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ค ำรับรองตนเอง (Self-Declaration) 

หลักสตูรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิต 

 
ชื่อสถำบันกำรศึกษำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยำเขต/คณะ/สำขำวิชำ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
สำขำวิศวกรรมที่รับรองปริญญำ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ปีกำรศึกษำที่รับรองปริญญำ 2564 
 

ส่วนท่ี 1 หลักสูตร 
 
1. ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภำษำไทย :   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
ชื่อภำษำอังกฤษ :   Bachelor of Engineering Program in Manufacturing Engineering 

 
2. ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ 

ชื่อเต็มภำษำไทย :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต) 
ชื่อย่อภำษำไทย :   วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต) 
ชื่อเต็มภำษำอังกฤษ :  Bachelor of Engineering (Manufacturing Engineering) 
ชื่อย่อภำษำอังกฤษ :  B.Eng. (Manufacturing Engineering) 
 

3. วิชำเอก/แขนงวิชำ 
ไม่มี 
 

4. ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.1. ปรัชญำของหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต เป็นหลักสูตรผลิตวิศวกรท่ีมีทัศนคติท่ีดี 
สามารถบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สร้างสรรค์
นวัตกรรมด้านวิศวกรรมการผลิต มีทักษะระดับสากลและทักษะในศตวรรตท่ี 21 เพื่อแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมส าหรับอุตสาหกรรมภาคใต้และประเทศ ผ่านการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome 
Based Education) ด้วยการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active Learning) ท่ีหลากหลาย 
โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ (Problem Based Learning) การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project 
Based Learning) การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning) การจัดการศึกษา
แบบ CDIO (Conceive, Design, Implement, and Operate Education Framework) และการเรียนรู้
โดยการบริการสังคม (Service Learning) ตามแนวทางของพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก 
“ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง” 



 

5 

 
4.2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เมื่อบัณฑิตส าเร็จการศึกษาแล้ว เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และความสามารถ ดังนี้ 
 1. เป็นวิศวกรท่ีมีความก้าวหน้าในอาชีพทางวิศวกรรมการผลิต และมีบทบาทส าคัญด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การออกแบบและวางแผนกระบวนการผลิต การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หรือการเพิ่มผลิต
ภาพให้กับสถานประกอบการ 
 2. เป็นวิศวกรท่ีสามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเข้าใจและแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 
 3. สามารถศึกษาต่อหรือส าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิศวกรรมการผลิตหรือสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง หรือสามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองเพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต 
 4. เป็นวิศวกรท่ีมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพวิศวกร และมีส่วนร่วมในการวิจัย พัฒนา หรือแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีมีผลกระทบเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมและสังคม 
 5. สามารถท างานกับบุคคลหลากหลายสาขาอาชีพ ท้ังในท้องถิ่น และสังคมโลก 
 

5. ระบบกำรจัดกำรศึกษำ 
5.1. ระบบ 

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห ์

5.2. กำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน 
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน จ านวน 8 สัปดาห์ ในปีท่ี 3 หรือตามการพิจารณาของ

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
5.3. กำรเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภำค 
   ไม่มี  
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6. แผนกำรศึกษำ 

 
ปีที่ 1 ส ำหรับทั้งสองทำงเลือก 

ภำคกำรศึกษำที่ 1  
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

200-111 สู่โลกวิศวกรรม 2((2)-0-4) 
200-112 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 
200-113 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 
200-114 เคมีพื้นฐานส าหรับวิศวกร 2((2)-0-4) 
200-115 พื้นฐานไฟฟ้าส าหรับงานวิศวกรรม 3((2)-2-5) 
200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 3((2)-2-5) 
200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน 2((2)-0-4) 
890-0xx สาระท่ี 6 กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 2((2)-0-4) 

 รวม 20(18-4-38) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน 2((2)-0-4) 
200-103 ชีวิตยุคใหม่ด้วยใจสีเขียว 2((2)-0-4) 
221-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3((3)-0-6) 
226-001 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
226-101 แนะน าวิศวกรรมการผลิต 1((1)-0-2) 
226-102 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 3((3)-0-6) 
226-103 อุณหพลศาสตร์และการถ่ายเทความร้อน 3((3)-0-6) 
226-104 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0) 

237-111 วัสดุวิศวกรรม 2((2)-0-4) 
950-102  ชีวิตท่ีดี 3((3)-0-6) 

  21(20-3-40) 
หมายเหตุ การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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ปีที่ 2 ส ำหรับทั้งสองทำงเลือก 
ภาคการศึกษาที่ 1 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
226-201 สถิติและความน่าจะเป็นส าหรับวิศวกรรมการผลิต 3((3)-0-6) 
226-202 คณิตศาสตร์ส าหรับระบบควบคุมและการวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม 3((3)-0-6) 
226-203 พื้นฐานเครื่องจักรกล 3((2)-3-4) 
226-211 ชุดวิชากระบวนการผลิต 5((3)-4-8) 
226-221 กฏหมาย ระบบงาน และความปลอดภัยภายในอุตสาหกรรม 2((2)-0-4) 

226-241 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการตัดสินใจ 2((2)-0-4) 
895-001 พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4) 
xxx-xxx สาระท่ี 7 กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((1)-0-2) 
 รวม 21(19-7-38) 

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2) 
226-204 ชุดวิชาการออกแบบและเขียนแบบผลิตภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 5((4)-3-8) 
226-212 เทคโนโลยีการขึ้นรูป 3((2)-3-4) 
226-213 วิศวกรรมเครื่องมือ 3((3)-0-6) 
226-231 การควบคุมและการจัดการคุณภาพการผลิต 3((3)-0-6) 
xxx-xxx สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ 2((2)-0-4) 

xxx-xxx สาระท่ี 5 การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 2((2)-0-4) 
xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก) 2((2)-0-4) 
 รวม 21(19-6-38) 
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ปีที่ 3 ส ำหรับทั้งสองทำงเลือก 

ภาคการศึกษาที่ 1 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
200-107  การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพื่อชีวิตยุคดิจิตัล 2((2)-0-4) 
226-311 ชุดวิชาวิศวกรรมการตัดวัสดุและเทคโนโลยีเครื่องจักรกล 5((4)-3-8) 
226-321  ชุดวิชาระบบการผลิตอัตโนมัติและการขนถ่ายวัสดุส าหรับโรงงานดิจิทัล 5((4)-3-8) 

226-351 ชุดวิชาการจัดการผลิตภาพแบบบูรณาการ 5((4)-3-8) 
22x-3xx  วิชาเลือกชีพวิศวกรรมการผลิต 3((3)-0-6) 
 รวม 20(17-9-34) 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
226-312 การออกแบบเครื่องจักรและวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม 3((3)-0-6) 
226-361 ทักษะวิศวกรการผลิตมืออาชีพ 1(0-3-0) 
22x-3xx  วิชาเลือกชีพวิศวกรรมการผลิต 3((3)-0-6) 
388-100  สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์ 1((1)-0-2) 

890-0xx  สาระท่ี 6 กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 1((1)-0-2) 
xxx-xxx  สาระท่ี 7 กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และกีฬา 2((2)-0-4) 
xxx-xxx  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx  วิชาเลือกเสรี 3((3)-0-6) 
xxx-xxx  วิชาเลือกเสรี 3((3)-0-6) 
 รวม 21(20-3-40) 

 
ภาคฤดูร้อน 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
226-362  การฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 320 ช่ัวโมง 
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ปีที่ 4 ส ำหรับนักศึกษำที่เลือกเรียน โครงงำนวิศวกรรมกำรผลิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
226-461 โครงงานวิศวกรรมการผลิต 1 3(0-15-0) 
226-465 กรณีศึกษาและการเรียนรู้งานในอุตสาหกรรม 3((2)-3-4) 
 รวม 6(2-18-4) 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
226-462  โครงงานวิศวกรรมการผลิต 2 6(0-40-0) 
 รวม 6(0-40-0) 

 
ปีที่ 4 ส ำหรับนักศึกษำที่เลือกเรียน สหกิจศึกษำ 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
226-463 สหกิจศึกษา 1 6(0-40-0)  
 รวม 6(0-40-0) 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
226-464 สหกิจศึกษา 2 6(0-40-0) 
 รวม 6(0-40-0) 

 
7. กำรเทียบโอน/ยกเว้นรำยวิชำ 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 
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8. สถำนภำพของหลักสูตรและกำรพิจำรณำอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 เริ่มใช้มาต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปี พ.ศ. 2553 
 การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 17(8/2563) 

เมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 417(7/2563)  

เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2563 
        ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร ในคราวประชุมครั้งท่ี .................................  
                   เมื่อวันท่ี ............................................................................................................... 

  เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
 
9. ชื่อผู้รับรอง/อนุมัติข้อมูล 

ตำรำงแสดงรำยชื่อผู้รับรอง/อนุมัติ 
ชื่อ – สกุล ต ำแหน่งบริหำร วำระด ำรงต ำแหน่ง  

 
……...................………………………………. 
รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษี 

ผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรม
การเรียนรู ้

พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569 

 
10. ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนงำนหลักสูตร 

 

ตำรำงแสดงรำยชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนงำน 
ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 

1 ดร.ชุกรี แดสา ประธานหลักสูตร 0-7428-7155 chukree.d@psu.ac.th 
2 น.ส.อรวรรณศิริ หนูอุไร เจ้าหน้าท่ี 0-7428-7025 orawansiri.n@psu.ac.th 
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ส่วนท่ี 2 นิสิต/นักศึกษำ 

 
1. คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ 

1) ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
หรือเทียบเท่า 

2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ 

3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษของคณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
2. แผนกำรรับนักศึกษำในระยะ 5 ปี 

จ ำนวนนักศึกษำ 
จ ำนวนนักศึกษำแต่ละปีกำรศึกษำ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ปีท่ี 1 40 40 40 40 40 
ปีท่ี 2 - 40 40 40 40 
ปีท่ี 3 - - 40 40 40 
ปีท่ี 4 - - - 40 40 
รวม 40 80 120 16 160 
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3. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3.1 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามข้อตกลง 
Washington Accord 

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate 
Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/ 
รำยวิชำ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

1 ควำมรู้ด้ำนวิศวกรรม (Engineering Knowledge) 
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานทางวิศวกรรม และความรู้ เฉพาะ
ทางวิศวกรรม เพ่ือการแก้ไขและหาค าตอบ ของปัญหา
ทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน 

200-112  
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน
ส าหรับวิศวกร 

คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 
ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิตและความต่อเน่ือง อนุพันธ์
ของฟังก์ชันและการประยุกต์ในงานวิศวกรรม 
ปริ พันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ ในง าน
วิศวกรรม 

 200-113   
ฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับ
วิศวกร 

ฟิสิกส์ในงานวิศวกรรม หน่วยปริมาณทางฟิสิกส์
และเวกเตอร์ ระบบแรงและการเคลื่อนที่ งานและ
โมเมนต์ อนุภาคและวัตถุเกร็ ง  พลังงานและ
โมเมนตัม 

  200-114   
เคมีพ้ืนฐานส าหรับ
วิศวกร 

สารเคมีในชีวิตประจ าวันและความปลอดภัย สมบัติ
ทางกายภาพของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส  กฎ
ของแก๊ส  กฎทรงมวลและปริมาณสารสัมพันธ์   
ปฎิกิริยาเคมีและสมดุล กรด-เบส  ปฏิกิริยาไฟฟ้า
เคมี เทอร์โมไดนามิกส์ 

  200-115  
พ้ืนฐานไฟฟ้าส าหรับ
งานวิศวกรรม 

ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง แรง ดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และ
ก าลังไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น กฎของโอห์ม
และกฎของเคอร์ชอฟฟ์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ ก าลังไฟฟ้าจริงและก าลังไฟฟ้ารีแอก
ทีฟ ตัวประกอบกาลัง การปรับปรุงค่าตัวประกอบ
ก าลัง การคิดค่าไฟฟ้าแบบหนึ่งเฟส ระบบไฟฟ้าสาม
เฟส หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น 
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า แนะน า
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 

  200-116  
พ้ืนฐานการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับวิศวกร 

หลักการและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การ
ท างานร่วมกันของฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์  
หลักการกระบวนการของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
หลักการของภาษาชั้นสูง วิธีการออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรม ชนิดข้อมูลพ้ืนฐานตัวแปรค่าคงที่
ตัวด าเนินการและนิพจน์  ประโยคค าสั่ งและ
ประโยคค าสั่งเชิงประกอบ  การท างานตามล าดับ 
การท างานแบบทางเลือกและการท างานแบบวนซ้ า 
การตรวจแก้จุดบกพร่อง การออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมโดยใช้ภาษาระดับสูงเพ่ือประยุกต์ใช้กับ
ปัญหาทางด้านวิศวกรรม การฝึกเขียนโปรแกรม 

  200-117  
เขียนแบบวิศวกรรม
พ้ืนฐาน 

ความส าคัญของการเขียนแบบวิศวกรรม เครื่องมือ
อุปกรณ์และวิธีใช้ การเขียนตัวเลขและตัวอักษร
ชนิดของเส้นและมาตรฐานส าหรับงานเขียนแบบ 
เรขาคณิตประยุกต์ การเขียนภาพสามมิติ การเขียน
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate 
Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/ 
รำยวิชำ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ภาพออบลิก การเขียนภาพไอโซเมตริก การเขียน
ภาพ 

  221-101  
กลศาสตร์วิศวกรรม 1 

แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานของสถิตยศาสตร์ 
ระบบแรงสองมิติและสามมิติ การรวมและการแยก
แรง โมเมนต์ แรงคู่ควบ และระบบแรงสมมูล สมดุล
ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง แผนภาพวัตถุอิสระ การ
วิเคราะห์โครงข้อหมุน เฟรม แรงเสียดทาน ศูนย์
ถ่วง เซนทรอยด์ โมเมนต์ความเฉ่ือยของพ้ืนที่ 
วงกลมโมเมนต์ความเฉ่ือยของโมห์ 

  230-215  
พ้ืนฐานทาง 
อุณหพลศาสตร์และ 
การไหลของของไหล 

พ้ืนฐานอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่หน่ึงและกฎข้อที่
สองของอุณหพลศาสตร์ แนวคิดและคุณสมบัติ
เบื้องต้นของของไหล พ้ืนฐานของไหลสถิต พ้ืนฐาน
จลศาสตร์ของไหล ลักษณะการไหลของของไหลเชน่ 
การไหลแบบราบเรียบและแบบปั่นป่วน 

  237-111  
วัสดุวิศวกรรม 

ศึกษาโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการ
ประยุกต์ใช้วัสดุวิศวกรรมได้แก่โลหะ พอลิเมอร์ 
เซรามิก วัสดุผสม วัสดุอิเลกทรอนิกส์ วัสดุอื่นๆ เฟส
ไดอะแกรม สมบัติเชิงกลของวัสดุ การเสื่อมสภาพ
ของวัสดุ 

  226-101   
แนะน าวิศวกรรม 
การผลิต 

แนะน าหลักสูตรวิศวกรรมการผลิต ทักษะและองค์
ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมการผลิต เส้นทางอาชีพ
ด้านวิศวกรรมการผลิต การคิดเชิงนวัตกรรม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

226-203  
พ้ืนฐานเครื่องจักรกล 

การเคลื่อนที่ของวัตถุเกร็ง การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ 
การวิเคราะห์กลไก ความเค้น ความเครียด  
กฎของฮุค วงกลมของโมห์ การวิเคราะห์ความเค้น
และความเครียดในวัสดุและชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 
สมบัติของของไหล ความดันและการวัดแรงกระท า
ของวัตถุในของไหล การไหลแบบราบเรียบและ
ปั่นป่วน การไหลในท่อ  
แรงเสียดทานและความดันลดในท่อ การวัดอัตรา
การไหล ปฏิบัติการการวิเคราะห์กลไก การทดลอง
เรื่องคาน การไหลและความเสียดทานลดในท่อ การ
น าความร้อน การทดสอบแรงดึงและการโก่ง การ
วิเคราะห์ลูกเบี้ยว การทดลองการสั่นสะเทือน การ
ทดสอบปั้มหอยโข่ง การทดสอบปั้มแบบลูกสูบ การ
วัดอัตราการไหล 

226-213  
วิศวกรรมเครื่องมือ 

พ้ืนฐานเครื่องมือตัดวัสดุ อุปกรณ์ทางกลที่ช่วย
ก าหนดต าแหน่งและจับยึดชิ้นงาน การค านวณ
เก่ียวกับชิ้นส่วนทางกลที่ใช้ในการส่งผ่านแรง เช่น 
ลิ่ม ลูกเบี้ยว สกรู ทอกเกิล มาตรวัดและเครื่องมือ
วัด การสอบเทียบเครื่องมือวัด โครงงานการ
ออกแบบอุปกรณ์ทางกลที่ช่วยก าหนดต าแหน่งและ
จับยึดชิ้นงาน 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate 
Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/ 
รำยวิชำ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

  226-231  
การควบคุมและ 
การจัดการคุณภาพ
การผลิต 

ระบบคุณภาพ การวิเคราะห์ต้นทุนคุณภาพ สถิติที่
ใช้ในงานควบคุมคุณภาพ แผนการชักสิ่งตัวอย่าง 
แผนภูมิควบคุมกระบวนการผลิต แนวความคิด
เก่ียวกับการปรับปรุงคุณภาพ เครื่องมือและระบบที่
สนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพ สถิติส าหรับการ
ปรับปรุงคุณภาพ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
กระบวนการแก้ปัญหาคุณภาพ คิวซีสตอรี่ 

  226-202 
คณิตศาสตร์ส าหรับ
ระบบควบคุมและการ
วิเคราะห์เชิงวิศวกรรม 
 
 
 

จ านวนเชิงซ้อน สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้น
อั น ดั บ ที่ ส อ ง ที่ มี สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ เ ป็ น ค่ า ค ง ตั ว  
การแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร์ ระเบียบวิธีออย
เลอร์ ระเบียบวิธีรุงเง-คุตตา การประยุกต์ใช้ส าหรับ
งานระบบควบคุมและการวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม 
วิธีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ข้ันสูง 

  

226-203  
พ้ืนฐานเครื่องจักรกล 
 
 
 
 

การเคลื่อนที่ของวัตถุเกร็ง การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ 
การวิเคราะห์กลไก ความเค้น ความเครียด  
กฎของฮุค วงกลมของโมห์ การวิเคราะห์ความเค้น
และความเครียดในวัสดุและชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 
สมบัติของของไหล ความดันและการวัดแรงกระท า
ของวัตถุในของไหล การไหลแบบราบเรียบและ
ปั่นป่วน การไหลในท่อ  
แรงเสียดทานและความดันลดในท่อ การวัดอัตรา
การไหล ปฏิบัติการการวิเคราะห์กลไก การทดลอง
เรื่องคาน การไหลและความเสียดทานลดในท่อ การ
น าความร้อน การทดสอบแรงดึงและการโก่ง การ
วิเคราะห์ลูกเบี้ยว การทดลองการสั่นสะเทือน การ
ทดสอบปั้มหอยโข่ง การทดสอบปั้มแบบลูกสูบ การ
วัดอัตราการไหล 

2 กำรวิเครำะห์ปัญหำ (Problem Analysis) 
- สามารถระบุ ต้ังสมการ วิจัย สืบค้น และวิเคราะห์ 
ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อสรุป ของ
ปัญหาที่มีนัยส าคัญ โดยใช้ หลักการทาง คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และวิทยาการทาง
วิศวกรรมศาสตร ์

200-111   
สู่โลกวิศวกรรม 

พัฒนาการของวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ องค์กร
วิ ช า ชี พ วิ ศ ว ก ร ร ม  เ ส้ น ท า ง อ า ชี พ วิ ศ ว ก ร 
จรรยาบรรณวิศวกร ปัญหาทางวิศวกรรม เทคนิค
การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การ
ท างานร่วมกันเป็นทีม เทคนิคการน าเสนอ 

 200-112   
คณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน
ส าหรับวิศวกร 

คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 
ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิตและความต่อเน่ือง อนุพันธ์
ของฟังก์ชันและการประยุกต์ในงานวิศวกรรม 
ปริ พันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ ในง าน
วิศวกรรม 

 200-113   
ฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับ
วิศวกร 

ฟิสิกส์ในงานวิศวกรรม หน่วยปริมาณทางฟิสิกส์
และเวกเตอร์ ระบบแรงและการเคลื่อนที่ งานและ
โมเมนต์ อนุภาคและวัตถุเกร็ ง  พลังงานและ
โมเมนตัม 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate 
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ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/ 
รำยวิชำ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

  200-114   
เคมีพ้ืนฐานส าหรับ
วิศวกร 

สารเคมีในชีวิตประจ าวันและความปลอดภัย สมบัติ
ทางกายภาพของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส  กฎ
ของแก๊ส  กฎทรงมวลและปริมาณสารสัมพันธ์   
ปฎิกิริยาเคมีและสมดุล กรด-เบส  ปฏิกิริยาไฟฟ้า
เคมี เทอร์โมไดนามิกส์ 

