจริญประสิทธิ์) 
วันท่ี 29 กรกฎาคม 2564.. 
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Report Summary 

This report is based on the information provided in the self-assessment report (SAR), evidences, site tour and interviews with selected 

stakeholders including academic and support staff, students, alumni and employers. It should be read together with the preliminary 

findings presented at the closing ceremony where the key strengths and areas for improvement were highlighted. 

The AUN-QA assessment at programme level covers 11 criteria and each criterion is assessed based on a 7-point scale. The summary 

of the assessment results is as follows:  

Criteria Score 

1. Expected Learning Outcomes 3 

2. Programme Specification 3 

3. Programme Structure and Content 3 

4. Teaching and Learning Approach 3 

5. Student Assessment 3 

6. Academic Staff Quality 3 

7. Support Staff Quality 4 

8. Student Quality and Support 4 

9. Facilities and Infrastructure 4 

10. Quality Enhancement 3 

11. Output 3 

Overall Verdict 3 

Based on the assessment results, the Bachelor of XXX Programme fulfilled the AUN-QA requirements. Overall the quality assurance 

implemented for the programme is หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (InET)  
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Criteria Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

1. Expected
Learning
Outcomes

1.1 The expected 
Learning outcomes have 
been clearly formulated 
and aligned with the 
vision and mission of the 
university [1,2] 

หลักสูตรได้รับการออกแบบสอดคล้องเป็น
แนวทางเดียวกับ วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ของ 
มหาวิทยาลัย  

3 

1. Expected
Learning
Outcomes

1.2 The expected 
Learning outcomes 
cover both subject 
specific and generic 
(i.e. transferable) 
Learning outcomes [3] 

หลักสูตรได้ท าการก าหนดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง (ELO) โดยแบ่งออกเป็นผลการเรียนรู้
รายวิชาทั่วไป ,รายวิชาเฉพาะและทักษะ  

ความสอดคล้องของระดับ ELO ของหลักสูตร 

3-



Page 4 of 27 

Criteria Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

1. Expected
Learning
Outcomes

1.3 The expected 
Learning outcomes 
clearly reflect the 
requirements of the 
stakeholders [4] 

มีการท าการส ารวจความต้องการของ SH เพ่ือ
จัดท า ELO ของหลักสูตร  

3 

2. Programme
Specification

2.1 The information in 
the programme 
specification is 
comprehensive and up-to-
date [1, 2] 

มีการอัพเดทข้อมูลของหลักสูตรอยู่ตลอดเวลา 
ทางเวปไซต์ซึ่งมีเนื้อหาตรงกับ มคอ.2  

3 
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Criteria Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

2. Programme
Specification

2.2 The information in 
the course specification is 
comprehensive and up-to-
date [1, 2] 

รายละเอียดของรายวิชานั้นมีการปรับปรุงโดย อ.
ผู้สอน ผ่านทาง มคอ.3 โดยน าข้อมูลจากการ
ประเมินของนศ.เป็นข้อมูลในการปรับปรุง  

3 

2. Programme
Specification

2.3 The programme 
and course specifications 
are communicated and 
made available to the 
stakeholders [1, 2] 

มีการแจ้งรายละเอียดของรายวิชานั้นๆให้แก่ 
นศ.โดยมีการชี้แจงในชั่วโมงแรกของการเรียน
การสอนในรายวิชานั้นๆ ในขณะที่ SH กลุ่มอ่ืน
สามารถรับรู้ข้อมูลได้ผ่านทางเวปไซต์ของ
ภาควิชา  

3 
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Criteria Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

3. Programme
Structure and
Content

3.1 The curriculum is 
Designed based on 
Constructive alignment 
with the expected learning 
outcomes [1] 

หลักสูตรนั้นได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับ 
ELO และมีการเผยแพร่ต่อทุกกลุ่มของ SH ผ่าน
ทางเวปไซต์ของภาควิชา  

ความสอดคล้องของจ านวน ELO ของผลการ
เรียนที่คาดหวังกับ ELO ของรายวิช่าใน
หลักสูตร 

2 

3. Programme
Structure and
Content

3.2 The contribution made 
by each course to achieve 
the expected learning 
outcomes is clear [2] 

มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ชัดเจน
และได้แสดงไว้ในเอกสาร มคอ.2 และรายวิชาได้
น าวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนลงสู่การ
จัดการเรียนการสอนผ่าน มคอ.3 

3 
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Criteria Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