  200-115  
พ้ืนฐานไฟฟ้าส าหรับ
งานวิศวกรรม 

ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง แรง ดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และ
ก าลังไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น กฎของโอห์ม
และกฎของเคอร์ชอฟฟ์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ ก าลังไฟฟ้าจริงและก าลังไฟฟ้ารีแอก
ทีฟ ตัวประกอบกาลัง การปรับปรุงค่าตัวประกอบ
ก าลัง การคิดค่าไฟฟ้าแบบหนึ่งเฟส ระบบไฟฟ้าสาม
เฟส หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น 
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า แนะน า
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 
 

  200-116  
พ้ืนฐานการเขียน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับวิศวกร 

หลักการและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การ
ท างานร่วมกันของฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์  
หลักการกระบวนการของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
หลักการของภาษาชั้นสูง วิธีการออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรม ชนิดข้อมูลพ้ืนฐานตัวแปรค่าคงที่
ตัวด าเนินการและนิพจน์  ประโยคค าสั่ งและ
ประโยคค าสั่งเชิงประกอบ  การท างานตามล าดับ 
การท างานแบบทางเลือกและการท างานแบบวนซ้ า 
การตรวจแก้จุดบกพร่อง การออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมโดยใช้ภาษาระดับสูงเพ่ือประยุกต์ใช้กับ
ปัญหาทางด้านวิศวกรรม การฝึกเขียนโปรแกรม 

  200-117  
เขียนแบบวิศวกรรม
พ้ืนฐาน 

ความส าคัญของการเขียนแบบวิศวกรรม เครื่องมือ
อุปกรณ์และวิธีใช้ การเขียนตัวเลขและตัวอักษร
ชนิดของเส้นและมาตรฐานส าหรับงานเขียนแบบ 
เรขาคณิตประยุกต์ การเขียนภาพสามมิติ การเขียน
ภาพออบลิก การเขียนภาพไอโซเมตริก การเขียน
ภาพ 

 
 
 
 
 

 
 

 221-101  
กลศาสตร์วิศวกรรม 1 

แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานของสถิตยศาสตร์ 
ระบบแรงสองมิติและสามมิติ การรวมและการแยก
แรง โมเมนต์ แรงคู่ควบ และระบบแรงสมมูล สมดุล
ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง แผนภาพวัตถุอิสระ การ
วิเคราะห์โครงข้อหมุน เฟรม แรงเสียดทาน ศูนย์
ถ่วง เซนทรอยด์ โมเมนต์ความเฉ่ือยของพ้ืนที่ 
วงกลมโมเมนต์ความเฉ่ือยของโมห์ 

  
 
 

230-215  
พ้ืนฐานทาง 
อุณหพลศาสตร์และ 

พ้ืนฐานอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่หน่ึงและกฎข้อที่
สองของอุณหพลศาสตร์ แนวคิดและคุณสมบัติ
เบื้องต้นของของไหล พ้ืนฐานของไหลสถิต พ้ืนฐาน
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate 
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ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/ 
รำยวิชำ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 
 

การไหลของของไหล จลศาสตร์ของไหล ลักษณะการไหลของของไหลเชน่ 
การไหลแบบราบเรียบและแบบปั่นป่วน 

237-111  
วัสดุวิศวกรรม 

ศึกษาโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการ
ประยุกต์ใช้วัสดุวิศวกรรมได้แก่โลหะ พอลิเมอร์ 
เซรามิก วัสดุผสม วัสดุอิเลกทรอนิกส์ วัสดุอื่นๆ เฟส
ไดอะแกรม สมบัติเชิงกลของวัสดุ การเสื่อมสภาพ
ของวัสดุ 

  226-312   
การออกแบบ
เครื่องจักรและ
วิเคราะห์เชิงวิศวกรรม 

แนวคิ ดก ารออกแบบ เค รื่ อ ง จั ก ร กล ในง าน
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในจ าลอง 
โครงสร้ า ง เครื่ อ งจั กร  ระบบขับ เคลื่ อนของ
เครื่องจักร และกลไกของเครื่องจักร ทฤษฏีการวิบัติ
ในสภาวะสถิตและสภาวะความล้า เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 
โครงงานออกแบบเครื่องจักรและวิเคราะห์ เชิง
วิศวกรรม 

  226-361  
ทักษะวิศวกรการผลิต
มืออาชีพ  

การ เตรี ยมความพร้อมการท า ง านในส ถาน
ประกอบการ แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ การ
วางแผนงานวิจัย ข้อเสนอโครงงานส าหรับการแก้ไข
ปัญหาในสถานประกอบการ การเขียนรายงาน การ
น าเสนองาน ทักษะการใช้งานโปรแกรมส านักงาน 
ทักษะการอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษ 

3 กำรออกแบบ/พัฒนำหำค ำตอบของปัญหำ  
(Design/Development of Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาค าตอบของปัญหาทางวิศวกรรมที่
ซับซ้อน และออกแบบระบบ ชิ้นงาน หรือกระบวนการ 
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม กับข้อพิจารณา
ทางด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

226-354 
การประยุกต์ใช้
ปัญญาประดิษฐ์ใน
กระบวนการผลิต 

เทคนิคปัญญาประดิษฐ์ เหมืองข้อมูล โครงข่าย
ประสาทเทียม  ตรรกะแห่ งความคลุม เครื อ  
การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในกระบวนการผลิต 

  226-363  
เทคนิคการจ าลองด้วย
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
วิศวกรรมการผลิต   

การแก้ปัญหาทางวิศวกรรม ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิ
เมนต์ การวิเคราะห์ความยืดหยุ่นใน 2 มิติ และ 3 
มิติ การวิเคราะห์ความเสียหาย การวิเคราะห์ปัญหา
ความร้อน ระเบียบวิธิไฟไนต์วอลุม พลศาสตร์ของ
ไหลเชิงค านวณ การวิเคราะห์การไหลแบบอัดตัวได้
และอัดตัวไม่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

226-102  
คณิตศาสตร์ส าหรับ
คอมพิวเตอร์ช่วยใน
การออกแบบ 
 
 
 

ปริพันธ์หลายชั้น เวกเตอร์แคลคูลัส เมทริกซ์  
ปริพันธ์ตามเส้นและปริพันธ์ตามผิว สมการเชิง 
อนุพันธ์สามัญเชิงเส้นที่มีสัมประสิทธ์ิเป็นตัวแปร 
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ระบบพิกัดเชิงข้ัว การ
เปลี่ยนระนาบ โปรเจ๊กชั่น การสร้างเส้นโค้งและ
พ้ืนผิว โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

226-202  
จ านวนเชิงซ้อน สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้น
อั น ดั บ ที่ ส อ ง ที่ มี สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ เ ป็ น ค่ า ค ง ตั ว  
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 คณิตศาสตร์ส าหรับ
ระบบควบคุมและการ
วิเคราะห์เชิงวิศวกรรม 
 
 

การแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร์ ระเบียบวิธีออย
เลอร์ ระเบียบวิธีรุงเง-คุตตา การประยุกต์ใช้ส าหรับ
งานระบบควบคุมและการวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม 
วิธีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ข้ันสูง 

226-201  
สถิติและความน่าจะ
เป็นส าหรับวิศวกรรม
การผลิต 

ลักษณะสมบัติของข้อมูลและการวิเคราะห์ ความ
น่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าเป็น การ
แจกแจงของสิ่งตัวอย่าง ทฤษฎีการประมาณค่า การ
ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน  
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง สหสัมพันธ์  
การออกแบบการทดลองในงานวิศวกรรมการผลิต 

4 กำรสืบค้น (Investigation) 
- สามารถด าเนินการสืบค้นเพ่ือหาค าตอบของ ปัญหา
ทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้จากงานวิจัยและ
วิธีการวิจัย รวมถึง การออกแบบการทดลอง การ
วิเคราะห์ และการแปลความหมายของข้อมูล  
การสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้ได้ผลสรุปที่ เชื่อถือได้ 

226-102  
คณิตศาสตร์ส าหรับ
คอมพิวเตอร์ช่วยใน
การออกแบบ   

ปริพันธ์หลายชั้น เวกเตอร์แคลคูลัส เมทริกซ์  
ปริพันธ์ตามเส้นและปริพันธ์ตามผิว สมการเชิง 
อนุพันธ์สามัญเชิงเส้นที่มีสัมประสิทธ์ิเป็นตัวแปร 
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ระบบพิกัดเชิงข้ัว การ
เปลี่ยนระนาบ โปรเจ๊กชั่น การสร้างเส้นโค้งและ
พ้ืนผิว โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

  

226-221  
กฎหมาย ระบบงาน 
และความปลอดภัย
ภายในอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 

 
ระบบงานในอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติวิศวกร 
พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติจดทะเบียน
เครื่องจักร พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย, ข้ันตอน
ทางกฎหมายในการต้ังโรงงาน กฎหมายแรงงาน
สัมพันธ์  สวัสดิการสังคม  กฎหมายเกี่ยวกับการ
ประกันสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยในโรงงาน ระบบการจัดการ
ความปลอดภัย การวิเคราะห์อันตรายและการ
ประเมินความเสี่ยงอันตรายในการท างาน การปฐม
พยาบาล การป้องกันและระงับอัคคีภัย การจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายในอุตสาหกรรม ความรับผิดชอบ
ขององค์กรต่อสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

226-241 
เศรษฐศาสตร์
วิศวกรรมและการ
ตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ การบริหาร
ต้นทุน แนวคิดเก่ียวกับต้นทุนการผลิต ค่าของเงินที่
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ค่าเสื่อมราคา การ
ประเมินโครงการ การเปรียบเทียบและการเลือก
ทางเลือก มูลค่าปัจจุบัน มูลค่ารายปี  อัตรา
ผลตอบแทนภายในและอัตราผลตอบแทนภายนอก 
ผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน การวิเคราะห์ทางการเงิน 
การวิเคราะห์ต้นทุน โครงสร้างทางต้นทุน การ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุน การทดแทนทรัพย์สิน การ
ตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 
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  226-312  
การออกแบบ
เครื่องจักรและ
วิเคราะห์เชิงวิศวกรรม 

แนวคิ ดก ารออกแบบ เค รื่ อ ง จั ก ร กล ในง าน
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในจ าลอง 
โครงสร้ า ง เครื่ อ งจั กร  ระบบขับ เคลื่ อนของ
เครื่องจักร และกลไกของเครื่องจักร ทฤษฏีการวิบัติ
ในสภาวะสถิตและสภาวะความล้า เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 
โครงงานออกแบบเครื่องจักรและวิเคราะห์ เชิง
วิศวกรรม 

  226-361  
ทักษะวิศวกรการผลิต
มืออาชีพ     

การ เตรี ยมความพร้อมการท า ง านในส ถาน
ประกอบการ แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ การ
วางแผนงานวิจัย ข้อเสนอโครงงานส าหรับการแก้ไข
ปัญหาในสถานประกอบการ การเขียนรายงาน การ
น าเสนองาน ทักษะการใช้งานโปรแกรมส านักงาน 
ทักษะการอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษ 

5 กำรใช้เคร่ืองมือทันสมัย (Modern Tool Usage) 
- สามารถสร้าง เลือกใช้ เทคนิควิธี ทรัพยากร และ ใช้
เครื่องมือทันสมัยทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ รวมถึงการพยากรณ์ การท าแบบจ าลอง
ของงานทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนที่ เข้าใจถึงข้อจ ากัด
ของเครื่องมือต่างๆ 

200-116  
พ้ื น ฐ า น ก า ร เ ขี ย น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับวิศวกร 

หลักการและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การ
ท างานร่วมกันของฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์  
หลักการกระบวนการของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
หลักการของภาษาชั้นสูง วิธีการออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรม ชนิดข้อมูลพ้ืนฐานตัวแปรค่าคงที่
ตัวด าเนินการและนิพจน์  ประโยคค าสั่ งและ
ประโยคค าสั่งเชิงประกอบ  การท างานตามล าดับ 
การท างานแบบทางเลือกและการท างานแบบวนซ้ า 
การตรวจแก้จุดบกพร่อง การออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมโดยใช้ภาษาระดับสูงเพ่ือประยุกต์ใช้กับ
ปัญหาทางด้านวิศวกรรม การฝึกเขียนโปรแกรม 
 

  200-117  
เขียนแบบวิศวกรรม
พ้ืนฐาน 

ความส าคัญของการเขียนแบบวิศวกรรม เครื่องมือ
อุปกรณ์และวิธีใช้ การเขียนตัวเลขและตัวอักษร
ชนิดของเส้นและมาตรฐานส าหรับงานเขียนแบบ 
เรขาคณิตประยุกต์ การเขียนภาพสามมิติ การเขียน
ภาพออบลิก การเขียนภาพไอโซเมตริก การเขียน
ภาพ 
 

  226-204  
ชุดวิชาการออกแบบ
และเขียนแบบ
ผลิตภัณฑ์ด้วย
คอมพิวเตอร์ 

แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ 2 มิติและ 3 
มิติ แบบจ าลองรูปพ้ืนผิวและรูปทรงตัน แบบจ าลอง
รูปชิ้นส่วนประกอบ แบบงานชิ้นส่วน ชิ้นส่วน
ประกอบ ขนาดและความเที่ยงตรงในรูปแบบ
มาตรฐาน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบ  การออกแบบผลิ ตภั ณ ฑ์ส า ห รั บ
อุตสาหกรรม 4.0 วิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิง
สร้างสรรค์ การหาความต้องการของลูกค้า การ
ก าหนดหน้าที่การท างาน การออกแบบโครงสร้าง
ผลิตภัณฑ์ การเลือกวัสดุและกรรมวิธีการผลิต 
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เครืองมือช่วยในการออกแบบ เช่น การสืบค้น
สิทธิบัตร ฐานข้อมูลงานออกแบบ เป็นต้น การ
ออกแบบเพ่ือผลิตและการประกอบ  การออกแบบ
เพ่ือสิ่งแวดล้อม เทคนิคการเลือกแบบผลิตภัณฑ์
เพ่ือตัดสินใจ เช่น บ้านคุณภาพ เทคนิค AHP การ
วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ เทคนิควิศวกรรมคู่ขนาน 
เทค นิค วิศวกรรม ย้อนรอย ปฎิ บั ติ ก า ร ด้าน
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ โครงงานการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

  

226-311  
ชุดวิชาวิศวกรรมการ
ตัดวัสดุแลเทคโนโลยี
เครื่องจักรกล 
 
 
 
 
 

กระบวนการตัดวัสดุ การค านวณและวิเคราะห์แรง
ในการตัด ความร้อนและอุณหภูมิในการตัด ความ
ขรุขระของพ้ืนผิวการตัดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การ
สึกหรอและอายุการใช้งานใบมีดตัด เศรษฐศาสตร์
การตัด เทคโนโลยีการตัดวัสดุแบบด้ังเดิมและ
สมัยใหม่ คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์การตัด
วัสดุ คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตและคอมพิวเตอร์
ช่วยในการวางแผนกระบวนการผลิต การเขียน
โปรแกรมควบคุม เชิ ง ตัว เลขส าหรับควบคุม
เครื่องจักรอัตโนมัติ การบูรณาการเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม ปฎิบัติการด้าน
การศึกษาตัวแปรการตัดที่ส่งผลต่อ แรงตัด อุณหภูมิ
มีดตัด ความขรุขระบนผิวชิ้นงานที่ถูกตัด การเขียน
โปรแกรมควบคุมเชิงเลข การควบคุมเครื่องจักร
อัตโนมัติ ซีเอ็นซี การใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ช่วย
ในการผลิต การตัดวัสดุด้วยเลเซอร์ 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิศวกรและสังคม (The Engineer and Society) 
- สามารถใช้เหตุและผลจากหลักการและความรู้ที่ 
ได้รับ มาประเมินประเด็นและผลกระทบต่างๆ ทาง
สังคม ชีวอนามัย ความปลอดภัย กฎหมาย และ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกับการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

226-312  
การออกแบบ
เครื่องจักรและ
วิเคราะห์เชิงวิศวกรรม 
 
 
 
 

แนวคิ ดก ารออกแบบ เค รื่ อ ง จั ก ร กล ในง าน
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในจ าลอง 
โครงสร้ า ง เครื่ อ งจั กร  ระบบขับ เคลื่ อนของ
เครื่องจักร และกลไกของเครื่องจักร ทฤษฏีการวิบัติ
ในสภาวะสถิตและสภาวะความล้า เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 
โครงงานออกแบบเครื่องจักรและวิเคราะห์ เชิง
วิศวกรรม 

200-111   
สู่โลกวิศวกรรม 

พัฒนาการของวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ องค์กร
วิ ช า ชี พ วิ ศ ว ก ร ร ม  เ ส้ น ท า ง อ า ชี พ วิ ศ ว ก ร 
จรรยาบรรณวิศวกร ปัญหาทางวิศวกรรม เทคนิค
การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การ
ท างานร่วมกันเป็นทีม เทคนิคการน าเสนอ 

226-221  
กฎหมาย ระบบงาน 
และความปลอดภัย
ภายในอุตสาหกรรม 

ระบบงานในอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติวิศวกร 
พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติจดทะเบียน
เครื่องจักร พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย, ข้ันตอน
ทางกฎหมายในการต้ังโรงงาน กฎหมายแรงงาน
สัมพันธ์  สวัสดิการสังคม  กฎหมายเกี่ยวกับการ
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ประกันสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยในโรงงาน ระบบการจัดการ
ความปลอดภัย การวิเคราะห์อันตรายและการ
ประเมินความเสี่ยงอันตรายในการท างาน การปฐม
พยาบาล การป้องกันและระงับอัคคีภัย การจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายในอุตสาหกรรม ความรับผิดชอบ
ขององค์กรต่อสังคม 

226-361  
ทักษะวิศวกรการผลิต
มืออาชีพ 

การ เตรี ยมความพร้อมการท า ง านในส ถาน
ประกอบการ แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ การ
วางแผนงานวิจัย ข้อเสนอโครงงานส าหรับการแก้ไข
ปัญหาในสถานประกอบการ การเขียนรายงาน การ
น าเสนองาน ทักษะการใช้งานโปรแกรมส านักงาน 
ทักษะการอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษ 

  226-362 การฝึกงาน นักศึกษาท่ีมีสถานะชั้นปีที่ 3 จะต้องผ่านการฝึกงาน
ในต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการผลิต ใน
องค์กรอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน
หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ภาควิชาเห็นชอบ เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง และผลการฝึกงานของ
นักศึกษาต้องผ่านการประเมินผลการฝึกงานตาม
ระเบียบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  226-463  
สหกิจศึกษา 1 

การศึกษาและฝึกงานเสมือนพนักงานของสถาน
ประกอบการ เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาทักษะ
ด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกับ
ประสบการณ์การท างาน นักศึกษาจะต้องมีชั่วโมง
การท างานเต็มเวลาในสถานประกอบการธุรกิจรวม
แล้วไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา 
พัฒนาโครงงาน 1 โครงงาน การประเมินผลการ
ท างานจะปฏิบัติโดยอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

7 สิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืน  
(Environment and Sustainability) 
- สามารถเข้าใจผลกระทบของค าตอบของปัญหางาน
ทางวิศวกรรมในบริบทของสังคมและสิง่แวดล้อม และ
สามารถแสดงความรู้และความจ าเป็นของการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน 

226-464  
สหกิจศึกษา 2 

นักศึ กษาฝึ กง านเสมือนพนักงานของส ถาน

ประกอบการ ต่อเ น่ืองจากรายวิชา 226 -463 

นักศึกษาจะต้องมีชั่วโมงการท างานเต็มเวลาใน

สถานประกอบการธุรกิจรวมแล้วไม่น้อยกว่า 16 

สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษ และด าเนินการพัฒนา

โครงงานให้แล้วเสร็จ การประเมินผลการท างานจะ

ปฏิ บั ติ โ ดยอาจ าร ย์ที่ ป รึ กษ าร่ วม กั บ ส ถ า น

ประกอบการ เมื่อสิ้นสุดการฝึกงานนักศึกษาต้อง

รายงานและจัดท ารายงานสรุปผล การท ารายงาน

ฉบับสมบูรณ์ให้กับสถานประกอบการ 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate 
Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/ 
รำยวิชำ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

  237-111  
วัสดุวิศวกรรม 
 
 
 
  

ศึกษาโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการ
ประยุกต์ใช้วัสดุวิศวกรรม ได้แก่ โลหะ พอลิเมอร์ 
เซรามิก วัสดุผสม วัสดุอิเลกทรอนิกส์ วัสดุอื่นๆ เฟส
ไดอะแกรม สมบัติเชิงกลของวัสดุ การเสื่อมสภาพ
ของวัสดุ 

  226-221  
กฎหมาย แรงงาน และ
ความปลอดภัยภายใน
อุตสาหกรรม 

ระบบงานในอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติวิศวกร 
พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติจดทะเบียน
เครื่องจักร พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย, ข้ันตอน
ทางกฎหมายในการต้ังโรงงาน กฎหมายแรงงาน
สัมพันธ์  สวัสดิการสังคม  กฎหมายเกี่ยวกับการ
ประกันสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยในโรงงาน ระบบการจัดการ
ความปลอดภัย การวิเคราะห์อันตรายและการ
ประเมินความเสี่ยงอันตรายในการท างาน การปฐม
พยาบาล การป้องกันและระงับอัคคีภัย การจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายในอุตสาหกรรม ความรับผิดชอบ
ขององค์กรต่อสังคม 

  226-351  
ชุดวิชาการจัดการผลิต
ภาพแบบบูรณาการ   

ระบบการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ การบริหาร
สินค้าคงคลัง การวางแผนทรัพยากรองค์กร  
(อีอาร์พี) การวิเคราะห์ต้นทุนและก าไรใน
อุตสาหกรรม การวางแผนการผลิต การจัดล าดับ
การผลิต การจัดการซ่อมบ ารงุ การเลือกสถานที่ต้ัง
โรงงาน การค านวณเครื่องจักรและก าลังคน การจัด
ดุลสายงานการผลิต  
ผังโรงงานและการวางผงัโรงงาน การขนถ่ายวัสดุ 
การจ าลองการวางแผนกระบวนการผลิตในโรงงาน  
แนวคิดด้านการเพ่ิมผลิตภาพ ความสามารถในการ
ผลิต เทคนิคการเพ่ิมผลผลิต ความสูญเปล่า 7 
ประการในการกระบวนการผลิต การปรับปรงุอย่าง
ต่อเน่ือง การศึกษาการท างาน เศรษฐศาสตร์การ
เคลื่อนไหว  
การใช้แผนภูมิและแผนผังต่างๆ ในวิเคราะห์งาน 
การก าหนดเวลามาตรฐาน หลักชีวกลศาสตร์ 
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการท างาน การ
ออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ท างานและ
จอภาพแสดงข่าวสารโดยอาศัยหลักการพ้ืนฐาน
ทางการยศาสตร์ ระเบียบวิธีการวิจัยการด าเนินงาน 
หลักการของโปรแกรมเชิงเส้นตรง  
วิธีซิมเพลกซ์และทฤษฎีดูอาลิต้ี รูปแบบการขนส่ง 
กระบวนการตัดสินใจ ทฤษฎีเกมส์ รูปแบบสินค้าคง
คลัง ทฤษฎีแถวคอย โปรแกรมพลวัต การจ าลอง 
การบริหารโครงการ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การ
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate 
Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/ 
รำยวิชำ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการ
บริหารจัดการ การเพ่ิมผลิตภาพด้วยเทคโนโลยี IoT 

8 จรรยำบรรณวิชำชีพ (Ethics) 
- สามารถใช้หลักการทางจรรยาบรรณและมีส านึก 
รับผิดชอบต่อมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

226-361  
ทักษะวิศวกรการผลิต
มืออาชีพ 

การ เตรี ยมความพร้อมการท า ง านในส ถาน
ประกอบการ แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ การ
วางแผนงานวิจัย ข้อเสนอโครงงานส าหรับการแก้ไข
ปัญหาในสถานประกอบการ การเขียนรายงาน การ
น าเสนองาน ทักษะการใช้งานโปรแกรมส านักงาน 
ทักษะการอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษ 

200-111   
สู่โลกวิศวกรรม 

พัฒนาการของวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ องค์กร
วิ ช า ชี พ วิ ศ ว ก ร ร ม  เ ส้ น ท า ง อ า ชี พ วิ ศ ว ก ร 
จรรยาบรรณวิศวกร ปัญหาทางวิศวกรรม เทคนิค
การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การ
ท างานร่วมกันเป็นทีม เทคนิคการน าเสนอ 

 200-112   
คณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน
ส าหรับวิศวกร 

คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 
ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิตและความต่อเน่ือง อนุพันธ์
ของฟังก์ชันและการประยุกต์ในงานวิศวกรรม 
ปริ พันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ ในง าน
วิศวกรรม 

 200-113   
ฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับ
วิศวกร 

ฟิสิกส์ในงานวิศวกรรม หน่วยปริมาณทางฟิสิกส์
และเวกเตอร์ ระบบแรงและการเคลื่อนที่ งานและ
โมเมนต์ อนุภาคและวัตถุเกร็ ง  พลังงานและ
โมเมนตัม 

  200-114   
เคมีพ้ืนฐานส าหรับ
วิศวกร 

สารเคมีในชีวิตประจ าวันและความปลอดภัย สมบัติ
ทางกายภาพของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส  กฎ
ของแก๊ส  กฎทรงมวลและปริมาณสารสัมพันธ์   
ปฎิกิริยาเคมีและสมดุล กรด-เบส  ปฏิกิริยาไฟฟ้า
เคมี เทอร์โมไดนามิกส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200-115  
พ้ืนฐานไฟฟ้าส าหรับ
งานวิศวกรรม 

ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง แรง ดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และ
ก าลังไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น กฎของโอห์ม
และกฎของเคอร์ชอฟฟ์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ ก าลังไฟฟ้าจริงและก าลังไฟฟ้ารีแอก
ทีฟ ตัวประกอบกาลัง การปรับปรุงค่าตัวประกอบ
ก าลัง การคิดค่าไฟฟ้าแบบหนึ่งเฟส ระบบไฟฟ้าสาม
เฟส หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น 
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า แนะน า
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 

200-116  
พ้ืนฐาน 
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
วิศวกร 

หลักการและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การ
ท างานร่วมกันของฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์  
หลักการกระบวนการของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
หลักการของภาษาชั้นสูง วิธีการออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรม ชนิดข้อมูลพ้ืนฐานตัวแปรค่าคงที่
ตัวด าเนินการและนิพจน์  ประโยคค าสั่ งและ



 

- 24 - 

 

    
     

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate 
Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/ 
รำยวิชำ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประโยคค าสั่งเชิงประกอบ  การท างานตามล าดับ 
การท างานแบบทางเลือกและการท างานแบบวนซ้ า 
การตรวจแก้จุดบกพร่อง การออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมโดยใช้ภาษาระดับสูงเพ่ือประยุกต์ใช้กับ
ปัญหาทางด้านวิศวกรรม การฝึกเขียนโปรแกรม 

200-117  
เขียนแบบวิศวกรรม
พ้ืนฐาน 

ความส าคัญของการเขียนแบบวิศวกรรม เครื่องมือ
อุปกรณ์และวิธีใช้ การเขียนตัวเลขและตัวอักษร
ชนิดของเส้นและมาตรฐานส าหรับงานเขียนแบบ 
เรขาคณิตประยุกต์ การเขียนภาพสามมิติ การเขียน
ภาพออบลิก การเขียนภาพไอโซเมตริก การเขียน
ภาพ 

  221-101  
กลศาสตร์วิศวกรรม 1 

แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานของสถิตยศาสตร์ 
ระบบแรงสองมิติและสามมิติ การรวมและการแยก
แรง โมเมนต์ แรงคู่ควบ และระบบแรงสมมูล สมดุล
ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง แผนภาพวัตถุอิสระ การ
วิเคราะห์โครงข้อหมุน เฟรม แรงเสียดทาน ศูนย์
ถ่วง เซนทรอยด์ โมเมนต์ความเฉ่ือยของพ้ืนที่ 
วงกลมโมเมนต์ความเฉ่ือยของโมห์ 

  230-215  
พ้ืนฐานทาง 
อุณหพลศาสตร์และการ
ไหลของของไหล 

พ้ืนฐานอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่หน่ึงและกฎข้อที่
สองของอุณหพลศาสตร์ แนวคิดและคุณสมบัติ
เบื้องต้นของของไหล พ้ืนฐานของไหลสถิต พ้ืนฐาน
จลศาสตร์ของไหล ลักษณะการไหลของของไหลเชน่ 
การไหลแบบราบเรียบและแบบปั่นป่วน 

  237-111  
วัสดุวิศวกรรม 

ศึกษาโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการ
ประยุกต์ใช้วัสดุวิศวกรรมได้แก่โลหะ พอลิเมอร์ 
เซรามิก วัสดุผสม วัสดุอิเลกทรอนิกส์ วัสดุอื่นๆ เฟส
ไดอะแกรม สมบัติเชิงกลของวัสดุ การเสื่อมสภาพ
ของวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 226-221  
กฎหมาย ระบบงาน 
และความปลอดภัย
ภายในอุตสาหกรรม 

ระบบงานในอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติวิศวกร 
พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติจดทะเบียน
เครื่องจักร พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย, ข้ันตอน
ทางกฎหมายในการต้ังโรงงาน กฎหมายแรงงาน
สัมพันธ์  สวัสดิการสังคม  กฎหมายเกี่ยวกับการ
ประกันสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยในโรงงาน ระบบการจัดการ
ความปลอดภัย การวิเคราะห์อันตรายและการ
ประเมินความเสี่ยงอันตรายในการท างาน การปฐม
พยาบาล การป้องกันและระงับอัคคีภัย การจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายในอุตสาหกรรม ความรับผิดชอบ
ขององค์กรต่อสังคม 

 
 
 

 
 
 

226-362  
การฝึกงาน 

นักศึกษาท่ีมีสถานะชั้นปีที่ 3 จะต้องผ่านการฝึกงาน
ในต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการผลิต ใน
องค์กรอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate 
Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/ 
รำยวิชำ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

  หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ภาควิชาเห็นชอบ เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง และผลการฝึกงานของ
นักศึกษาต้องผ่านการประเมินผลการฝึกงานตาม
ระเบียบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

226-463  
สหกิจศึกษา 1 

การศึกษาและฝึกงานเสมือนพนักงานของสถาน
ประกอบการ เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาทักษะ
ด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกับ
ประสบการณ์การท างาน นักศึกษาจะต้องมีชั่วโมง
การท างานเต็มเวลาในสถานประกอบการธุรกิจรวม
แล้วไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา 
พัฒนาโครงงาน 1 โครงงาน การประเมินผลการ
ท างานจะปฏิบัติโดยอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

9 กำรท ำงำนเด่ียวและท ำงำนเป็นทีม  
(Individual and Team work) 
- ท าหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการ 
ท างานเด่ียว และการท างานในฐานะผู้ร่วมทีมหรือ ผู้น า
ทีมที่มีความหลากหลายของสาขาวิชาชีพ 

226-464  
สหกิจศึกษา 2 

นักศึ กษาฝึ กง านเสมือนพนักงานของส ถาน
ประกอบการ ต่อเ น่ืองจากรายวิชา 226 -463 
นักศึกษาจะต้องมีชั่วโมงการท างานเต็มเวลาใน
สถานประกอบการธุรกิจรวมแล้วไม่น้อยกว่า 16 
สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษ และด าเนินการพัฒนา
โครงงานให้แล้วเสร็จ การประเมินผลการท างานจะ
ปฏิ บั ติ โ ดยอาจ าร ย์ที่ ป รึ กษ าร่ วม กั บ ส ถ า น
ประกอบการ เมื่อสิ้นสุดการฝึกงานนักศึกษาต้อง
รายงานและจัดท ารายงานสรุปผล การท ารายงาน
ฉบับสมบูรณ์ให้กับสถานประกอบการ 

  200-111   
สู่โลกวิศวกรรม 

พัฒนาการของวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ องค์กร
วิ ช า ชี พ วิ ศ ว ก ร ร ม  เ ส้ น ท า ง อ า ชี พ วิ ศ ว ก ร 
จรรยาบรรณวิศวกร ปัญหาทางวิศวกรรม เทคนิค
การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การ
ท างานร่วมกันเป็นทีม เทคนิคการน าเสนอ 

  226-101  
แนะน าวิศวกรรม 
การผลิต 

แนะน าหลักสูตรวิศวกรรมการผลิต ทักษะและองค์
ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมการผลิต เส้นทางอาชีพ
ด้านวิศวกรรมการผลิต การคิดเชิงนวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

226-201 
สถิติและความน่าจะ
เป็นส าหรับวิศวกรรมอ
การผลิต 
 
 
 

ลักษณะสมบัติของข้อมูลและการวิเคราะห์ ความ
น่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าเป็น การ
แจกแจงของสิ่งตัวอย่าง ทฤษฎีการประมาณค่า การ
ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน  
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง สหสัมพันธ์  
การออกแบบการทดลองในงานวิศวกรรมการผลิต 

226-203  
พ้ืนฐานเครื่องจักรกล 
 
 
 

การเคลื่อนที่ของวัตถุเกร็ง การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ 
การวิเคราะห์กลไก ความเค้น ความเครียด  
กฎของฮุค วงกลมของโมห์ การวิเคราะห์ความเค้น
และความเครียดในวัสดุและชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 
สมบัติของของไหล ความดันและการวัดแรงกระท า
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate 
Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/ 
รำยวิชำ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ของวัตถุในของไหล การไหลแบบราบเรียบและ
ปั่นป่วน การไหลในท่อ  
แรงเสียดทานและความดันลดในท่อ การวัดอัตรา
การไหล ปฏิบัติการการวิเคราะห์กลไก การทดลอง
เรื่องคาน การไหลและความเสียดทานลดในท่อ การ
น าความร้อน การทดสอบแรงดึงและการโก่ง การ
วิเคราะห์ลูกเบี้ยว การทดลองการสั่นสะเทือน การ
ทดสอบปั้มหอยโข่ง การทดสอบปั้มแบบลูกสูบ การ
วัดอัตราการไหล 

226-213 
วิศวกรรมเครื่องมือ 

พ้ืนฐานเครื่องมือตัดวัสดุ อุปกรณ์ทางกลที่ช่วย
ก าหนดต าแหน่งและจับยึดชิ้นงาน การค านวณ
เก่ียวกับชิ้นส่วนทางกลที่ใช้ในการส่งผ่านแรง เช่น 
ลิ่ม ลูกเบี้ยว สกรู ทอกเกิล มาตรวัดและ 
เครื่องมือวัด การสอบเทียบเครื่องมือวัด โครงงาน
การออกแบบอุปกรณ์ทางกลที่ช่วยก าหนดต าแหน่ง
และจับยึดชิ้นงาน 

226-311  
ชุดวิชาวิศวกรรมการตัด
วัส ดุและ เทค โนโล ยี
เครื่องจักรกล 

กระบวนการตัดวัสดุ การค านวณและวิเคราะห์แรง
ในการตัด ความร้อนและอุณหภูมิในการตัด ความ
ขรุขระของพ้ืนผิวการตัดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การ
สึกหรอและอายุการใช้งานใบมีดตัด เศรษฐศาสตร์
การตัด เทคโนโลยีการตัดวัสดุแบบด้ังเดิมและ
สมัยใหม่ คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์การตัด
วัสดุ คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตและคอมพิวเตอร์
ช่วยในการวางแผนกระบวนการผลิต การเขียน
โปรแกรมควบคุม เชิ ง ตัว เลขส าหรับควบคุม
เครื่องจักรอัตโนมัติ การบูรณาการเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม ปฎิบัติการด้าน
การศึกษาตัวแปรการตัดที่ส่งผลต่อ แรงตัด อุณหภูมิ
มีดตัด ความขรุขระบนผิวชิ้นงานที่ถูกตัด การเขียน
โปรแกรมควบคุมเชิงเลข การควบคุมเครื่องจักร
อัตโนมัติ ซีเอ็นซี การใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ช่วย
ในการผลิต การตัดวัสดุด้วยเลเซอร์ 

226-321  
ชุดวิชาระบบการผลิต
อัตโนมัติและการขน
ถ่ายวัสดุส าหรับ
โรงงานดิจิทัล 
 

พ้ืนฐานของเทคนิคการควบคุมและการประยุกต์ใช้
งาน การควบคุมทางกล การควบคุมทางไฟฟ้า การ
ควบคุมด้วยนิวแมติกส์ และไฮดรอลิกส์ การควบคุม
แบบป้อนกลับและผลการตอบสนองของระบบ  
การควบคุมเชงิตรรกะ ตัวตรวจรู้สัญญาณแบบ
อนาล็อก ไบนารี และดิจิตอล เครื่องจักรควบคุม
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเชิงเลข ระบบการ
ผลิตแบบยืดหยุ่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบ
อินเตอร์เน็ตสรรพสิ่งส าหรับงานอุตสาหกรรม 
ระบบการขนถ่ายวัสดุ อุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุ 
หน่วยการขนถ่ายวัสดุ ระบบการขนถ่ายและการ
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate 
Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/ 
รำยวิชำ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

จัดเก็บวัสดุแบบอัตโนมัติ การจัดการโรงงานดิจิทัล 
ความรู้พ้ืนฐานและองค์ประกอบด้านดิจิทัลภายใน
โรงงาน เทคโนโลยีผสมผสานเสมือนจริง แผนภาพ
กระแสข้อมูลส าหรับโรงงานดิจิทัล กรณีศึกษา
ภายในโรงงานอุตสาหกรรม โครงงานการออกแบบ
ระบบอัตโนมัติและการขนถ่ายวัสดุส าหรับโรงงาน
ดิจิทัล ปฏิบัติการการควบคุมทางกล การควบคุม
ทางไฟฟ้า การควบคุมป้อนกลับ การควบคุมเชิง
ตรรกะ การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การ
ออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ การออกแบบโรงงาน
ดิจิทัล 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรสื่อสำร (Communication) 
- สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมที่ซับซ้อนกับกลุ่มผู้ 
ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมและสังคมโดยรวมได้อย่าง มี
ประสิทธิผล อาทิ สามารถอ่านและเขียนรายงาน ทาง
วิศวกรรมและเตรียมเอกสารการออกแบบงาน 
วิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถน าเสนอ 
สามารถให้และรับค าแนะน างานได้อย่างชัดเจน 

226-351  
ชุดวิชาการจัดการผลิต
ภาพแบบบูรณาการ 

ระบบการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ การบริหาร
สินค้าคงคลัง การวางแผนทรัพยากรองค์กร  
(อีอาร์พี) การวิเคราะห์ต้นทุนและก าไรใน
อุตสาหกรรม การวางแผนการผลิต การจัดล าดับ
การผลิต การจัดการซ่อมบ ารงุ การเลือกสถานที่ต้ัง
โรงงาน การค านวณเครื่องจักรและก าลังคน การจัด
ดุลสายงานการผลิต  
ผังโรงงานและการวางผงัโรงงาน การขนถ่ายวัสดุ 
การจ าลองการวางแผนกระบวนการผลิตในโรงงาน  
แนวคิดด้านการเพ่ิมผลิตภาพ ความสามารถในการ
ผลิต เทคนิคการเพ่ิมผลผลิต ความสูญเปล่า 7 
ประการในการกระบวนการผลิต การปรับปรงุอย่าง
ต่อเน่ือง การศึกษาการท างาน เศรษฐศาสตร์การ
เคลื่อนไหว  
การใช้แผนภูมิและแผนผังต่างๆ ในวิเคราะห์งาน 
การก าหนดเวลามาตรฐาน หลักชีวกลศาสตร์ 
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการท างาน การ
ออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ท างานและ
จอภาพแสดงข่าวสารโดยอาศัยหลักการพ้ืนฐาน
ทางการยศาสตร์ ระเบียบวิธีการวิจัยการด าเนินงาน 
หลักการของโปรแกรมเชิงเส้นตรง  
วิธีซิมเพลกซ์และทฤษฎีดูอาลิต้ี รูปแบบการขนส่ง 
กระบวนการตัดสินใจ ทฤษฎีเกมส์ รูปแบบสินค้าคง
คลัง ทฤษฎีแถวคอย โปรแกรมพลวัต การจ าลอง 
การบริหารโครงการ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการ
บริหารจัดการ การเพ่ิมผลิตภาพด้วยเทคโนโลยี IoT 

226-362  
การฝึกงาน 
 

นักศึกษาท่ีมีสถานะชั้นปีที่ 3 จะต้องผ่านการฝึกงาน
ในต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการผลิต ใน
องค์กรอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน
หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ภาควิชาเห็นชอบ เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง และผลการฝึกงานของ
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate 
Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/ 
รำยวิชำ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 นักศึกษาต้องผ่านการประเมินผลการฝึกงานตาม
ระเบียบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

226-461  
โครงงานวิศวกรรม 
การผลิต 1 

ศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมการผลิต 
โดยการแนะน าของอาจารย์ผู้สอน ก าหนดหัวข้อ
เรื่อง ท าการค้นคว้าเอกสารหรือท าการทดลอง
เบื้องต้น และเขียนข้อเสนอโครงงานเสนอต่อ
ภาควิชา ด าเนินการโครงงานเพ่ือให้สามารถท า
โครงงานเสร็จในวิชา 226-462 โครงงานวิศวกรรม
การผลิต 2 ทั้งน้ีนักศึกษาจะต้องมีชั่วโมงในการเข้า
ไปศึกษาในอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของชั่วโมงการท าโครงงาน 
 
 

  

226-462  
โครงงานวิศวกรรม 
การผลิต 2 
 

นักศึกษาท่ีมีสถานะชั้นปีที่ 3 จะต้องผ่านการฝึกงาน
ในต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการผลิต ใน
องค์กรอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน
หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ภาควิชาเห็นชอบ เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง และผลการฝึกงานของ
นักศึกษาต้องผ่านการประเมินผลการฝึกงานตาม
ระเบียบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

226-463  
สหกิจศึกษา 1 

การแก้ปัญหาทางวิศวกรรม ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิ
เมนต์ การวิเคราะห์ความยืดหยุ่นใน 2 มิติ และ 3 
มิติ การวิเคราะห์ความเสียหาย การวิเคราะห์ปัญหา
ความร้อน ระเบียบวิธิไฟไนต์วอลุม พลศาสตร์ของ
ไหลเชิงค านวณ การวิเคราะห์การไหลแบบอัดตัวได้
และอัดตัวไม่ได้ 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรบริหำรโครงกำรและกำรลงทุน (Project 
Management and Finance) 
- สามารถแสดงว่ามีความรู้และความเข้าใจ หลักการ
ทางวิศวกรรมและการบรหิารงาน และ สามารถ
ประยุกต์ใช้หลักการบริหารในงานของตน ในฐานะผู้
ร่วมทีมและผู้น าทีมเพ่ือบริหารจัดการ โครงการ
วิศวกรรมที่มีสภาพแวดล้อมการท างาน ความ
หลากหลายสาขาวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