3. Programme
Structure and
Content

3.3 The curriculum is 
Logically structured, 
sequenced, integrated 
and up-to-date [3, 4, 5, 6] 

การจัดการเรียนการสอนที่มีการเรียงล าดับตาม 
Broom ‘s taxonomy 

การเรียงล าดับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ 
Broom’s taxonomy 

2 

4. Teaching and
Learning
Approach

4.1 The educational 
philosophy is well 
articulated and 
communicated to all 
stakeholders [1] 

มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และมีการเผยแพร่ในเว๊ปไซต์ให้ 
SH ทุกกลุ่มได้รับรู้  

3 
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Criteria Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

4. Teaching and
Learning
Approach

4.2 Teaching and learning 
activities are 
constructively aligned to 
the achievement of the 
expected learning 
outcomes [2, 3, 4, 5] 

มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งผลส าเร็จตาม 
ELO ที่ก าหนดโดยการจัดการเรียนการสอนนั้น
จะมีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมีการ
ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดผลอย่างชัดเจน  

3 

4. Teaching and
Learning
Approach

4.3 Teaching and learning 
Activities enhance lifelong 
learning [6] 

มีการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะของการเรียนรู้
ด้วยตนเอง  

3 
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Criteria Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

5. Student
Assessment

5.1 The student 
assessment is 
constructively aligned to 
the achievement of the 
expected learning 
outcomes [1, 2] 

การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชานั้นได้ถูก
ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในเอกสาร มคอ.2  

3 

5. Student
Assessment

5.2 The student 
assessments including 
timelines, methods, 
regulations, weight 
distribution, rubrics and 
grading are explicit and 
communicated to 
students [4, 5] 

มีการก าหนดเกณฑ์การวัดผลอย่างชัดเจนซึ่งมี
ระบุอยู่ในเอกสาร มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา  

3 
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Criteria Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

5. Student
Assessment

5.3 Methods including 
assessment rubrics and 
marking schemes are 
used to ensure validity, 
reliability and fairness of 
student assessment [6, 7] 

มีการก าหนดเกณฑ์การวัดผลอย่างชัดเจนซึ่งมี
ระบุอยู่ในเอกสาร มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา ใน
รายวิชา Project นั้นจะกรรมการในการสอบถึง 
3 ท่าน น าคะแนนที่ได้มาเฉลี่ยเพื่อตัดสิน ซึ่งท าม
ให้ผลที่ได้นั้นมีความเที่ยงตรงและเป็นกลาง  

3 

5. Student
Assessment

5.4 Feedback of student 
assessment is timely and 
helps to improve learning 
[3] 

ผลประเมินนั้นได้ถูกน าไปใช้ในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนได้อย่างทันท่วงทีเพ่ือให้การเรียน
การสอนนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ของ ELO ของ
รายวิชานั้นๆ  

3 



Page 11 of 27 

Criteria Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

5. Student
Assessment

5.5 Students have ready 
access to appeal 
procedure [8] 

มีข้ันตอนการอุทธรณ์ของนศ. เอกสารในการยื่นอุทธรณ์ของนศ.

3 

6. Academic Staff
Quality

6.1 Academic staff 
planning (considering 
succession, promotion, 
redeployment, 
termination, and 
retirement) is carried out 
to fulfil the needs for 
education, research and 
service [1] 

การวางแผนทรัพยากรบุคคลของด้านบุคคลากร
ฝ่ายวิชาการนั้นได้มีจัดท าแผนตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  

3 
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Criteria Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

6. Academic Staff
Quality

6.2 Staff-to-student ratio 
and workload are 
measured and monitored 
to improve the quality of 
education, research and 
service [2] 

หลักสูตรมีอัตราส่วนระหว่างนศ.และบุคคลากร
ฝ่ายวิชาการตามระเบียบของ สกอ.  

3 

6. Academic Staff
Quality

6.3 Recruitment and 
selection criteria including 
ethics and academic 
freedom for appointment, 
deployment and 
promotion are determined 
and communicated [4, 5, 
6, 7] 

การรับสมัครและคัดเลือกนั้นมีกระบวนการรับ
สมัครและคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

3 
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Criteria Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

6. Academic Staff
Quality

6.4 Competences of 
academic staff are 
identified and evaluated 
[3] 

การประเมินสมรรถณะของบุคคลากรฝ่าย
วิชาการนั้นได้ท าการประเมินตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  

3 

6. Academic Staff
Quality

6.5 Training and 
developmental needs of 
academic staff are 
identified and activities 
are implemented to fulfil 
them [8] 