226-241 
เศรษฐศาสตร์
วิศวกรรมและการ
ตัดสินใจ 

หลักการพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ การบริหาร
ต้นทุน แนวคิดเก่ียวกับต้นทุนการผลิต ค่าของเงินที่
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ค่าเสื่อมราคา การ
ประเมินโครงการ การเปรียบเทียบและการเลือก
ทางเลือก มูลค่าปัจจุบัน มูลค่ารายปี  อัตรา
ผลตอบแทนภายในและอัตราผลตอบแทนภายนอก 
ผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน การวิเคราะห์ทางการเงิน 
การวิเคราะห์ต้นทุน โครงสร้างทางต้นทุน การ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุน การทดแทนทรัพย์สิน การ
ตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 

226-361  
ทักษะวิศวกรการผลิต
มืออาชีพ   

การ เตรี ยมความพร้อมการท า ง านในส ถาน
ประกอบการ แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ การ
วางแผนงานวิจัย ข้อเสนอโครงงานส าหรับการแก้ไข
ปัญหาในสถานประกอบการ การเขียนรายงาน การ
น าเสนองาน ทักษะการใช้งานโปรแกรมส านักงาน 
ทักษะการอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษ 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate 
Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/ 
รำยวิชำ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

  226-362  
การฝึกงาน 
 

นักศึกษาท่ีมีสถานะชั้นปีที่ 3 จะต้องผ่านการฝึกงาน
ในต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการผลิต ใน
องค์กรอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน
หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ภาควิชาเห็นชอบ เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง และผลการฝึกงานของ
นักศึกษาต้องผ่านการประเมินผลการฝึกงานตาม
ระเบียบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  226-463  
สหกิจศึกษา 1 

การศึกษาและฝึกงานเสมือนพนักงานของสถาน
ประกอบการ เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาทักษะ
ด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกับ
ประสบการณ์การท างาน นักศึกษาจะต้องมีชั่วโมง
การท างานเต็มเวลาในสถานประกอบการธุรกิจรวม
แล้วไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา 
พัฒนาโครงงาน 1 โครงงาน การประเมินผลการ
ท างานจะปฏิบัติโดยอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

12 กำรเรียนรู้ตลอดชีพ (Lifelong Learning) 
- ตระหนักและเห็นความจ าเป็นในการเตรียมตัว เพ่ือให้
สามารถการปฏิบัติงานได้โดยล าพังและ สามารถการ
เรียนรู้ตลอดชีพเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีและวิศวกรรม 

226-464  
สหกิจศึกษา 2 
 
 
 
 

นักศึ กษาฝึ กง านเสมือนพนักงานของส ถาน

ประกอบการ ต่อเ น่ืองจากรายวิชา 226 -463 

นักศึกษาจะต้องมีชั่วโมงการท างานเต็มเวลาใน

สถานประกอบการธุรกิจรวมแล้วไม่น้อยกว่า 16 

สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษ และด าเนินการพัฒนา

โครงงานให้แล้วเสร็จ การประเมินผลการท างานจะ

ปฏิ บั ติ โ ดยอาจ าร ย์ที่ ป รึ กษ าร่ วม กั บ ส ถ า น

ประกอบการ เมื่อสิ้นสุดการฝึกงานนักศึกษาต้อง

รายงานและจัดท ารายงานสรุปผล การท ารายงาน

ฉบับสมบูรณ์ให้กับสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

226-362  
การฝึกงาน 
 

นักศึกษาท่ีมีสถานะชั้นปีที่ 3 จะต้องผ่านการฝึกงาน
ในต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการผลิต ใน
องค์กรอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน
หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ภาควิชาเห็นชอบ เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง และผลการฝึกงานของ
นักศึกษาต้องผ่านการประเมินผลการฝึกงานตาม
ระเบียบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

226-461  
โครงงานวิศวกรรม 
การผลิต 1 

ศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมการผลิต 
โดยการแนะน าของอาจารย์ผู้สอน ก าหนดหัวข้อ
เรื่อง ท าการค้นคว้าเอกสารหรือท าการทดลอง
เบื้องต้น และเขียนข้อเสนอโครงงานเสนอต่อ
ภาควิชา ด าเนินการโครงงานเพ่ือให้สามารถท า
โครงงานเสร็จในวิชา 226-462 โครงงานวิศวกรรม 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate 
Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/ 
รำยวิชำ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

  

226-462  
โครงงานวิศวกรรม 
การผลิต 2 
 

นักศึกษาท าโครงงานที่ต่อเน่ืองจากรายวิชา 226-
461 ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา 
โครงงานที่ท าอาจจะเป็น งานออกแบบและพัฒนา 
งานผลิต หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทาง
วิศวกรรมการผลิต นักศึกษาจะต้องส่งรายงาน
โครงงาน และน า เสนอโครงงานเมื่อสิ้นภาค
การศึกษา ทั้งน้ีนักศึกษาจะต้องมีชั่วโมงในการเข้า
ไปศึกษาในอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของชั่วโมงการท าโครงงาน 

  226-463  
สหกิจศึกษา 1 

การศึกษาและฝึกงานเสมือนพนักงานของสถาน
ประกอบการ เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาทักษะ
ด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกับ
ประสบการณ์การท างาน นักศึกษาจะต้องมีชั่วโมง
การท างานเต็มเวลาในสถานประกอบการธุรกิจรวม
แล้วไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา 
พัฒนาโครงงาน 1 โครงงาน การประเมินผลการ
ท างานจะปฏิบัติโดยอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

  

226-464  
สหกิจศึกษา 2 
 
 
 
 

นักศึ กษาฝึ กง านเสมือนพนักงานของส ถาน
ประกอบการ ต่อเ น่ืองจากรายวิชา 226 -463 
นักศึกษาจะต้องมีชั่วโมงการท างานเต็มเวลาใน
สถานประกอบการธุรกิจรวมแล้วไม่น้อยกว่า 16 
สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษ และด าเนินการพัฒนา
โครงงานให้แล้วเสร็จ การประเมินผลการท างานจะ
ปฏิ บั ติ โ ดยอาจ าร ย์ที่ ป รึ กษ าร่ วม กั บ ส ถ า น
ประกอบการ เมื่อสิ้นสุดการฝึกงานนักศึกษาต้อง
รายงานและจัดท ารายงานสรุปผล การท ารายงาน
ฉบับสมบูรณ์ให้กับสถานประกอบการ 
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4. มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้   
1. สามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาทาง       

วิศวกรรมการผลิตท่ีซับซ้อนส าหรับอุตสาหกรรมภาคใต้และประเทศ 
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมสมัยใหม่ เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมหรือสร้างนวัตกรรม              

แบบบูรณาการกับศาสตร์ต่าง ๆ 
3. สามารถด าเนินการทดลองหรือปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล และ

สรุปผลการทดลองหรือปฏิบัติการตามหลักการทางวิศวกรรม 
4. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบ วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ ควบคุม และบริหารจัดการ

ในระบบการผลิต 
5. สามารถออกแบบนวัตกรรมทางวิศวกรรมการผลิต ท่ีสามารถน าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์หรือการยื่นขอ            

อนุสิทธิบัตร 
6. สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
7. สามารถแสดงออกถึงความมีน้ าใจ ช่วยเหลือสังคม และถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 
8. สามารถท างานด้านวิศวกรรมการผลิต โดยค านึงถึงจรรยาบรรณและมาตรฐานทางวิชาชีพ 
9. สามารถส่ือสารในรูปแบบต่างๆ เช่น การเขียนรายงาน การน าเสนองาน และการอธิบายงานได้อย่าง              

มีประสิทธิภาพและเข้าใจง่าย เพื่อการท างานในระดับสากล 
10. สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังในฐานะสมาชิกและผู้น าของกลุ่ม เพื่อก าหนดเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ วางแผนงาน ด าเนินงานจนบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
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ส่วนท่ี 3 คณำจำรย์ 
 
1. ประธำนหลักสูตร 

ตำรำงแสดงรำยชื่อประธำนหลักสูตร 
ช่ือ-สกุล ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ประสบกำรณ์สอน  

(ปี) 

นายชุกรี แดสา - - วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต (ม.สงขลานครินทร์) 

- วศ.ม.วิศวกรรมการผลิต (ม.สงขลานครินทร์) 

- ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (ม.เกษตรศาสตร์) 

2548 
 

2551 
 

2562 

3 

 
2. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ตำรำงแสดงรำยชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ 

ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน  
(ปี) 

1 นายชุกรี  
แดสา 

- - วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต  
(ม.สงขลานครินทร์) 
- วศ.ม.วิศวกรรมการผลิต  
(ม.สงขลานครินทร์ 
- ปร.ด..วิศวกรรมเครื่องกล  
(ม.เกษตรศาสตร์) 

2548 
 

2551 
 

2562 

3 

2 นางวนิดา  
รัตนมณี 

รองศาสตราจารย์ - วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต  
(ม.สงขลานครินทร์)  
- M.Eng.Industrial Engineering 
(lowa State University, U.S.A.) 

2537 
 

2541 
 

28 

3 นางสาว
กลางเดือน  
โพชนา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต  
(ม.สงขลานครินทร์) 
- วศ.ม.วิศวกรรมการผลิต  
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
- Ph.D.Chemical Engineering (University 
of Queensland, Australia) 

2530 
 

2534 
 

2543 

30 

4 นายพิเชฐ  
ตระการชัยศริ ิ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต  
(ม.สงขลานครินทร์) 
- วศ.ม.วิศวกรรมการผลิต  
(ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 

2534 
 

2541 

23 

5 นางสาว 
กุลภัสร์  
ทองแก้ว 

- - วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  
(ม.สงขลานครินทร์) 
- วศ.ม.วิศวกรรมการผลิตและระบบ 
 (ม.สงขลานครินทร์) 
- Ph.D. Manufacturing Engineering and 
Management 
(University of New South Wales, 
Australia) 

2551 
 

2553 
 

2561 

10 
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3. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำกำรผลิต 

 
ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ประสบกำรณ์

สอน (ปี) 
1 นายธเนศ 

รัตนวิไล 
 

ศาสตราจารย์ - วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต 
(ม.สงขลานครินทร์) 
- M.Sc.Mechnical Engineering. 
 (National University of Singapore) 
- Ph.D.Chemical Engineering 
(University of Queensland, 
Australia) 

2545 
 

2539 
 

2534 

29 

 2 นายนิกร 
ศิริวงศ์ไพศาล 

รองศาสตราจารย์ - วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต 
(ม.สงขลานครินทร์) 
- M.Eng.Engineering Management. 
 (National University of Singapore) 
- Ph.D. Industrial Engineering 
(University of Texas at Arlington, 
U.S.A.) 

2542 
 

2538 
 
 

2542 

22 

3 นายเสกสรร 
สุธรรมานนท ์

รองศาสตราจารย์ - วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต 
(ม.สงขลานครินทร์) 
- บธ.ม.บริหารธุรกิจ  
(ม.สงขลานครินทร์)  
- M.Eng. Industrial Engineering. 
 (University of Miami, U.S.A.) 
- Ph.D. Industrial Engineering 
(University of Miami, U.S.A. 

2533 
 

2539 
 

2541 
 
 

2546 
 

27 

4 นางองุ่น 
สังขพงศ ์

รองศาสตราจารย์ - วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต 
(ม.สงขลานครินทร์) 
- วศ.ม.วิศวกรรมการผลิต 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  
- Ph.D.Industrial Engineering 
(University of Miami, U.S.A.) 

2529 
 

2534 
 

2543 

35 

5 นางสาว 
กลางเดือน 
โพชนา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต 
(ม.สงขลานครินทร์) 
- วศ.ม.วิศวกรรมการผลิต 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  
- Ph.D. Chemical Engineering 
(University of Queensland, 
Australia) 

2530 
 

2534 
 

2543 

30 

6 นายเจริญ 
เจตวิจิตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต 
(ม.สงขลานครินทร์) 
- วศ.ม.วิศวกรรมการผลิต 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  
 

2528 
 

2535 

33 
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ประสบกำรณ์
สอน (ปี) 

7 นางนภิสพร 
มีมงคล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต 
(ม.สงขลานครินทร์) 
- วศ.ม.วิศวกรรมการผลิต 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  
- Ph.D. (Metallurgical and Materials 
Engineering) 
(Illinois Institute of 
Technology, U.S.A.) 

2528 
 

2534 
 

2544 

36 

8 นาย 
วนัฐฌพงษ์ 
คงแก้ว 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต 
(ม.เกษตรศาสตร์) 
- วศ.ม.วิศวกรรมการผลิตและระบบ 
(ม.สงขลานครินทร์) 
- ปร.ด.วิศวกรรมการผลิต 
(ม.เกษตรศาสตร์) 

2547 
 

2550 
 

2556 

12 

9 นางสาว 
รัญชนา 
สินธวาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต 
(ม.สงขลานครินทร์) 
- Ph.D. (Engineering for 
Manufacture) 
(University of Manchester, U.K.) 

2543 
 

2550 

21 

10 นาง 
สุภาพรรณ 
ไชยประพัทธ์ 

รองศาสตราจารย์ - วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต 
(ม.สงขลานครินทร์) 
- M.Eng.Industrial Engineering 
(Iowa State University, U.S.A.) 
- Ph.D.Industrial Engineering (Iowa 
State University, U.S.A.) 
 

2538 
 

2541 
 

2545 

26 

11 นายศิวศิษย์ 
วิทยศิลป ์

อาจารย์ - วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต 
(ม.สงขลานครินทร์) 
- M.Eng.Engineering Management 
(Lamar University, U.S.A. 

2535 
 

2541 

20 

12 นางสาว 
ลัคน์สิร ิ
ตรีรานุรัตน์ 

อาจารย์ - วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต 
(ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง) 
- วศ.ม.วิศวกรรมการผลิต 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
 

2547 
 
 

2549 

11 

13 นางสาว 
สิริรัตน์ 
สุวัชรชัยติวงศ ์

อาจารย์ - วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต 
(ม.สงขลานครินทร์) 
- วศ.ม.วิศวกรรมการผลิตและระบบ 
(ม.สงขลานครินทร์) 
- Ph.D.Industrial Engineering and 
Management  
(National Chiao Tung University, 
Taiwan) 

2556 
 

2559 
 
 

2564 

5 
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ประสบกำรณ์
สอน (ปี) 

14 นายสุริยา  

จิรสถิตสิน 
 

อาจารย์ - วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 
(สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
ม.ธรรมศาสตร์) 
- วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ 
(ม.สงขลานครินทร์) 

- Ph.D.Industrial Systems 

Engineering 

(University of Regina, Canada) 

2545 

 

2550 

 

 
2561 

14 

 
4. บุคลำกรช่วยสอน/ผู้ช่วยสอนวิชำปฏิบัติกำร  

 

ตำรำงแสดงรำยชื่อผู้ช่วยวิชำปฏิบัติกำร 
 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิกำรศึกษำ 
1 
 

นายประโชติ  ด าสองสี วิศวกร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

2 
 

นายวรพจน์ ศิริไพศาล วิศวกร วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3 
 

นายอรุณโรจน์ จอมผา วิศวกร วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

4 
 

นายอับดลหร้อศักด์ิ ยีละ ช่างเทคนิค ประกาศนียบัตร  
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 

5 
 

นายกิตติพงษ์  อาดัม ช่างเทคนิค ประกาศนียบัตร ช่างกลโรงงาน 
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 

6 
 
 
 
 
 
 

นายสมศักด์ิ  จีนาพงษ์ ช่างเครื่องมือกล วศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

วท.บ. สารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

ประกาศนียบัตร ช่างอุตสาหกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 

7 นายจิระ  บุญทอง ช่างเทคนิค ประกาศนียบัตร เทคนิคการผลิต 
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
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5. อัตรำส่วนระหว่ำงอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ 

 

ตำรำงแสดงอัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ ณ ปีกำรศึกษำ 2563 
 

ระดับชั้นปี  จ ำนวนนักศึกษำจริง  
ช้ันปีท่ี 1 52 
ช้ันปีท่ี 2 36 
ช้ันปีท่ี 3 30 
ช้ันปีท่ี 4 23 

รวมนักศึกษา (ช้ันปีท่ี 1-4) 141 
อัตราส่วนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษา 8 

 
ตำรำงที่ 2 : อัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ รวมจ ำนวนนักศึกษำจริง 
17 141 

อัตรำส่วน 1:8 (17:141) 
อัตราส่วนต้องไม่เกิน 1:20 
 
6. แผนพัฒนำหลักสูตรและบุคลำกรในระยะ 5 ปี 
 การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยจะต้องค านึงถึงการตอบโจทย์ของประเทศท้ังในส่วนของการพัฒนาและแก้ปัญหา
ของประเทศผ่านการวิจัยและบริการวิชาการ ตลอดจนการผลิตบัณฑิตท่ีตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 
การพัฒนาหลักสูตรในทุก 5 ปี เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา มีการวิเคราะห์ความต้องการบัณฑิตของแต่ละหลักสูตร และความต้องการของตลาดแรงงานท่ีแท้จริง  
ความจ าเป็นของการมีหลักสูตร นอกจากจะต้องปรับเปล่ียน สร้างหลักสูตรให้ทันสมัยตรงตามความต้องการโดยเฉพาะ
หลักสูตรท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและภาคใต้แล้ว จะต้องมีระบบการจัดการศึกษาใหม่ ท่ีมี
ความหลากหลายและมีความยืดหยุ่นตามความต้องการของผู้เข้าเรียน จัดการศึกษาร่วมกับการปฏิบัติในสถานการณ์
จริง (Work Integrated Learning – WIL) โดยเฉพาะการจัดให้มีสหกิจศึกษาในหลักสูตร ตลอดจนความพร้อมท้ัง
ทางด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ี และเอกสารต าราท่ีเกี่ยวข้อง   
 นอกจากนี้ เพื่อให้การด าเนินการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทฺธิภาพ จะต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันในการ
มองภาพรวมและทิศทางของหลักสูตรท่ีจะพัฒนาขึ้น โดยมีวิธีด าเนินการเริ่มต้ังแต่วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ของการ
ด าเนินการหลักสูตรท่ีผ่านมา และข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการประเมินหลักสูตร  วิเคราะห์สถานการณ์
ความต้องการใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน เพื่อแสดงให้เห็นว่าสาขาวิชาเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน ก าหนดกรอบ
แนวคิดหลักสูตรแล้วด าเนินการตามข้ันตอนการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
  

ส าหรับแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งถือว่า
เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความส าคัญต่อหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นปัจจัยท่ีมีส่วนส่งเสริมให้หลักสูตรเกิดการ
ปรับปรุง พัฒนา และประสบความส าเร็จในการพัฒนานักศึกษาท่ีสามารถแข่งขันได้กับตลาดแรงงาน  โดยมีระบบการ
วางแผนและบริหารอัตราก าลัง ระบบการเสริมสร้างศักยภาพและพั ฒนาสมรรถนะบุคลากร (Workforce 
Development) และการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร (Work Life Balance) มหาวิทยาลัย คณะฯ 
และสาขาวิชาฯ มีนโยบายให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อให้บุคลากรมีคุณสมบัติ ความรู้ 
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ทักษะ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานท่ีสนับสนุนการด าเนินงานระดับหลักสูตรระดับหน่วยงาน และระดับองค์กร 
โดยเฉพาะบุคลากรสายวิชาการ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความพร้อมต่อการพัฒนางานวิจัย บัณฑิตศึกษา 
และนานาชาติ  ดังนี้ 
  6.1  แผนพัฒนำด้ำนกำรให้ควำมรู้และเสริมทักษะ  
   กำรพัฒนำระดับมหำวิทยำลัย 
       1)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรไปศึกษา/อบรม/ดูงานท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ โดยการจัดสรร
งบประมาณพัฒนาบุคลากรและทุนการศึกษาท้ังระดับมหาวิทยาลัย คณะฯ และสาขาวิชาฯ 
  2)  ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีเน้นการพฒันาศักยภาพบุคลากร เพื่อพัฒนา
ความรู้ สร้างทักษะด้านต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และตอบสนองตามความต้องการของบุคลากร 
เช่น การสนับสนุนทุนการเข้าประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศ 
  3)  ส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะฯ /มหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถน าความรู้จาก
การปฏิบัติจริงและจากประสบการณ์มาใช้เพื่อการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนางาน เช่น การจัดแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
หัวข้อต่าง ๆ เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน การสอนแบบ Active Learning           
 

 กำรพัฒนำระดับคณะวิศวกรรมศำสตร์ 

1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาท่ีเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์ 

2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
3) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
4) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาโครงสร้างเทคนิคธรณีวิทยา ทรัพยากรน้ า 

ขนส่ง บริหารก่อสร้างและส ารวจ 
5) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมีความเช่ียวชาญใน

สาขาวิชาชีพ  
6) จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
7) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
8) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
 

  6.2 แผนพัฒนำด้ำนกำรจัดหำบุคลำกรใหม่ 
       การสร้างระบบการสรรหาผู้ท่ีมีสมรรถนะสูงและสรรหาบุคลากรสนับสนุนท่ีมีความรู้ความสามารถในการ
ด าเนินงานในยุทธศาสตร์เชิงรุก มหาวิทยาลัยได้ออกแบบระบบการบริหารงานบุคคลเพื่ อเป็นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรให้มีทักษะ สมรรถนะ ทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ก่อนท่ีแต่ละส่วนงานสามารถด าเนินการ
สรรหาบุคลากร มหาวิทยาลัยจักต้องพิจารณากรอบอัตราก าลังท่ีมีความเหมาะสม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยและงบประมาณท่ีได้รับ 
  การวิเคราะห์อัตราก าลัง (Workforce analysis) จะด าเนินการตามแผนงานซึ่งพิจารณาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยและของส่วนงาน งบประมาณทรัพยากรบุคคลท่ีได้รับการจัดสรร อัตราการเกษียณอายุราชการหรือ
ลาออกของบุคลากรในแต่ละปี การใช้เทคโนโลยีทดแทนก าลังคน และความสามารถของบุคลากรท่ีมีในปัจจุบันเพื่อ
หมุนเวียนต าแหน่ง และเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต หลังจากการด าเนินการพิจารณากรอบ
อัตราก าลังแล้ว แต่ละส่วนงานจึงสามารถด าเนินการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตราก าลังท่ีได้รับการจัดสรร โดย
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คัดเลือกบุคลากรท่ีแสดงออกถึงความรู้ ทักษะ สมรรถนะและทัศนคติในการท างานท่ีสอดคล้องกับภารกิจในแต่ละ
ต าแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  กระบวนการสรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในต าแหน่งงาน (Recruitment Process) เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1) ส่วนงานท่ีได้รับการจัดสรรหาอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย แต่งต้ังคณะกรรมกำรสรรหำและคัดเลือก 
จ านวน 3-5 คน เพื่อท าหน้าท่ี (1) ก าหนดภาระงานของต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งท่ีใช้ในการสรรหาและ
คัดเลือก (2) ก าหนดวิธีการสรรหาและคัดเลือกเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมกับต าแหน่ง โดย
ยึดหลักความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้  (3) ด าเนินการสรรหาและคัดเลือก  

2) ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
3) เสนอผลการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
4) ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
5) เสนอขอบรรจุและแต่งต้ังผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีระยะเวลาการทดลอง

ปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี นับต้ังแต่วันท่ีบรรจุ 
 

  6.3 แผนพัฒนำด้ำนกำรเพิ่มคุณวุฒิกำรศึกษำ  
       จากท่ีส่วนงานได้สรรหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงานและผ่านการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานแล้ว กระบวนการรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพให้คงอยู่กับมหาวิทยาลัยเป็นกระบวนการต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้
องค์กรมีบุคลากรท่ีเพียงพอและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีพึงประสงค์ ท้ังยังสร้างขวัญและก าลังใจด้วย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้คิดวิธี
และหากลยุทธ์ต่าง ๆ เป็นแนวทางในการบริหารเพื่อรักษาบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีดี 
การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ สร้างขวัญก าลัง และเพิ่มแรงจูงใจในทิศทางท่ีถูกต้อง ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้คนเอาใจ
ใส่ในงานท่ีท ามากขึ้น การจูงใจโดยใช้สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ ส่ิงเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องบ่งช้ีถึงการดูแล
เอาใจใส่บุคลากรให้เกิดความผูกพันความจงรักภักดีต่อมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น 
      นอกจากท่ีกล่าวมาข้างต้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและการพัฒนาพนักงาน
มหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การฝึกอบรม การดูงาน การปฏิบัติงานวิจัย หรือการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 
ส าหรับการมีวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้นอาจมีความจ าเป็นกับบางต าแหน่ง ในกระบวนการของการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการนั้นก็คือการให้บุคลากรในหน่วยงานได้ไปศึกษาต่อในวุฒิการศึกษาท่ีสูงขึ้น ส่วนบุคลากรสายสนับสนุน การ
เพิ่มคุณวุฒิอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับความต้องการ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์
หรือท่ีเรียกว่า “สมรรถนะ” อาจมีความจ าเป็นและความเหมาะสมซึ่งท าให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามความ
ต้องการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  ในปัจจุบันการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรวิชาการ การรับสมัครต้องมีวุฒิปริญญาเอกเป็นอย่างต่ า เนื่องจาก
อาจารย์วุฒิปริญญาโทไม่สามารถสอน สอบ และเป็นท่ีปรึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ ดังนั้น การเพิ่มวุฒิ
การศึกษาบุคลากรวิชาการอาจไม่มีความจ าเป็น แต่เน้นไปท่ีการด ารงต าแหน่งทางวิชาการมากข้ึน 

 6.4 แผนพัฒนำด้ำนกำรปรับต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
          การพัฒนาบุคลากรคือพัฒนาทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ให้แก่บุคลากรอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยและส่วนงานได้สร้างกลไกการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบในเชิงรุกตามศักยภาพของตนเองและตาม
ความต้องการของหน่วยงาน   การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์ของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย ผู้เสนอขอเข้าสู่ต าแหน่งจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง มีผลการสอนและผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ  
       ในแต่ละคณะฯ มีการจัดท าแผนพัฒนาด้านการปรับต าแหน่งทางวิชาการเพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการและเป้าหมาย อาทิเช่น 
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        1)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดท า เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และบทความวิชาการ รวมถึงการ
จัดสรรทุนในการเผยแพร่ผลงานด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
        2)  ปรับปรุงขั้นตอน กระบวนการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นของบุคลากรท้ังสายวิชาการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
        3)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการขอต าแหน่งทางวิชาการ และพัฒนาตัวเองสู่มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ 
 
 
 

สรุปแผนกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำรของบุคลำกรสำยวิชำกำรประจ ำปี 2564-2568 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิต 

 
ล ำดับ รำยชื่อบุคลำกรสำยวิชำกำร ปีกำรศึกษำ หมำยเหตุ 
 2564 2565 2566 2567 2568  

1 ศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล - - - - - ได้รับการแต่งต้ัง ศ. ปี 2564 
2 รศ.ดร.นิกร ศิริวงศ์ไพศาล - - - - -  
3 รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ - - - - -  
4 รศ.ดร.องุ่น สังขพงศ ์ - - - - - เกษียณอายุราชการ ปี 2567 
5 รศ.ดร.สุภาพรรณ ไชยประพัทธ์ - - - - -  
6 รศ.วนิดา  รัตนมณี - - - - -  
7 ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล - - - - - เกษียณอายุราชการ ปี 2566 
8 ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา - - - รศ -  
9 ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย - - - - รศ  
10 ผศ.ดร.วนัฐฌพงษ์  คงแก้ว - รศ. - - -  
11 ผศ.เจริญ เจตวิจิตร - - - - - เกษียณอายุราชการ ปี 2566 
12 ผศ.พิเชฐ ตระการชัยศริ ิ - - - รศ. -  
13 ดร.สุริยา จิรสถิตสิน - - - ผศ. -  
14 ดร.กุลภัสร ์ ทองแก้ว - - ผศ. - -  
15 ดร.ชุกร ี แดสา - - - ผศ. -  
16 อาจารย์ศิวศิษย์ วิทยศิลป์ - - ผศ. - -  
17 อาจารย์ลัคน์สิร ิ ตรีรานุรัตน์ - - - ผศ. -  
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ส่วนท่ี 4 รำยละเอียดและสำระของวิชำตำมองค์ควำมรู้ 
 
1. ตำรำงแจกแจงรำยวิชำเทียบกับองค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด (Curriculum Mapping) 

ตำรำงกำรเทียบองค์ควำมรู้ สำขำวิศวกรรมกำรผลิต  
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิศวกรรมกำรผลิต  
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์

ส ำหรับผู้เขำ้ศึกษำปีกำรศึกษำ 2564-2568 

องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด เน้ือหำวิชำเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

1. องค์ควำมรู้พื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์   
   1.1 คณิตศำสตร์เชิงวิศวกรรม  
 
 
 
 
 

   คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม อุปนัยเชิง
คณิตศาสตร์ ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิตและ
ความต่อเน่ือง อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการ
ประยุกต์ในงานวิศวกรรม ปริพันธ์ของ
ฟังก์ชันและการประยุกต์ในงานวิศวกรรม 
   Mathematics in engineering; 
mathematical induction; functions 
and graphs; limit and continuity; 
derivatives of functions and 
applications in engineering; 
integration of functions and 
applications in engineering 

200-112 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน
ส าหรับวิศวกร 
Fundamental Mathematics 
for Engineer 

3((3)-0-6) 
 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนเชิงซ้อน สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
เชิงเส้นอันดับที่สองที่มีสัมประสิทธ์ิเป็นค่า
คงตัว การแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร์ 
ระเบียบวิธีออยเลอร์ ระเบียบวิธีรุงเง-คุต
ตา การประยุกต์ใช้ส าหรับงานระบบ
ควบคุมและการวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม วิธี
โ ป ร แกรมคอม พิว เตอร์ ช่ ว ย ในก า ร
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ข้ันสูง 
Complex numbers; second order 
ordinary differential equations with 
constant coefficients; Partial 
differential equations; Laplace 
transforms; Fourier series; Euler’s 
method; Runge-Kutta method; 
Applications for control systems 
and engineering analysis; computer 
programming for advanced 
mathematical problem solving 

226-202 คณิตศาสตร์ส าหรับ
ระบบควบคุมและการวิเคราะห์
เชิงวิศวกรรม 
Mathematics for control 
systems and engineering 
analysis 

3((3)-0-6) 

1.2 ฟิสิกส์  
 
 
 

ฟิสิกส์ในงานวิศวกรรม หน่วยปริมาณทาง
ฟิสิกส์และเวกเตอร์ ระบบแรงและการ
เคลื่อนที่ งานและโมเมนต์ อนุภาคและ
วัตถุเกร็ง พลังงานและโมเมนตัม 

200-113   ฟิสิกส์พ้ืนฐาน
ส าหรับวิศวกร  
Fundamental Physics for 
Engineer 

3((3)-0-6) 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด เน้ือหำวิชำเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

 Physics in engineering; units, 
physical quantities, and vectors; 
force system and motions; work and 
moment; particles and rigid bodies; 
energy and momentum 

  

1.3 เคมี สาร เคมี ในชี วิตประจ า วันและความ
ปลอดภัย สมบัติทางกายภาพของของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส  กฎของแก๊ส กฎทรง
มวลและปริมาณสารสัมพันธ์  ปฎิกิริยา
เคมีและสมดุล กรด-เบส  ปฏิกิริยาไฟฟ้า
เคมี เทอร์โมไดนามิกส์ 

200-114 เคมีพ้ืนฐานส าหรับ
วิศวกร 
Fundamental Chemistry for 
Engineer 

2((2)-0-4) 

 Physics in engineering; units, 
physical quantities, and vectors; 
force system and motions; work and 
moment; particles and rigid bodies; 
energy and momentum 

 

2. องค์ควำมรู้พื้นฐำนทำงวิศวกรรม   
2.1  กำรเขียนแบบวิศวกรรม  
 

ความส าคัญของการเขียนแบบวิศวกรรม 
เครื่องมืออุปกรณ์และวิธีใช้  การเขียน
ตัวเลขและตัวอักษรชนิดของเส้นและ
มาตรฐานส าหรับงานเขียนแบบ เรขาคณิต
ประยุกต์ การเขียนภาพสามมิติ การเขียน
ภาพออบลิก การเขียนภาพไอโซเมตริก 
การเขียนภาพฉายออโธกราฟฟิก การส
เก็ตภาพ การเขียนภาพตัด การก าหนด
ขนาดและรายละเอียดอื่น ๆ ในแบบงาน
เขียนแบบวิศวกรรม 
The importance of engineering 
drawing; drawing instruments and 
their uses; lettering; line types and 
standards; applied geometry; 
pictorial drawing, oblique drawing, 
isometric drawings, orthographic 
drawing; freehand sketches; section 
drawing, dimensioning and 
descriptions in engineering drawing 

200-117 เขียนแบบวิศวกรรม
พ้ืนฐาน 
Basic Engineering Drawing  
 

2((2)-0-4) 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด เน้ือหำวิชำเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

2.2 กลศำสตร์  
 

แ น ว คิ ด แ ล ะ ห ลั ก ก า ร พ้ื น ฐ า น ขอ ง
สถิตยศาสตร์ ระบบแรงสองมิติและสาม
มิติ การรวมและการแยกแรง โมเมนต์ แรง
คู่ควบ และระบบแรงสมมูล สมดุลของ
อนุภาคและวัตถุเกร็ง แผนภาพวัตถุอิสระ 
การวิเคราะห์โครงข้อหมุน เฟรม แรงเสียด
ทาน ศูนย์ถ่วง เซนทรอยด์ โมเมนต์ความ
เฉ่ือยของพ้ืนที่ วงกลมโมเมนต์ความเฉ่ือย
ของโมห์ 

Fundamental concepts and 

principles of statics; two and three 

dimensional force systems; 

composition and resolution of 

forces; moments, couples and 

equivalent force system; 

equilibrium of particles and rigid 

bodies; free body diagrams; analysis 

of trusses, frames; friction; centers 

of gravity, centroids; moments of 

inertia of plane areas; Mohr's circle 

of moment of inertia 

221-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 
Engineering Mechanics I 

3((3)-0-6) 

2.3 วัสดุวิศวกรรม    ศึกษาโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการ
ผลิต และการประยุกต์ใช้วัสดุวิศวกรรม 
ได้แก่ โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก วัสดุผสม 
วั ส ดุอิ เ ล กทรอ นิกส์  วั ส ดุ อื่ นๆ  เฟส
ไดอะแกรม สมบัติเชิงกลของวัสดุ การ
เสื่อมสภาพของวัสดุ 

237-111  วัสดุวิศวกรรม  
Engineering Materials 

2((2)-0-4) 

    Study of structures, properties, 
production processes and 
applications of engineering materials 
i.e. metals, polymers, ceramics, 
composites, electronic materials 
other materials, phase diagrams, 
mechanical properties and materials 
degradation 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด เน้ือหำวิชำเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

2.4 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส ำหรับวิศวกร  
 

ห ลั ก ก า ร แ ล ะ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
คอมพิวเตอร์  การท างานร่วมกันของ
ฮาร์ ดแวร์ แล ะซอฟ ต์แวร์  หลั กก าร
กระบวนการของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
หลักการของภาษาชั้นสูง วิธีการออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรม ชนิดข้อมูลพ้ืนฐาน
ตัวแปรค่าคงที่ตัวด าเนินการและนิพจน์  
ประโยคค าสั่ งและประโยคค าสั่ ง เชิ ง
ประกอบ  การท างานตามล าดับ การ
ท างานแบบทางเลือกและการท างานแบบ
วนซ้ า  การตรวจแก้จุดบกพร่อง  การ
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา
ระดับสูงเพ่ือประยุกต์ใช้กับปัญหาทางด้าน
วิศวกรรม การฝึกเขียนโปรแกรม 

Computer concepts, computer 

components; hardware and 

software interaction; electronic 

data processing concepts; high-

level language programming 

concepts; program design and 

development methodology; data 

types; constant; operations and 

expression; statement and 

compound statement, flow 

controls, sequence, alteration and 

iteration; debugging; program 

design and development with 

applications to engineering 

problems using a high level 

programming language; 

programming practices 

200-116 พ้ืนฐานการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
วิศวกร 
Basic Engineering 
Programming 

3((2)-2-5) 

2.5 สถิติวิศวกรรม  
 

ลักษณะสมบัติของข้อมูลและการวิเคราะห์ 
ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง
ความน่าเป็น การแจกแจงของสิ่งตัวอย่าง 
ทฤษฎีการประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน  
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง 
สหสัมพันธ์ การออกแบบการทดลองใน
งานวิศวกรรมการผลิต 

226-201 สถิติและความน่าจะ
เป็นส าหรับวิศวกรรมการผลิต 
Statistics and Probability 
for Manufacturing 
Engineering  

3((3)-0-6) 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด เน้ือหำวิชำเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

 Properties of data and analysis; 

probability; random variable; 

probability distribution function; 

sampling distribution; estimation 

theory; test of hypothesis; analysis 

of variance; linear regression 

analysis; correlation; experimental 

design for manufacturing 

engineering 

  

2.6 กระบวนกำรผลิต  
 

กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมการ
ผลิต องค์ประกอบและปัจจัยการผลิต 
กรรมวิธีการผลิตที่ส าคัญ เช่น การหล่อ
โลหะ การข้ึนรูปโลหะ การตัดเฉือนวัสดุ 
การข้ึนรูปวัสดุผง การข้ึนรูปพลาสติก  
การเชื่อมแบบหลอมละลาย กระบวนการ
เชื่อมประสานแบบอื่นๆ กรรมวิธีทางความ
ร้อน คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตเบื้องต้น 
คอมพิวเตอร์ช่วยการวิเคราะห์ทาง
วิศวกรรมเบื้องต้น การวัดละเอียดและ
มาตรวิทยาเบื้องต้น ปฏิบัติการการกลึง
โลหะ การกัดโลหะ การไส การเจียระไน 
การคว้าน การเจาะ การหล่อโลหะ การ
เชื่อมโลหะ การวัดละเอียดเชิงมิติ 

226-211  ชุดวิชากระบวนการ
ผลิต 
Manufacturing Process 
 

5((3)-4-8) 

 Industrial manufacturing 
processes, manufacturing 
components and production 
factors; manufacturing 
processes such as foundry, 
metal forming, material cutting, 
powder forming, plastic 
forming, fusion welding, other 
types of welding, heat 
treatment; basic computer 
aided manufacturing, basic 
computer aided engineering 
analysis; basic precision 
measurement and metrology; 
laboratory for turning, milling, 
shaping, grinding, boring, dilling, 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด เน้ือหำวิชำเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

casting, dimensional precision 
measurement 

2.7 อุณหพลศำสตร์  
 

พ้ืนฐานอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่หน่ึงและ
กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ แนวคิด
และคุณสมบั ติ เบื้ อ ง ต้นของของไหล 
พ้ืนฐานของไหลสถิต พ้ืนฐานจลศาสตร์
ของไหล ลักษณะการไหลของของไหลเช่น 
การไหลแบบราบเรียบและแบบปั่นป่วน 

230-215  พ้ืนฐานทางอุณหพล
ศาสตร์และการไหลของของไหล 
Fundamental of 
Thermodynamic and Fluid 
flow 

3((3)-0-6) 

 Fundamental concepts in 
thermodynamics; the first and 
second law of thermodynamics; 
basic concepts and basic properties 
of fluids; fundamentals of fluid 
statics; fundamentals of fluid 
dynamics; characteristics of fluids 
such as laminar and turbulences 
flow 

  

2.8 ควำมรู้พื้นฐำนไฟฟ้ำ ไฟ ฟ้ าส ถิต  แม่ เ หล็ ก  ก า ร วิ เ ค ราะห์
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แรง ดันไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้า และก าลังไฟฟ้า อุปกรณ์
ไฟฟ้าเบื้องต้น กฎของโอห์มและกฎของ
เคอร์ชอฟฟ์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
ก ร ะ แ ส ส ลั บ  ก า ลั ง ไ ฟ ฟ้ า จ ริ ง แ ล ะ
ก าลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ ตัวประกอบกาลัง 
การปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลัง การคิด
ค่าไฟฟ้าแบบหน่ึงเฟส ระบบไฟฟ้าสาม
เฟส หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้า
เบื้องต้น เครื่องก าเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์
ไฟฟ้า แนะน าเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 
Electrostatics; magnetism; DC circuit 
analysis; voltage, current and 
power; basic electrical 
components; Ohm’s law and 
Kirchhoff’s law; AC circuit analysis; 
real and reactive power; power 
factor; power factor correction; 
single-phase electricity bill; three-
phase systems; transformers; 
introduction to electric machinery; 
electric generators and motors; 
introduction to electrical 
instruments 
 
 

200-115  พ้ืนฐานไฟฟ้าส าหรับ
งานวิศวกรรม   
Basic Electrical Engineering 

3((2)-2-5) 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด เน้ือหำวิชำเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

3. องค์ควำมรู้เฉพำะทำงวิศวกรรมกำรผลิต 
3.1 วัสดุอุตสำหกรรมและ
กระบวนกำรผลิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการตัดวัสดุ การค านวณและ

วิเคราะห์แรงในการตัด ความร้อนและ

อุณหภูมิในการตัด ความขรุขระของพ้ืนผิว

การตัดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การสึกหรอ

และอายุการใช้งานใบมีดตัด เศรษฐศาสตร์

การตัด เทคโนโลยีการตัดวัสดุแบบด้ังเดิม

และสมัยใหม่ คอมพิวเตอร์ช่วยในการ

วิเคราะห์การตัดวัสดุ คอมพิวเตอร์ช่วยใน

การผลิตและคอมพิวเตอร์ช่วยในการ

วางแผนกระบวนการผลิต การเขียน

โปรแกรมควบคุมเชิงตัวเลขส าหรับควบคุม

เครื่องจักรอัตโนมัติ การบูรณาการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในงาน

อุตสาหกรรม ปฎิบัติการด้านการศึกษาตัว

แปรการตัดที่ส่งผลต่อ แรงตัด อุณหภูมิมีด

ตัด ความขรุขระบนผิวชิ้นงานที่ถูกตัด การ

เขียนโปรแกรมควบคุมเชิงเลข การควบคุม

เครื่องจักรอัตโนมัติ ซีเอ็นซี การใช้

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ช่วยในการผลิต 

การตัดวัสดุด้วยเลเซอร์ 

Machining; calculation and analysis 

of cutting forces, heat and 

temperature in cutting, surface 

roughness and involved factors; 

tool wear and tool life; economic 

of machining operations; 

conventional and modern 

machining technology; computer 

aided machining analysis; computer 

aided manufacturing and process 

planning; numerical control 

programming; automatic machine; 

computer integration in industry; 

laboratory for studying cutting 

226-311 ชุดวิชาวิศวกรรมการ
ตัดวัสดุและเทคโนโลยี
เครื่องจักรกล 
Machining Engineering and 
Machinery Technology 
 
 
 
 

5((4)-3-8) 
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factors effecting to cutting forces, 

tool temperature, surface 

roughness, numerical control 

programming, automatic machine 

controller, CNC, computer aided 

manufacturing, laser cutting 
3.2 ระบบงำนและ 
ควำมปลอดภัย  
 

ระบบงานในอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติ
วิ ศ ว ก ร  พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ โ ร ง ง า น 
พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย, ข้ันตอนทาง
กฎหมายในการ ต้ัง โรงงาน กฎหมาย
แร ง ง านสั ม พัน ธ์   ส วั ส ดิก า ร สั ง ค ม  
กฎหมายเกี่ ยวกับการประกันสั ง คม 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยในโรงงาน ระบบการ
จัดการความปลอดภัย  การ วิเคราะห์
อันตรายและการประเมินความเสี่ยง
อันตรายในการท างาน การปฐมพยาบาล 
การป้องกันและระงับอัคคีภัย การจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายในอุตสาหกรรม  
ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม 
Work systems for industry; 
engineering acts, factory acts, the 
machinery registration acts, 
hazardous substance acts; legal 
proceeding for establishing a 
factory; labor relations, labor 
welfare and social security laws; 
environmental and factory safety 
laws; principle of safety 
management system; hazard 
analysis and risk assessment; first 
aid; fire prevention and 
suppression; environmental 
management; corporate social 
responsibility 
พ้ืนฐานของเทคนิคการควบคุมและการ
ประยุกต์ใช้งาน การควบคุมทางกล การ
ควบคุมทางไฟฟ้า การควบคุมด้วยนิวแม
ติกส์ และไฮดรอลิกส์ การควบคุมแบบ
ป้อนกลับและผลการตอบสนองของระบบ  
การควบคุมเชงิตรรกะ ตัวตรวจรู้สัญญาณ
แบบอนาล็อก ไบนารี และดิจิตอล 

226-221 กฎหมาย ระบบงาน 
และความปลอดภัยภายใน
อุตสาหกรรม 

2((2)-0-4) 

226-321 ชุดวิชาระบบการผลิต
อัตโนมัติและการขนถ่ายวัสดุ
ส าหรับโรงงานดิจิทัล 

5((4)-3-8) 
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เครื่องจักรควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ควบคุมเชิงเลข ระบบการผลิตแบบ
ยืดหยุ่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบ
อินเตอร์เน็ตสรรพสิ่งส าหรับงาน
อุตสาหกรรม ระบบการขนถ่ายวัสดุ 
อุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุ หน่วยการขนถ่าย
วัสดุ ระบบการขนถ่ายและการจัดเก็บวัสดุ
แบบอัตโนมัติ การจัดการโรงงานดิจิทัล 
ความรู้พ้ืนฐานและองค์ประกอบด้าน
ดิจิทัลภายในโรงงาน เทคโนโลยีผสมผสาน
เสมือนจริง แผนภาพกระแสข้อมูลส าหรับ
โรงงานดิจิทัล กรณีศึกษาภายในโรงงาน
อุตสาหกรรม โครงงานการออกแบบระบบ
อัตโนมัติและการขนถ่ายวัสดุส าหรับ
โรงงานดิจิทัล ปฏิบัติการการควบคุมทาง
กล การควบคุมทางไฟฟ้า การควบคุม
ป้อนกลับ การควบคุมเชิงตรรกะ การ
โปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การ
ออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ การออกแบบ
โรงงานดิจิทัล 

3.3 ระบบคุณภำพ  
   

การถดถอยเชิงเส้นตรงอย่างซ้อน หลักการ

ออกแบบการทดลอง การออกแบบการ

ทดลองส าหรับปัจจัยเดียว การออกแบบ

การทดลองแบบบล็อค การออกแบบการ

ทดลองส าหรับหลายปัจจัย การออกแบบ

การทดลองส าหรับหลายปัจจัยแบบ 2k 

โปรแกรมช่วยการวิเคราะห์ด้านสถิติ การ

ฝึกปฏิบัติด้วยกรณีศึกษาและโจทย์ปัญหา

จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ์ จ ริ ง ข อ ง ส ถ า น

ประกอบการพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม  

226-231 การควบคุมและการ
จัดการคุณภาพการผลิต 

3((3)-0-6) 

Multiple linear regression; principles 

of experimental  designs; 

experimental  design with single  

factor; experimental  design with  

blocking factor; experimental  

design  with  several  factors; 2k 

factorial  design; statistical analysis 

software; doing case studies and 

problems in real-world situations 
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through collaboration with 

industrial partners 
3.4. เศรษฐศำสตร์และกำรเงิน  
 

หลักการพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ การ
บริหารต้นทุน แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนการ
ผลิต ค่าของเงินที่ เปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา ค่าเสื่อมราคา การประเมิน
โครงการ การเปรียบเทียบและการเลือก
ทางเลือก มูลค่าปัจจุบัน มูลค่ารายปี อัตรา
ผลตอบแทนภายในและอัตราผลตอบแทน
ภายนอก ผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน การ
วิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์ต้นทุน 
โครงสร้า งทางต้นทุน  การ วิ เคราะห์
จุดคุ้มทุน การทดแทนทรัพย์สิน การ
ตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่
แน่นอน 
Fundamental of economics; cost 
management; concept of 
production cost; time value of 
money; depreciation; project 
evaluation; comparison and 
selection of present value, annual 
value; internal and external return 
rates; benefits of investment; 
financial analysis; cost analysis; cost 
structure; breakeven analysis; 
property replacement; decision 
making under risk and uncertainty 

226-241 เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์
วิศวกรรมและการตัดสินใจ 
Engineering Economy and 
Decision Making 
 
 
 

2((2)-0-4) 

    
3.5 กำรจัดกำรกำรผลิต ระบบการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ การ

บริหารสินค้าคงคลัง การวางแผน
ทรัพยากรองค์กร  
(อีอาร์พี) การวิเคราะห์ต้นทุนและก าไรใน
อุตสาหกรรม การวางแผนการผลิต การ
จัดล าดับการผลิต การจัดการซ่อมบ ารงุ 
การเลือกสถานที่ต้ังโรงงาน การค านวณ
เครื่องจักรและก าลังคน การจัดดุลสายงาน
การผลิต  
ผังโรงงานและการวางผงัโรงงาน การขน
ถ่ายวัสดุ การจ าลองการวางแผน
กระบวนการผลิตในโรงงาน  
แนวคิดด้านการเพ่ิมผลิตภาพ 
ความสามารถในการผลิต เทคนิคการเพ่ิม
ผลผลิต ความสูญเปล่า 7 ประการในการ
กระบวนการผลิต การปรับปรุงอย่าง

226-351 ชุดวิชาการจัดการ 
ผลิตภาพแบบบูรณาการ 
Skills for Professional 
Manufacturing Engineer 

5((4)-3-8) 
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ต่อเน่ือง การศึกษาการท างาน 
เศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว  
การใช้แผนภูมิและแผนผังต่างๆ ใน
วิเคราะห์งาน การก าหนดเวลามาตรฐาน 
หลักชีวกลศาสตร์ สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมกับการท างาน การออกแบบ
เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ท างานและ
จอภาพแสดงข่าวสารโดยอาศัยหลักการ
พ้ืนฐานทางการยศาสตร์ ระเบียบวิธีการ
วิจัยการด าเนินงาน หลักการของโปรแกรม
เชิงเส้นตรง  
วิธีซิมเพลกซ์และทฤษฎีดูอาลิต้ี รูปแบบ
การขนส่ง กระบวนการตัดสินใจ ทฤษฎี
เกมส์ รูปแบบสินค้าคงคลงั ทฤษฎี
แถวคอย โปรแกรมพลวัต การจ าลอง การ
บริหารโครงการ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับการบริหารจัดการ การเพ่ิมผลิต
ภาพด้วยเทคโนโลยี IoT 
Manufacturing system, forecasting 
techniques, inventory management, 
enterprise resource Planning (ERP), 
analysis of cost and profit in 
industry, production planning, 
scheduling, maintenance 
management; plant allocation, 
machine load and manpower 
calculation, assembly line 
balancing, material handling, 
simulation of manufacturing line in 
industry; productivity improvement 
concepts, production capacity, 
productivity techniques, 7 wastes 
of production process, continuous 
improvement; work study, motion 
economy, use of charts and 
diagrams for work activities analysis, 
standard time determination; 
biomechanics, working 
environments, tools and 
equipment design, workstation and 
workplace design, displays by 
ergonomics principle; operation 
research, linear programming, 
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simplex method and duality 
theory, transportation model, 
decision making process, game 
theory, inventory modeling, 
queuing theory, dynamic 
programming, simulation; project 
management; supply chain 
management; computer software 
for management, IoT technology 
for productivity 

3.6 กำรบูรณำกำรวิธีกำรทำง
วิศวกรรมกำรผลิต 

การเตรียมความพร้อมการท างานในสถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร  แ น ว คิ ด ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการ การวางแผนงานวิจัย 
ข้อเสนอโครงงานส าหรับการแก้ไขปัญหา
ในสถานประกอบการ การเขียนรายงาน 
การน า เสนองาน ทักษะการ ใช้ ง าน
โปรแกรมส านักงาน ทักษะการอ่าน เขียน 
และพูดภาษาอังกฤษ 

Work preparation; 

entrepreneurship; research 

planning; project proposal for 

industrial solving; report writing, 

oral presentation, skills of using 

office software; english skills in 

reading, writing, and speaking 

226-361 ทักษะวิศวกรการผลิต
มืออาชีพ 
Skills for Professional 
Manufacturing Engineer 

1(0-3-0) 

4. ปฏิบัติกำร ไฟฟ้าสถิตย์ แม่เหล็กไฟฟ้า การวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้า และก าลังไฟฟ้า อุปกรณ์
ไฟฟ้าเบื้องต้น กฎของโอห์มและกฎของ
เคอร์ชอฟฟ์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ ก าลงัไฟฟ้าจริงและ
ก าลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ ตัวประกอบก าลัง 
การปรับปรงุค่าตัวประกอบก าลัง การคิด
ค่าไฟฟ้าแบบหนึ่งเฟส  ระบบไฟฟ้าสาม
เฟส หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้า
เบื้องต้น เครื่องก าเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์
ไฟฟ้า แนะน าเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 

200-115 พ้ืนฐานไฟฟ้าส าหรับ
งานวิศวกรรม  
(Basic Electrical 
Engineering) 

3((2)-2-5) 
4.1  ปฏิบัติกำร Digital 
Multi-Meter 

 Electrostatics; magnetism; DC circuit 
analysis; voltage, current and 
power; basic electrical 
components; Ohm’s law and 
Kirchhoff’s law; AC circuit analysis; 
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real and reactive power; power 
factor; power factor correction; 
single-phase electricity bill; three-
phase systems; transformers; 
introduction to electric machinery; 
electric generators and motors; 
introduction to electrical 
instruments 

4.2 ปฏิบัติกำรกำรโปรแกรมเชิง
ตรรกะควบคุมกำรท ำงำนหรือพี
แอลซี (PLC) ขั้นพื้นฐำน และ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ 

กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมการ
ผลิต องค์ประกอบและปัจจัยการผลิต 
กรรมวิธีการผลิตที่ส าคัญ เช่น การหล่อ
โลหะ การข้ึนรูปโลหะ การตัดเฉือนวัสดุ 
การข้ึนรูปวัสดุผง การข้ึนรูปพลาสติก  
การเชื่อมแบบหลอมละลาย กระบวนการ
เชื่อมประสานแบบอื่นๆ กรรมวิธีทางความ
ร้อน คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตเบื้องต้น 
คอมพิวเตอร์ช่วยการวิเคราะห์ทาง
วิศวกรรมเบื้องต้น การวัดละเอียดและ
มาตรวิทยาเบื้องต้น ปฏิบัติการการกลึง
โลหะ การกัดโลหะ การไส การเจียระไน 
การคว้าน การเจาะ การหล่อโลหะ การ
เชื่อมโลหะ การวัดละเอียดเชิงมิติ 
Industrial manufacturing processes, 
manufacturing components and 
production factors; manufacturing 
processes such as foundry, metal 
forming, material cutting, powder 
forming, plastic forming, fusion 
welding, other types of welding, 
heat treatment; basic computer 
aided manufacturing, basic 
computer aided engineering 
analysis; basic precision 
measurement and metrology; 
laboratory for turning, milling, 
shaping, grinding, boring, dilling, 
casting, dimensional precision 
measurement 

226-211 ชุดวิชากระบวนการ
ผลิต  
Manufacturing Processes 

5(3-4-80) 

4.3  ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีอิน
เทอรเ์นตของสรรพสิ่งเชิง
อุตสำหกรรมขั้นพื้นฐำน 
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ตำรำงแสดงผู้สอนในแต่ละองค์ควำมรู้ 

ตำรำงกำรเทียบองค์ควำมรู้ สำขำวิศวกรรมกำรผลิต  
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิต 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  

ส ำหรับผู้เขำ้ศึกษำปีกำรศึกษำ 2564-2568  
 

สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวฒุิกำรศึกษำผู้สอน 
องค์ควำมรู้พื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์ 
200-112 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานส าหรับ        3((3)-0-6) 
วิศวกร  
(Fundamental Mathematics for Engineer) 
 

1.  อำจำรยเ์สกสรรค ์ สุวรรณมณี 
   วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์), 2540       

Maîtrise Informatique Computer Science (Université Paul 
Sabatier Toulouse III) France  

   ประสบการณ์สอน 25 ปี 
 

2.  ผศ.ดร.ธเนศ  เคำรพำพงศ ์
   วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
   DEA. Systems Automatiques (Institue National 

Polytechnique de Toulouse), France 
   Ph.D. Systems Automatiques (Institue National 

Polytechnique de Toulouse), France 
   ประสบการณ์สอน 32 ปี 
 

3.  รศ.ดร.มนตร ี กำญจนะเดชะ 
   วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
   วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
   Ph.D. Electrical Engineering (Old Dominion University),U.S.A. 
   ประสบการณ์สอน 32 ปี 
 

4. รศ.ดร.ทวีศักด์ิ  เรืองพีระกุล 
   วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
   วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
   Ph.D. Electrical Engineering (Santa Clara University), U.S.A. 
   ประสบการณ์สอน 26 ปี 
 

5.  รศ.ดร.พิชญำ  ตัณฑัยย์ 
   วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
   M.Phil. Computer Science (University of Manchester), U.K.  
   Ph.D. Computer Science (University of Manchester), U.K.  
   ประสบการณ์สอน 32 ปี 
 
 

226-202 คณิตศาสตร์ส าหรับระบบควบคุมและการ
วิเคราะห์เชิงวิศวกรรม 
Mathematics for control systems and 
engineering analysis 

1. ดร.สุริยำ จิรสถิตสิน 
- วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 
(สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์) 
- วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ 
(ม.สงขลานครินทร์) 

- Ph.D.Industrial Systems Engineering 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวฒุิกำรศึกษำผู้สอน 
(University of Regina, Canada) 
ประสบการณส์อน 14 ปี 
 
 

200-113 ฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับวิศวกร     3((3)-0-6) 
(Fundamental Physics for Engineer) 

1. ดร.สมชำย แซ่อึ้ง 
   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
   DEA, Mechanics and Energy (Institute National 

Polytechnique de Lorraine, Nancy I) France 
   Ph.D. Mechanical Engineering (Universite Henri Poincare, 

Nancy I). France 
   ประสบการณ์สอน  19 ปี 
 

2. ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 
   วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
   M.Eng. Environmental Engineering (University of 

Melbourne), Australia 
   ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)  
   ประสบการณ์สอน 26 ปี 
 

200-114 เคมีพ้ืนฐานส าหรับวิศวกร    2((2)-0-4) 
(Fundamental Chemistry for Engineer) 

1.  ผศ.ดร.ปริญญำ คงพรม 
   วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
   วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
   วศ.ด. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
   ประสบการณ์สอน 10 ปี 
 

2. รศ.ดร.รำม แย้มแสงสังข์ 
   B.Sc. Chemical Engineering (The University of Texas at 

Austin) U.S.A., 2539 
   Ph.D. Agricultural Engineering (Texas A and M University) 

U.S.A., 2543 
   ประสบการณ์สอน 21 ปี 

 

3. รศ.ดร.ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ 
   วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
   วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
   Ph.D. Chemical and Petroleum Refining Engineering 

(Colorado School of Mines), U.S.A. 
   ประสบการณ์สอน 22 ปี 
 

4. รศ.ดร.สุกฤทธิรำ รัตนวิไล 
   วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)  
   M.Sc. Chemical and petroleum Refining Engineering 

(Colorado School of Mines), U.S.A.    
   Ph.D. Chemical and Petroleum Refining Engineering 

(Colorado School of Mines), U.S.A. 
  ประสบการณ์สอน 21 ปี 

5.  รศ.ดร.ผกำมำศ เจษฎ์พัฒนำนนท ์
  วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

 M.Sc. Environmental Diagnostics (Cranfield University)  U.K.   
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวฒุิกำรศึกษำผู้สอน 
  Ph.D. BioScience and Technology (Cranfield University)U.K. 

 ประสบการณ์สอน 22 ปี 

 

6.  รศ.ดร.จันทิมำ ชั่งสิริพร 
    วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)    

 ปร.ด. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
 ธนบุรี)  
 ประสบการณ์สอน 19 ปี 

 

7.  รศ.ดร.กุลชนำฐ ประเสริฐสิทธ์ 
    วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    M.Sc. Chemical Engineering (Lehigh University), U.S.A.  
    Ph.D. Chemical Engineering (Lehigh University), U.S.A. 

 ประสบการณ์สอน 20 ปี 

 

8. รศ.ดร.ชญำนุช แสงวิเชียร 
   วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)  
   M.S. Chemical Engineering (Michigan Technological  
   University) U.S.A. 
   Ph.D Chemical Engineering (Johns Hopkins University)U.S.A. 