หลักสูตรได้มีการส ารวจความต้องการพัฒนา
ตนเองของบุคคลากรฝ่ายวิชาการ เพื่อที่จะจัดท า
งบประมาณและแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้อง
กับความต้องการ รวมทั้งมีการวางแนวทาง
รองรับอัตราเกษียณเพ่ือไม่ให้เกิดช่องว่างของ
การส่งผ่านความรู้ 

เนื่องจาก Covid19 ส่งผลให้ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

3 
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Criteria Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

6. Academic Staff
Quality

6.6 Performance 
management including 
rewards and recognition 
is implemented to 
motivate and support 
education, research and 
service [9] 

ทางคณะมีการจัดการมอบรางวัลให้กับบุคลากร
ในงานสัมนาประจ าปีเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ
ต่อผู้ปฏิบัติงาน 

ข้อมูลรายละเอียดบุคคลากรที่ได้รับรางวัล 

3 

6. Academic Staff
Quality

6.7 The types and 
quantity of research 
activities by academic 
staff are established, 
monitored and 
benchmarked for 
improvement [10] 

ทางคณะมีการส่งเสริมงานและสนับสนุนงานวิจัย
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพงานวิจัยให้ดีขึ้น

3 
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Criteria Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

7. Support Staff
Quality

7.1 Support staff planning 
(at the library, laboratory, 
IT facility and student 
services) is carried out to 
fulfil the needs for 
education, research and 
service [1] 

มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลากรฝ่าย
สนับสนุนเพื่อคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อ
การให้บริการแก่นศ.  

4 

7. Support Staff
Quality

7.2 Recruitment and 
selection criteria for 
appointment, deployment 
and promotion are 
determined and 
communicated [2] 

การรับสมัครและคัดเลือกนั้นมีกระบวนการรับ
สมัครและคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  

4 
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Criteria Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

7. Support Staff
Quality

7.3 Competences of 
support staff are identified 
and evaluated [3] 

มีการประเมินสมรรถะณะของบุคคลากรสาย
สนับสนุนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  

4 

7. Support Staff
Quality

7.4 Training and 
developmental needs of 
support staff are identified 
and activities are 
implemented to fulfil them 
[4] 

มีการจัดส่งบุคคลากรฝ่ายสนับสนุนไปอบรมเพ่ิม
สมรรถณะอย่างต่อเนื่อง  

เนื่องจาก Covid19 ส่งผลให้ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

3 
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Criteria Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

7. Support Staff
Quality

7.5 Performance 
management including 
rewards and recognition 
is implemented to 
motivate and support 
education, research and 
service [5] 

มีการให้สิ่งจูงใจส าหรับบุคคลากรฝ่านสนับสนุน
เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน  

3 

8.Student Quality
and Support

8.1 The student intake 
policy and admission 
criteria are defined, 
communicated, published, 
and up-to-date [1] 

หลักสูตรมีเกณฑ์การรับนศ.ที่สื่อสารชัดเจนและ
อัพเดตอยู่ในเว็บไซต์  

3 
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Criteria Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

8.Student Quality
and Support

8.2 The methods and 
criteria for the selection of 
students are determined 
and evaluated [2] 

อจ.ประจ าหลักสูตรได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณา
จ านวนนศ.รับเข้าและวางแผนการรับ นศ.  

3 

8.Student Quality
and Support

8.3 There is an adequate 
monitoring system for 
student progress, 
academic performance, 
and workload [3] 

มีระบบการติดตามสถานะการศึกษาของนศ.ผ่าน
โดยระบบ อจ. ที่ปรึกษา  

เอกสารการเข้าพบ อจ ที่ปรึกษา

4 
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Criteria Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

8.Student Quality
and Support

8.4 Academic advice,  
co-curricular activities, 
student competition, and 
other student support 
services are available to 
improve learning and 
employability [4] 

หลักสูตรมีการแต่งตั้งหัวหน้าสาขาเพ่ือความ
สะดวกในการประสานงาน  

3 

8.Student Quality
and Support

8.5 The physical, social 
and psychological 
environment is conducive 
for education and 
research as well as 
personal wellbeing [5] 

มีการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
รวมถึงการสุขอนามัยของนศ 

4 
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Criteria Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

9. Facilities and
Infrastructure

9.1The teaching and 
learning facilities and 
equipment (lecture halls, 
classrooms, project 
rooms, etc.) are adequate 
and updated to support 
education and research 
[1] 

มีการปรับปรุงให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีพร้อมทั้งจัดมีการจัดเตรียม
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกและสนับสนุนการ
เรียนรู้ของ นศ.   