ประสบการณส์อน 21 ปี 

9.  รศ.ดร.สินินำฏ จงคง 
    วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    ปร.ด. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)    

 ประสบการณ์สอน 14 ปี 

 

10. รศ.ดร.สุรัสวดี กังสนันท์ 
     วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

  ปร.ด. เทคโนโลยีปิโตรเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
  ประสบการณ์สอน 12 ปี 

11. ผศ.ดร.พรศิริ แก้วประดิษฐ์ 
     วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
     วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

  ปร.ด. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
  ประสบการณ์สอน 13 ปี 

12. ผศ.ดร.ระชำ เดชชำญชัยวงศ ์
     วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
     วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

  ปร.ด. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
  ประสบการณ์สอน 4 ป ี
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวฒุิกำรศึกษำผู้สอน 
13. ดร.ทรงธรรม โพธิ์ถำวร 
    วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)   
    ปร.ด. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)   
    ประสบการณส์อน 4 ปี 
 

องคค์วำมรู้พื้นฐำนทำงวิศวกรรม 
200-117   พ้ืนฐานการเขียนแบบ           2((2)-0-4) 
ส าหรับวิศวกร  
(Basic Engineering Drawing) 

1. ดร.สมชำย แซ่อึ้ง 
   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
   DEA, Mechanics and Energy (Institute National 

Polytechnique de Lorraine, Nancy I) France 
   Ph.D. Mechanical Engineering (Universite Henri Poincare, 

Nancy I). France 
   ประสบการณ์สอน  19 ปี 
 

2. ดร.ฐำนันดร์ศักด์ิ เทพญำ 
   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
   วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
   Ph.D. Energy Technology (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
   ธนบุรี) 
   ประสบการณ์สอน 23 ปี 
 

3. ดร.กิตตินันท์ มลิวรรณ 
   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)  
   Maitrise Mechnique (Paul Sabatier University, Toulouse)  
   France  
   DEA Energetique et Transferts (Paul Sabatier University,  
   Toulouse) France 
   Ph.D. Fluid Mechanics (Paul Sabatier University, Toulouse)  
   France 
   ประสบการณ์สอน 27 ปี 
 

4. ผศ.ดร.ธีระยุทธ หลีวิจิตร 
   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)  
   วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)    
   Ph.D. Energy Technology (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 
   เกล้าธนบุรี) 
   ประสบการณ์สอน 15 ปี 
 

221-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1            3((3)-0-6) 
(Engineering Mechanics I) 

1. ศ.ดร.สุชำติ ลิ่มกตัญญู 
   วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
   MS.CE. Civil Engineering (University of Colorado, Boulder), 

U.S.A. 
   Ph.D. Civil Engineering (University of Colorado, Boulder), 

U.S.A. 
   ประสบการณ์สอน 26 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวฒุิกำรศึกษำผู้สอน 
2. รศ.ดร.ปรเมศวร์ เหลือเทพ 
    วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า      
    เจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
    M.Eng. Transportation Engineering (Asian Institute of  
    Technology) 
    Ph.D. Transportation Engineering (The Hong Kong  
    Polytechnic University) China 
    ประสบการณ์สอน 16 ปี 
 

3. รศ.ดร.ปฐเมศ ผำณิตพจมำน 
    วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ  
    ทหารลาดกระบัง)  
    วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  
    วศ.ด. วิศวกรรมโยธา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  
     ประสบการณ์สอน 11 ปี 
 

237-111  วัสดุวิศวกรรม                     2((2)-0-4) 
(Engineering Materials) 

1. ผศ.ดร.สมใจ จันทร์อุดม 
   วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)  
   ปร.ด. วิศวกรรมวัสดุ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)  
   ประสบการณ์สอน 7 ปี 
 

2. อำจำรย์ชนินทร์ ด ำรัสกำร 
   วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)  
   วศ.ม. วิศวกรรมวัสดุ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)  
   ประสบการณ์สอน 37 ปี 
 

3. ผศ.ดร.มัทนำ ฆังคะมโณ 
   วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)  
   M.S.E. Ceramics Science and Engineering  
   (The University of  Sheffield) U.K. 
   Ph.D. Engineering(Ceramics) (The University of Exeter) U.K.  
   ประสบการณ์สอน 6 ปี 
 

4. ดร.วีรเดช กีรติธนวิทย์ 
   วศ.บ. ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร)  
   วท.ม. วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิง่ทอ   
   (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  
   Ph.D. Plastics Engineering (TU Bergakademie Friberg) U.S.A.  
   ประสบการณ์สอน 3 ปี 
 

200-116   พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม       3(2-2-5) 
คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร  
(Basic Engineering Programming) 

1. อำจำรย์เสกสรรค ์ สุวรรณมณี 
   วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

Maîtrise Informatique Computer Science (Université Paul 
Sabatier Toulouse III) France  

   ประสบการณ์สอน 25 ปี 
2. ดร.อำรีย์ ธีรภำพเสรี  
   วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)     
   Maitrise. Informatique (Joseph Fourier University of 

Grenoble 1) France  
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวฒุิกำรศึกษำผู้สอน 
   DEA, Information Systems Et Communication (Joseph 

Fourier University Grenoble 1) France 
   Ph.D. Computer Science (Joseph Fourier University of 

Grenoble 1) France  
   ประสบการณ์สอน 16 ปี 
 

3. ดร.ธนำธิป ลิ่มนำ 
   วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
   วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
   ปร.ด. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
   ประสบการณ์สอน 7 ปี 
 

4. ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ 
   วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)       
   Ph.D. Sciences et Technologies Industrielles (Universitie 

Orleans) France 
   ประสบการณ์สอน 25 ปี 
 

5. ผศ.ดร.เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย 
   B.S. Electrical & Computer Engineering (Carnegie - Mellon 

University) U.S.A.  
   M.S. Electrical & Computer Engineering (Carnegie - Mellon 

University) U.S.A.  
   Ph.D. Computer Science (Lancaster University), U.K.  
   ประสบการณ์สอน 20 ปี 
 

6. รศ.ดร.ทวีศักด์ิ เรืองพีระกุล 
   วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
   วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
   Ph.D. Electrical Engineering (Santa Clara University), U.S.A. 
   ประสบการณ์สอน 26 ปี 
 

7. รศ.ดร.มนตรี กำญจนะเดชะ 
   วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
   วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
   Ph.D. Electrical Engineering (Old Dominion University),U.S.A. 
   ประสบการณ์สอน 32 ปี 
 

8. รศ.ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ 
   วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)  
   M.Sc. Computer Science (California State University, 

Chico) U.S.A. 
   Ph.D. Computer Science (Portland State University) U.S.A. 
   ประสบการณ์สอน 26 ปี 

226-201 สถิติและความน่าจะเป็นส าหรับ 
วิศวกรรมการ 
Statistics and Probability for Manufacturing 
Engineering 

1. รศ.วนิดำ รัตนมณี 
- วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต  
(ม.สงขลานครินทร์)  
- M.Eng.Industrial Engineering 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวฒุิกำรศึกษำผู้สอน 
(lowa State University, U.S.A.)  
  ประสบการณ์สอน 28 ป ี
 

226-211  ชุดวิชากระบวนการผลิต       5((3)-4-8) 
Manufacturing Process  
 
 
 

1. ศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล 
- วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต (ม.สงขลานครินทร์) 
- M.Sc.Mechnical Engineering. (National University of Singapore) 
- Ph.D.Chemical Engineering (University of Queensland, 
Australia) 
   ประสบการณ์สอน 29 ปี 
 

2. รศ.วนิดำ รัตนมณี 
- วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต (ม.สงขลานครินทร์)  
- M.Eng.Industrial Engineering (lowa State University, U.S.A.)  
ประสบการณส์อน 28 ปี 
 

3. รศ.ดร.สุภำพรรณ ไชยประพัทธ์ 
- M.Eng.Industrial Engineering (Iowa State University, U.S.A.) 
- Ph.D.Industrial Engineering (Iowa State University, U.S.A.) 
ประสบการณส์อน 26 ปี 
 
3. รศ.ดร.องุ่น สังขพงศ์ 
- วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต (ม.สงขลานครินทร์) 
- วศ.ม.วิศวกรรมการผลิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  
- Ph.D.Industrial Engineering (University of Miami, U.S.A.) 
   ประสบการณ์สอน 35 ปี 
 
5. ผศ.พิเชฐ ตระกำรชัยศิริ 
 - วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต (ม.สงขลานครินทร์) 
- วศ.ม.วิศวกรรมการผลิต (ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)   
ประสบการณส์อน 23 ปี 
 
6. ดร.กุลภัสร์ ทองแก้ว 
   - วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (ม.สงขลานครินทร์) 
- วศ.ม.วิศวกรรมการผลิตและระบบ (ม.สงขลานครินทร์) 
- Ph.D. Manufacturing Engineering and Management 
(University of New South Wales, Australia)    
ประสบการณส์อน 10 ปี 
7. ดร.สุริยำ จิรสถิตสิน 
- วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  
(สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์) 
- วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ (ม.สงขลานครินทร์) 

- Ph.D.Industrial Systems Engineering 
(University of Regina, Canada) 
ประสบการณส์อน 14 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวฒุิกำรศึกษำผู้สอน 
230-215  พ้ืนฐานทางอุณหพลศาสตร์     3((3)-0-6) 
และการไหลของของไหล 
(Fundamental of thermodynamic  
and fluid flow) 

1. รศ.ดร.สินินำฏ จงคง 
    วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    ปร.ด. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)  

 ประสบการณ์สอน 14 ปี 
 

2.  ผศ.ดร.ระชำ เดชชำญชัยวงศ ์
    วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

 ปร.ด. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
 ประสบการณ์สอน 4 ปี 

 

200-115 พ้ืนฐานไฟฟ้าส าหรับงาน         3((2)-2-5) 
วิศวกรรม 
(Basic Electrical Engineering)            
 

1. ดร.วฤทธิ์ วิชกูล 
   B.Eng. Electrical Engineering (Massachusetts Institute of  
   Technology) U.S.A. 
   M.Eng. Electrical Engineering and Computer Sciences  
   (Massachusetts Institute of Technology) U.S.A. 
   Ph.D. Electrical Engineering and Computer Science  
   (Massachusetts Institute of Technology) U.S.A. 
   ประสบการณ์สอน 12 ปี 
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ส่วนท่ี 5 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 
1. ห้องปฏิบัติกำร 

วิศวกรรมการผลิต (Manufracturing Engineering : MfE) เป็นสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับ การออกแบบ พัฒนา วางแผน 
ควบคุม การบริหารจัดการ และติดตามประเมินผลระบบโดยรวม โดยครอบคลุมปัจจัยทุก ๆ ด้าน ท้ังบุคคล ข้อมูล 
เครื่องจักรอุปกรณ์ วัสดุ พลังงาน การเงิน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ วิศวกรรมการผลิต สามารถศึกษาท้ังด้านการ
จัดการ (Management) ด้านวัสดุศาสตร์ (Material) และด้านกระบวนการผลิต (Manufacturing)  เมื่อส าเร็จ
การศึกษาแล้ว จึงสามารถท างานได้หลากหลายสาขา โดยวิศวกรการผลิตแบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ การ
วางแผนการผลิต และการตรวจสอบระบบการผลิตให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เช่น การลดขั้นตอนการ
ท างาน การเพิ่มคุณภาพในงาน การค้นหาวิธีลดของเสียจากการผลิต ฯลฯ  นอกจากนี้ วิศวกรการผลิตเป็นอาชีพท่ี
ท างานกับระบบต่าง ๆ ดังนั้น วิศวกรการผลิตจึงจะท างานในแทบทุกประเภทธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นระบบในโรงงาน
อุตสาหกรรม  ระบบการศึกษาในโรงเรียน หรือระบบใน โรงพยาบาล เป็นต้น  ดังนั้น หลักสูตร จึงจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และโปรแกรมต่าง ๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการและสามารถบูรณาการความรู้เพื่อวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 
 

1.1. บัญชีรำยกำรของวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรทดลอง 
1.1.1 โรงปฏิบัติงานการตัดและข้ึนรูปวัสดุ (Machine & Forming Shop) 
 การตัดเป็นเทคนิคในการท าให้วัสดุ (ช้ินงาน) เช่น โลหะและเครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องปรับเปล่ียน

รูปร่างช้ินงานให้อยู่ในรูปแบบท่ีต้องการ กระบวนการแปรรูปวัสดุให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตพื้นฐาน 
ช้ินงานโดยส่วนมากเกิดจากการผสมผสานระหว่างกระบวนการต่าง ๆ ตามลักษณะของการออกแบบ ความละเอียด
ของช้ินงาน คุณภาพของช้ินงาน ดังนั้น ในการออกแบบช้ินงานจะต้องมีความรู้ในเรื่องของกระบวนการผลิตพื้นฐาน
เป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน จึงจะท าให้สามารถวางแผนกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  รวดเร็ว  เครื่องมือ
และอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานตัดและการขึ้นรูปวัสดุ มีดังนี้ 

 

ครุภัณฑ์และอุปกรณ์กำรทดลอง กำรทดลอง 
1. ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน ประกอบด้วย ชุดโต๊ะ
ตะไบ เวอร์เนียร์ไฮเกจ และเหล็กขีดงานร่างแบบ ชุดต๊าป
เกลียว และตัวตัดเกลียวนอก  

- ปฏิบัติการตะไบปรับแต่งผิว 
- ปฏิบัติการพื้นฐานงานร่างแบบ 
- ปฏิบัติการกลึงปาดหน้าและกลึงปอกผิว 

2. ปฏิบัติการพื้นฐานกระบวนการผลิต ประกอบด้วย    
 Turning machine 
 Milling machine 
 Horizontal Milling machine 
 Vertical Milling Machine  

- ปฏิบัติการงานกลึง  
- ปฏิบัติการงานกัด 
- ปฏิบัติการงานตัด 

 
 
1.1.2 โรงปฏิบัติการโลหะแผ่น (Sheet Metal Shop) 
 ในการผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นนั้น นักศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบงานผลิตภัณฑ์

รวมไปถึงหลักการใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการประกอบช้ินงานโลหะแผ่นเข้าด้วยกันได้อย่างถูกต้องและได้
ประสิทธิภาพของงานในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ในงานโลหะแผ่น การพับข้ึนรูปงานลักษณะต่าง ๆ สามารถกระท า
ได้โดยง่ายเพราะมีเครื่องจักร เช่น เครื่องพับโลหะท่ีช่วยให้พับได้ดี เท่ียงตรง และรวดเร็ว  เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้
ในงานโลหะแผ่น มีดังนี้ 
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ครุภัณฑ์และอุปกรณ์กำรทดลอง กำรทดลอง 
1. เครื่องมือท่ีใช้ในงานโลหะแผ่น เช่น ฉากผสม ค้อน 
กรรไกรตัดตรง กรรไกรตัดโค้ง บรรทัดเหล็ก แผ่นเหล็ก
อาบสังกะสี เครื่องมือย้ าตะเข็บ 
2. เครื่องพับโลหะแผ่น (Bending Sheet Machine) 

- ประเภทของโลหะแผ่น 
- การเลือกใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน 
- การเลือกใช้วิธีการต่อยึดช้ินงานโลหะแผ่นท่ี

ถูกต้อง 
- การประกอบข้ึนรูปงานโลหะแผ่น 

 
 
 

1.1.3 ห้องปฏิบัติการเชื่อมโลหะ (Welding Shop) 
        การเช่ือมโลหะเป็นวิทยาการด้านหนึ่งท่ีจ าเป็นและเป็นพื้นฐานของกระบวนการผลิต เพราะการ

เช่ือมเป็นการต่อ การยึดโลหะเข้าด้วยกันและเป็นเนื้อเดียวกัน  การเช่ือมโลหะพื้นฐานแบ่งออกได้เป็น การเช่ือมด้วย
ไฟฟ้า (Arc Welding) และ การเช่ือมด้วยแก๊ส (Gas Welding) เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเช่ือมโลหะมีดังนี้ 

 

ครุภัณฑ์และอุปกรณ์กำรทดลอง กำรทดลอง 
1. ชุดอุปกรณ์การเช่ือมไฟฟ้า 
2. ชุดอุปกรณ์การเช่ือมแก๊ส 
3. ชุดอุปกรณ์การเช่ือม TIG 
4. เครื่องเช่ือม TIG 
5. เครื่องเช่ือมไฟฟ้า AC 
6. เครื่องเช่ือม MAG 

- การเช่ือม/ตัดโลหะด้วยแก๊สและการเช่ือม TIG 
- การเช่ือมโลหะด้วยไฟฟ้า 
- การต่อแนวเช่ือมโลหะด้วยไฟฟ้า 
- การเช่ือม MAG 

 
1.1.4 ห้องปฏิบัติการหล่อโลหะ  (Foundry Shop) 
        การหล่อโลหะ (Casting) เป็นกระบวนการพื้นฐานท่ีส าคัญในการขึ้นรูปโลหะชนิดต่าง ๆ  ซึ่ง

เหมาะกับการผลิตช้ินงานท่ีผลิตได้หลากหลายรูปแบบ โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ขั้นตอนในการหล่อโลหะ ต้ังแต่ การ
สร้างแม่พิมพ์ การท าแบบหล่อ การหลอมละลายโลหะอลูมิเนียมผสม การหล่อโลหะ การแข็งตัวของโลหะ จุดบกพร่อง
ของงานหล่อ การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพงานหล่อ เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานหล่อโลหะมีดังนี้ 

ครุภัณฑ์และอุปกรณ์กำรทดลอง กำรทดลอง 
1. อุปกรณ์และเครื่องมือท าแบบหล่อ 
2. เครื่องเจาะ 
3. เครื่องเล่ือยสายพาน 
4. เครื่องขัดกระดาษทราย 
5. เครื่องผสมทราย 
6. เตาหลอมโลหะ 

-  การท ากระสวนแยกส่วน (Split Pattern) 
-  การผสมทรายสังเคราะห์แบบ Green Sand  
-  การท าแบบหล่อ 
-  การหล่อโลหะ 

 
1.1.5 ห้องปฏิบัติการศึกษาการท างาน (Work Study Laboratory) 
 อุปสรรคของนักศึกษาท่ีไม่สามารถแก้ปัญหาหรือปรับปรุงการท างานในสถานประกอบการจริง

นอกจากจะเกิดขึ้นจากการไม่เข้าใจทฤษฎีแล้วยังเกิดจากการไม่รู้วิธีประยุกต์ทฤษฎีเข้ากับการด าเนินงานจริงได้  การ
ท าปฏิบัติการ Work Study ช่วยก าจัดจุดอ่อนดังกล่าวให้หมดส้ินไป กระบวนการเรียนปฏิบัติการจะกระตุ้นให้
นักศึกษา “คิดได้และท าได้”  นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการปรับปรุงงานโดยอิงทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง   ท าให้สามารถ
เลือกใช้แผนภูมิชนิดต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับรูปแบบของปัญหา สามารถใช้ MS-Excel ช่วยวิเคราะห์
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และค านวณข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนน าไปสู่ความส าเร็จในการปรับปรุงงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
ห้องปฏิบัติการ Work study มีดังนี้ 

 

ครุภัณฑ์และอุปกรณ์กำรทดลอง กำรทดลอง 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะและเครื่องพิมพ์ 
2. LCD TV – Monitor และสายเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ 
3. แ บ บ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล  เ ช่ น  Flow process chart, 

Multiple activity chart, Two handed process 
chart, Simultaneous motion chart 

4. ก ร ะ ด าษ  A4 จ า ล อ ง เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ท่ี ต้ อ ง ผ่ า น
กระบวนการแปรรูปหลายข้ันตอน  

5. นาฬิกาจับเวลา 
6. ใบจ าลองการปฏิบั ติ งานและการว่ า งงานของ

เครื่องจักร 
7. กล้องถ่ายรูปดิจิทัล 
8. วิดีโอ Work improvement I การปรับปรุงวิธีการ

ท างาน กรณีศึกษาการประกอบ Gate valve 
9. วิดีโอ Work improvement II การปรับปรุงวิธีการ

ท างาน กรณีศึกษาการประกอบ Bolt กับ Washers 
10. วิดีโอการประกอบช้ินส่วนเฟอร์นิเจอร์ในโรงงานแห่ง

หนึ่ง (เรียนรู้ Flow process chart) 
11. วิดีโอการพิมพ์เอกสาร (เรียนรู้ Multiple activity 

chart) 
12. วิดีโอการประกอบไฟฉาย (เรียนรู้ Two handed 

process chart กับ Simultaneous motion chart) 
13. วิดีโอการประกอบ Bolt กับ washers (เรียนรู้

กระบวนการในการหาเวลามาตรฐาน) 
14. กรรไกร เครื่องเย็บกระดาษ สีไม้ 

- ความส าคัญของการปรับปรุงงาน 
- กรณีตัวอย่างการปรับปรุงวิธีการท างาน    (การ

ประกอบ Gate valve) 
- หลักการประหยัดการเคล่ือนท่ี  
- แผนภูมิกระบวนการไหล 
- แผนภูมิกิจกรรมพหุคูณ 
- แผนภูมิกระบวนการสองมือ 
- แผนภูมิการเคล่ือนท่ีพร้อมกัน 
- การประเมินอัตราการท างาน 
- กระบวนการหาเวลามาตรฐาน 
- การสุ่มงาน 
- การวิเคราะห์เวลาด้วยระบบการเคล่ือนท่ี-เวลาท่ี

ก าหนดล่วงหน้า 

 
1.1.6 ห้องปฏิบัติการระบบอุตสาหกรรมอัจฉริยะและซอฟท์แวร์ (Smart Industry System 

and Software Laboratory) 
 หลักสูตรได้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการระบบอุตสาหกรรมอัจฉริยะและซอฟท์แวร์เพื่อรองรับการ

เรียนการสอนด้านระบบอุตสาหกรรมอัจฉริยะขั้นพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์เฉพาะทางวิศวกรรมการผลิตท่ี
จ าเป็นส าหรับการเรียนของหลักสูตรกับการลงปฏิบัติงานจริง เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการระบบ
อุตสาหกรรมอัจฉริยะและซอฟท์แวร์ มีดังนี้ 

 

ครุภัณฑ์และอุปกรณ์กำรทดลอง กำรทดลอง 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สาธิตการใช้งาน 
2. โทรทัศน์สี 
3. โปรแกรมส าเร็จรูปทางวิศวกรรมการผลิตท่ีใช้ในการ
สอน 
4. ชุดฝึกพีแอลซี ไอโอที และระบบควบคุมอัตโนมัติ 

- ieSmart WI โปรแกรมสร้างมาตรฐานการ
ท างาน 

- ieLineBalancing โปรแกรมจัดสมดุล
สายการผลิต 



 

- 64 - 

 

    
     

ครุภัณฑ์และอุปกรณ์กำรทดลอง กำรทดลอง 
- การเขียนโปรแกรม PLC และระบบควบคุม

อัตโนมัติขั้นพื้นฐาน 
- การใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เนตของสรรพส่ิงเชิง

อุตสาหกรรมข้ันพื้นฐาน 
- พื้นฐานดิจิทัลทวิน (Digital Twin) ด้วย

โปรแกรมจ าลองสถานการณ์ Flexsim 
 

1.1.7 ห้องปฏิบัติการระบบการผลิตแบบลีน (Lean Production System Laboratory)  
 ห้องปฏิบัติการระบบการผลิตแบบลีนเป็นแนวทางการจัดการและการจัดระเบียบท่ีมาจาก

หลักการด้านการผลิตแบบลีน ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วคือการขับเคล่ือนด้วยการปรับกระบวนการให้เหมาะสมท่ีสุด มุ่งเน้น
ไปท่ีการส่งมอบผลลัพธ์ด้วยวิธีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด ซึ่งหมายถึงทางด้านต้นทุน ความรวดเร็ว และการใช้ทรัพยากรท่ี
คุ้มค่าท่ีสุด 