4 

9. Facilities and
Infrastructure

9.2 The library and its 
resources are adequate 
and updated to support 
education and research 
[3, 4] 

หลักสูตรมีการสนับสนุนให้วิทยาลัยมีการจัดซื้อ
จัดหาหนังสือรวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย
เพ่ือให้มีอย่างเพียงพอต่อการเรียนการสอนของ
หลักสูตร  

4 
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Criteria Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

9. Facilities and
Infrastructure

9.3 The laboratories and 
equipment are adequate 
and updated to support 
education and research 
[1, 2] 

เครื่องมือและห้องปฏิบัติการได้รับการปรับปรุง
เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของใน
การเรียนรู้ของนศ. 

4 

9. Facilities and
Infrastructure

9.4 The IT facilities 
including e-learning 
infrastructure are 
adequate and updated to 
support education and 
research [1, 5, 6] 

มีการสนับสนุนระบบสารสนเทศให้กับนศ. 
รวมถึงการประยุกษ์ใช้ระบบการเรียนการสอน
เชิงอิเล็คทรอนิค (E-Learning) 

4 
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Criteria Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

9. Facilities and
Infrastructure

9.5 The standards for 
environment, health and 
safety; and access for 
people with special needs 
are defined and 
implemented [7] 

มีการปรับปรุงและการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อม และเน้นในเรื่องของความ
ปลอดภัยของ นศ.  

4 

10. Quality
Enhancement

10.1 Stakeholders’ needs 
and feedback serve as 
input to curriculum design 
and development [1] 

มีการพัฒนาหลักสูตรโดยการน าข้อมูลของ SH 
มาท าการปรับปรุง  

4 
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Criteria Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

10. Quality
Enhancement

10.2 The curriculum 
design and development 
process is established 
and subjected to 
evaluation and 
enhancement [2] 

มีการออกแบบหลักสูตรที่เอ้ือต่อการประเมิน
และปรับปรุง 

3 

10. Quality
Enhancement

10.3 The teaching and 
learning processes and 
student assessment are 
continuously reviewed 
and evaluated to ensure 
their relevance and 
alignment [3] 

กระบวนการเรียนการสอนได้รับข้อมูลจากนศ.
เพ่ือท าการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

4 
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Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

10. Quality
Enhancement

10.4 Research output is 
used to enhance teaching 
and learning [4] 

NA มีการน างานวิจัยมาช่วยในการเรียนการสอน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

2 

10. Quality
Enhancement

10.5 Quality of support 
services and facilities (at 
the library, laboratory, IT 
facility and student 
services) is subjected to 
evaluation and 
enhancement [5] 

มีการประเมินการให้บริการของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

3 
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Criteria Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

10. Quality
Enhancement

10.6 The stakeholder’s 
feedback mechanisms 
are systematic and 
subjected to evaluation 
and enhancement [6] 

มีระบบที่ใช้ในการบริหารข้อมูลที่ได้มาจาก SH 
เพ่ือน ามาปรับปรุงหลักสูตร 

การบริหารงานข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

3 

11. Output 11.1 The pass rates and 
dropout rates are 
established, monitored 
and benchmarked for 
improvement [1] 

มีรายงานการด าเนินงานย้อนหลัง ซึงท าให้เห็น
ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา 

4 
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(1 – 7) 

Overall 
Score 

11. Output 11.2 The average time to 
graduate is established, 
monitored and 
benchmarked for 
improvement [1] 

เวลาที่ใช้ในการศึกษาของ นศ.อยู่ในเหณฑ์ปกติ 

3 

11. Output 11.3 Employability of 
graduates is established, 
monitored and 
benchmarked for 
improvement [1] 

มีการติดตามการได้งานท าของ นศ,หลังจาก
ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 

4 
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Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

11. Output 11.4 The types and 
quantity of research 
activities by students are 
established, monitored 
and benchmarked for 
improvement [2] 

NA งานวิจัยของนศ.ได้รับการติดตามโดย อาจารย์ 
ที่ปรึกษา 

3 

11. Output 11.5 The satisfaction 
levels of stakeholders are 
established, monitored 
and benchmarked for 
improvement [3] 

มีการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อ
บัณฑิตที่จบออกไปเพื่อน ามาปับปรุงหลักสูตร 

3 

Overall Verdict 
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