 

ครุภัณฑ์และอุปกรณ์กำรทดลอง กำรทดลอง 
เครื่องมือและเทคนิคของการผลิตแบบลีน 
1. ชุดฝึกระบบการผลิตแบบลีน (โ ต๊ะสถานีงาน 

อุปกรณ์ขนถ่าย ขาต้ังกล้องวิดีโอพร้อมรีโมท และ
อุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง) 

2. ชุดฝึกระบบกลไกอัตโนมัติ (Karakuri Kaizen) 
3. ชุดฝึกคน-เครื่องจักร 
4. ชุดฝึกการจัดสมดุลการผลิต 
5. แบบแสดงวิธีปฏิบั ติงาน และแบบฝึกปฏิบั ติ ท่ี

เกี่ยวข้อง 

 
- ระบบคัมบัง 
- การไหลทีละช้ิน และการไหลแบบเป็นชุด,  
- การควบคุมด้วยสายตา 
- การลดเวลาการเปล่ียนงาน 
- การผลิตแบบผสมรุ่น 
- การปรับเรียบการผลิต 
- การผลิตโดยอิงเวลามาตรฐานด้วยวิธีการจับเวลา

โดยตรง (Direct Time Study) และจังหวะการ
ผลิต (Takt Time) 

-  ก า ร จัดสม ดุลการผ ลิต  ( Line Balancing / 
Yamazumi Chart) 

- การเตรียมพร้อมใช้ ณ จุดปฏิบัติงาน และ 5ส 
- การตรวจสอบด้วยตนเอง และการควบคุมตัวเอง

โดยอัตโนมัติ  
- เครื่องมือป้องกันความผิดพลาด 
-  ร ะ บ บ อั ต โ น มั ติ ต้ น ทุ น ต่ า  ( Low Cost  

Automation) ห รื อ ร ะ บ บ ก ล ไ ก อั ต โ น มั ติ  
(Karakuri Kaizen) 

- แผนผังสายธารคุณค่า และความสูญเสียท้ัง 8 
ประการ 

- การระดมสมอง (ไคเซน) และการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง  

- การผลิตแบบ I-Shape, U-Shape และ Cellular 
Manufacturing 
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1.1.8 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล (Mechanical Engineering Laboratory) 
 หลักสูตรจัดให้มีการปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจทฤษฎีใน

รายวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมได้ดียิ่งขึ้น อาทิ กลศาสตร์วิศวกรรม 1 และพื้นฐานทางอุณหพลศาสตร์และการไหล
ของของไหล เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล มีดังนี้ 
 

ครุภัณฑ์และอุปกรณ์กำรทดลอง กำรทดลอง 
1. ชุดอุปกรณ์ทดลองการไหลและความเสียดทานในท่อ การทดลองการไหลและความเสียดทานในท่อ เพื่อ

ศึกษาความสัมพันธ์ของความดันลดท่ี Orifice กับ
อัตราการไหลจริง ศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การสูญเสีย 
(k) ของวาล์วสามทางและข้องอ และศึกษาค่า
ความสัมพันธ์ของแฟกเตอร์ความเสียดทาน (f) ของ
ท่อขนาดต่าง ๆ 

2. ชุดอุปกรณ์ทดลองการน าความร้อน การทดลองการน าความร้อน เพื่อศึกษากฎการน า
ความร้อนของฟูริเยร์ และศึกษาความต้านทาน
ความร้อนของโลหะท่ีหน้าสัมผัสต่างกัน 

3. ชุดอุปกรณ์ทดลองระบบคานพื้นฐาน การทดลองเพื่อศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีระยะโก่ง 
ความชันและแรงปฏิกิริยาท่ีฐานรองรับของระบบ
คานพื้นฐาน 

4. ชุดอุปกรณ์ทดลองการวิเคราะห์กลไกพื้นฐาน การทดลองเพื่อศึกษาคุณลักษณะการเคล่ือนท่ีของ
กลไกพื้นฐาน อาทิ Slider crank, Scotch yoke, 
Whitworth quick return, Slotted link, 
Geneva stop และ Oldham coupling 

 
1.2 โปรแกรมส ำเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software) 

 หลักสูตรจัดให้มีการเรียนการสอน การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป (ซอฟต์แวร์) สอดแทรกเข้าไปในรายวิชาต่าง ๆ  
ช้ันปี 1 ถึงปีท่ี 4  โดยมหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชาและหลักสูตร ได้จัดหาโปรแกรมลิขสิทธิ์ ได้แก่ โปรแกรมพื้นฐานท่ี
ช่วยในการท างานต่าง ๆ อย่างเช่น Microsoft Office โปรแกรมส าเร็จรูปในด้านการจ าลองสถานการณ์โปรแกรม
ส าเร็จรูปในด้านสถิติและการควบคุมคุณภาพ  โปรแกรมส าเร็จรูปในด้านการวางแผนการผลิต สรุปดังนี้ 

1.   โปรแกรม Minitab, MS-EXCEL, โปรแกรม SPSS 
2.   โปรแกรมระบบ CAD/CAM 
3.   โปรแกรม Microsoft 365   
4.   โปรแกรม SOLID WORKS  

นอกจากนี้ มีโปรแกรมท่ีช่วยในการเรียนการสอนการสอบออนไลน์ ได้แก่ 
1. โปรแกรมส าหรับการเรียนการสอนการสอบออนไลน์  ได้แก่ Zoom, MS-Team, Google Meet 
2. โปรแกรมส าหรับการเรียนการสอนการสอบภาษาอังกฤษ ได้แก่ Tell Me More 
3. โปรแกรมส าหรับการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ได้แก่ Turnitin  
4. โปรแกรมส าหรับการจัดท าบรรณานุกรมอัตโนมัติ ได้แก่ Zetaro, Endnote 

2.  แหล่งบริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร  
 2.1  ห้องสมุดและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  ห้องสมุดหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เรียกว่า ส านักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เป็นส านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นศูนย์รวมสารสนเทศในรูปแบบ
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ต่าง ๆ แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยได้น าเอาเทคโนโลยีการส่ือสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ 
ท าให้สามารถบริการแก่ผู้ห้องสมุดในรูปแบบต่าง ๆ อย่างหลากหลายและรวดเร็ว  นอกจากนี้ยังมีหน้าท่ีส่งเสริมการ
เรียนการสอน และการวิจัยให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ด าเนินการท้ังการจัดหาจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ท่ีตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ และจัดระบบการให้บริการเพื่ออ านวยความสะดวก  รวบรวมหนังสือต่างๆยังมีส่ือการสอนประเภท
ต่างๆไว้ให้ บริการ ได้แก่ เทปตลับ เทปภาพ รวมท้ังเป็นศูนย์ส่ือการศึกษา ช่วยอาจารย์ผู้สอนในด้านการเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ส่ือการสอนต่าง ๆ ท่ีพร้อมให้ยืมใช้ได้ทันที  
       หนังสือ ต ารา วารสารในห้องสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย
หนังสือ วารสาร ท้ังภาษาไทยและต่างประเทศ รวมถึงฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ ท้ัง E-Book, E-Journal, E-Research 
และ E-Thesis โดยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังสถิติท่ีแสดงดังนี้ 
 

Material Type Thai English Other Undefined Total 
Article 116,621 4,006 251 31,656 152,534 
Books 104,619 59,749 544 654 165,566 
Clipping 353 0 0 0 353 
Computer Files 7,476 648 64 13 8,201 
Continuing Resources 752 1,311 300 5 2,368 
E-Book 438 19,459 2,847 0 22,744 
Maps 27 2 0 0 29 
Mixed Materials 40 50 0 0 90 
Multimedia 3 2 0 0 5 
Music 224 204 70 0 498 
Pamphlets 1,591 16 0 1,152 2,759 
Visual Materials 1,790 788 133 0 2,711 
Total 233,934 86,235 4,209 33,480 357,858 
ที่มำ : https://clib.psu.ac.th/about/library-statistics.html 

 
  ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เปิดให้บริการสืบค้น-ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
แก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอก โดยปกติเปิดให้บริการทุกวัน โดยวันจันทร์ถึงวันศุกร์เปิดให้บริการ
เวลา 08:30-22:00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เปิดให้บริการ 09:00-19:30 น. บริการอินเตอร์เนต โทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม และเป็นสถานท่ีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ อีกท้ังยังเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) ท่ีมีระบบสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศท้ังหมดท่ีให้บริการในห้องสมุดผ่านอินเตอร์เนตได้ตลอด 24 ช่ัวโมง การยืมต่อด้วยตนเอง ระบบ
แนะน าหนังสือเข้าใหม่ ระบบแนะน าและจัดซื้อจัดหาสารสนเทศเข้าห้องสมุด เป็นต้น  
 

1.2  สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
นอกเหนือจากส านักงานทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร แล้ว ระดับมหาวิทยาลัยและ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ยังมีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีสนับสนุนการบริการทางด้านวิชาการ สนับสนุนการเรียนการสอน
ต้ังแต่ระดับพื้นฐานจนถึงงานวิจัยข้ันสูงของนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ศิษย์เก่า บุคลากรและบุคคลภายนอก ได้แก ่

1) ศูนย์คอมพิวเตอร์ (หรือในช่ืออย่างเป็นทางการว่า “ส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ) เป็น
หน่วยงานกลางในการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนการสอนแก่
นักศึกษาทุกคณะวิชา การวิจัยและการให้บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่บุคลากร นักศึกษาและบุคคลท่ัวไป เพื่อ
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ความสะดวก แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า (Website ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ท่ี www.cc.psu.ac.th) 

    ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บริการแก่นักศึกษาได้แก่ บัญชี PSU Passport บริการอีเมล์ บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 
บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อินเทอร์เนต เครือข่ายไร้สาย (PSU WIFI) เครือข่ายไร้สาย Eduroam และ
โปรแกรม PSU VPN และบริการ Web Hosting ซ่อมคอมพิวเตอร์ และให้บริการเช่า Notebook  ส่วนการให้บริการ
แก่บุคลากร ได้แก่ บริการ PSU Fiber  และบริการอินเทอร์เนตบ้านพักบุคลากร  การประชุมทางไกล รวมถึงการ
ให้บริการระบบสารสนเทศส าหรับบุคลากร 

   นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์มีฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม เป็นหน่วยงานกลางท่ีรับผิดชอบเป็น
ผู้จัดการและดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายหลักของคณะฯ  สนับสนุนการบริหารจัดการโดยน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการเรียน การสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการ สนับสนุน
งานบริหารจัดการของหน่วยงานภายในคณะฯ รวมทั้งให้บริการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่
หน่วยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart 
Classroom) บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บริการพัฒนาระบบสารสนเทศ บริการ Live & 
Digital Media และบริการโสตทัศนูปกรณ์  

 

2) หอพักนักศึกษำ 
    เมื่อนักศึกษาก้าวเข้ามาสู่มหาวิทยาลัย ปัจจัยหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อการใช้ชีวิตของนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยก็คือท่ีพักอาศัย และหอพักนักศึกษามีความส าคัญมากต่อนักศึกษาเพราะเป็นสถานท่ีท่ีเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้รู้จักใช้ชีวิตในสังคม รู้จักการช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่น รวมทั้งการแลกเปล่ียนทัศนคติกับนักศึกษาคณะต่าง 
ๆ  ปัจจุบันหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีจ านวน 14 อาคาร แบ่งเป็นหอพักชาย 
4 หอพัก และหอพักหญิง 10 หอพัก ภายในมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิตประจ าวันอย่างครบครัน มีระบบ
รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง มีการท าความสะอาด และซ่อมบ ารุงพร้อมใช้งาน 

นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถหาหอพักของเอกชนได้ในพื้นท่ีบริเวณใกล้โดยรอบมหาวิทยาลัยได้อย่างได้
สะดวกและมีจ านวนเพียงพอ 

3) ศูนย์สุขภำพนักศึกษำ / หน่วยพยำบำล 
    การให้บริการท่ีศูนย์สุขภาพนักศึกษา ได้แก่ การตรวจและดูแลรักษาเบื้องต้นโดยพยาบาลเวชปฏิบัติจาก

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และบริการตรวจรักษาโดยแพทย์ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เช่น ท าหัตถการ (ท า
แผล ตัดไหม) ตลอดจนให้ค าปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ก าหนดเปิดท าการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ในเวลาท าการ 12:30-16:00 
น. นอกเวลาท างาน เวลา 17:00-20:00 น. ส่วนวันเสาร์เปิดท าการเวลา 13:00-16:00 น. และหยุดท าการวันอาทิตย์    
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยจัดให้มีการท าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้แก่นักศึกษาทุกคนเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

 

 

4) ทุนกำรศึกษำ 
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายในการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและ

ผู้ด้อยโอกาส โดยการขยายทุนการศึกษาด้วยการแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองการจัดสรร
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีมีปัญหาด้านเศรษฐกิจหรือครอบครัวขาดก าลังทรัพย์ให้มีโอกา สเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา ทุนการศึกษาบางประเภทเป็นทุนการศึกษาในลักษณะทุนให้เปล่า หรือได้รับการยกเว้นการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยก าหนดเงื่อนไขข้อผูกพันด้านผลการเรียนและความประพฤติ นอกจากนี้ มีทุนการศึกษา
ประเภททุนท างานแลกเปล่ียน รวมถึงกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นกองทุนหมุนเวียนท่ีให้โอกาส
ทางการศึกษา สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาให้แก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ศึกษาในสาขาวิชาท่ีเป็นความ
ต้องการหลักและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

    ในแต่ละปีการศึกษาท่ีผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาท่ีขาดแคลน
ทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน สามารถบรรลุเป้าหมายในการเรียนโดยเท่าเทียมกันและส่งเสริมให้นักศึกษามี

http://www.cc.psu.ac.th/
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รายได้ระหว่างเรียน โดยเปิดรับสมัครทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ทุนการศึกษาประเภททุนท่ัวไป ทุนการศึกษา
ประเภททุนท างานแลกเปล่ียน ทุนการศึกษาจากศิษย์เก่า และยังมีทุนการศึกษา COVID-19 เป็นต้น 

 

5) ศูนย์กีฬำและสุขภำพ วิทยำเขตหำดใหญ่ 
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีสถานท่ีส าหรับเล่นกีฬาต่าง ๆ ท่ีเพียบพร้อมท่ีสุดแห่งหนึ่งเรียกว่า ศูนย์

กีฬาและสุขภาพ เป็นแหล่งส่งเสริมกิจกรรมการเล่นกีฬาและออกก าลังกายเพื่อสุขภาพให้กับนักศึกษา บุคลากรและ
บุคคลท่ัวไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้มีภารกิจหลักเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรในด้านต่าง ๆ ท้ังใน
ด้านการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และการส่งเสริมกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ หรือ เพื่อ
สนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรสร้างช่ือเสียงทางกีฬาจากการแข่งขัน ตลอดจนด าเนินการบริการวิชาการด้านการกีฬา
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการกีฬาให้กับนักศึกษา บุคลากรและประชาชน เช่น การสอนว่ายน้ า 
เทนนิส ศิลปะป้องกันตัว แอโรบิค แบดมินตัน และ Weight Training ฯลฯ 

 

6) ศูนย์อำหำร/โรงอำหำร 
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีศูนย์อาหารโรงช้าง โรงอาหารมหาวิทยาลัยส่วนกลาง (Cafeteria) และใน

บริเวณหอพักนักศึกษาไว้บริการส าหรับนักศึกษา โดยมีการจ าหน่ายอาหารหลากหลายประเภท เครื่องด่ืม ผลไม้ ของ
ช า รวมถึงร้านจ าหน่ายสินค้าและบริการต่าง ๆ เช่น ร้านเสริมสวย ของท่ีระลึก โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ส่ือสาร  
เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ เครื่องแต่งกายแฟช่ัน และร้านค้าอื่น ๆ ท่ีมีความจ าเป็นกับนักศึกษา เป็นต้น 

    ส าหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีโรงอาหารซึ่งมีร้านค้าเพื่อจัดจ าหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมเช่นกัน มีโต๊ะ
พร้อมท่ีนั่งส าหรับรับประทานอาหารอย่างสะดวกสบายท้ังภายในโรงอาหารและลานภายนอกอย่างสะดวกสบาย 

 

7) รถพลังงำนไฟฟ้ำ/ศำลำที่พักคอยจุดจอดรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชน 
    ในการให้บริการรถขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จัดรถพลังงาน

ไฟฟ้าปรับอากาศขนาด 18-22 ท่ีนั่ง ให้บริการรับ-ส่งนักศึกษาและบุคลากรภายใน แบ่งเป็น Bus Line 3 สาย โดยเปิด
ให้บริการต้ังแต่ 07.30-17.30 น. และปรับปรุงจุดจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

 

8) พื้นที่สีเขียวในมหำวิทยำลัย 
    สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดีเพื่อยกระดับในการเป็น

มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Campus) มีการติดต้ังเครื่องวัดสภาพอากาศฝุ่น ติดตามระดับสภาพน้ าในแหล่งน้ า
ธรรมชาติและภายในวิทยาเขต ตรวจสอบสภาพการใช้พลังงานจากเสาไฟส่องสว่าง ระบบกล้องรักษาความปลอดภัย
ครอบคลุมท้ังพื้นท่ีวิทยาเขต การคัดแยกขยะเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ มีระบบบ าบัดน้ าเสียของตนเอง การจัดการ
สารเคมีและวัตถุอันตรายในห้องปฏิบัติการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สุขภาพและอนามัยการลดการใช้
ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การลดใช้พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 

    ส าหรับส่ิงแวดล้อมภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการตามมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม อาทิเช่น 
มาตรการห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารของคณะฯ มีการคัดแยกขยะก่อนท้ิง มีการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย อบรม
การช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิงตามระยะเวลา ระบบห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ESPRel เป็นต้น 
 

3. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 ในการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร ได้ก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยก าหนดระบบประกันคุณภาพ
ของหลักสูตร ตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ 6 ด้าน คือ  
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(1) การก ากับมาตรฐาน  
(2) บัณฑิต  
(3) นักศึกษา  
(4) คณาจารย์  
(5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
(6) ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

     

 3.1  กำรก ำกับมำตรฐำน  โดยก าหนดให ้
1) มีคณะกรรมการประจ าคณะฯ คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก ากับดูแล

มาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
2) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ จ านวน 5 คน ท าหน้าท่ีประธานหลักสูตร 1 คน และกรรมการหลักสูตร 

4 คน ซึ่งต้องได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ และน าเสนอรับรองจากมหาวิทยาลัย และมีคุณวุฒิตาม
เกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาวิศวกร  โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าท่ี
วางแผน ด าเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ท าหน้าท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแต่
การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และน าผลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี ท้ังนี้ หลักสูตรจะต้องมีกรรมการบริหารหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์อยู่
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา 

4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เสนอแผนการด าเนินงาน การควบคุมและการติดตามผลด าเนินงานต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการประจ าคณะฯ ทุกภาคการศึกษาเพื่อช่วยก ากับให้การด าเนินงาน
ของหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน 

5) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ พิจารณาเสนอแต่งต้ังอาจารย์พี่เล้ียง อาจารย์พิเศษ ซึ่งต้องก ากับให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ สภาวิศวกร 

6) อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา มีหน้าท่ีจัดท า มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์
ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาท่ีรับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

 

3.2  บัณฑิต   
      1)  ผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 70 สามารถจบการศึกษาภายในก าหนดเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด 
      2)  ผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 50 ของผู้ท่ีเข้าสอบ สามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 
      3)  มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 
      4)  มีการส ารวจการได้งานท าของบัณฑิตทุกปี ท้ังโดยคณะด าเนินการเองและโดยมหาวิทยาลัย 
3.3  นักศึกษำ  
    1) กำรรับนักศึกษำ 

(1)  ก าหนดคุณสมบัติผู้เรียนตามเกณฑ์ของหลักสูตร โดยมีการรับหลายช่องทาง ท้ังโดยคณะด าเนินการ
เอง และโดยมหาวิทยาลัย 

(2)  มีกรรมการคัดเลือกนักศึกษาซึ่งแต่ง ต้ังจากคณะกรรมการประช าสัมพันธ์รับนักศึกษาและ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

(3)  มีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยคณะด าเนินการเอง 
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2) กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ 
     (1)  คณะฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเริ่มเข้าเรียนปี 1 โดยแนะน าหลักสูตร วิชาท่ีเรียน 
กฎระเบียบต่าง และ วิธีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย และ ปฐมนิเทศผู้เรียนและผู้ปกครอง เพื่อให้เข้าใจวิธีการ
จัดการเรียนการสอน และ ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีคณะฯ จัดให้ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เตรียมความ
พร้อมของผู้เรียนเมื่อได้รับการจัดสรรเข้าแต่ละสาขาในช้ันปีท่ี 2 โดยการปฐมนิเทศ แนะแนววิชาท่ีเรียน และการ
เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ 

(2)  สนับสนุนให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในระบบการท ากิจกรรมของมหาวิทยาลัยเป็นจ านวน 
100 ช่ัวโมง 

(3)  สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านภาษาอังกฤษ และด้านคอมพิวเตอร์ 
(4)  ก าหนดให้อาจารย์ท่ีปรึกษาพบนักศึกษาทุกช้ันปี อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
(5)  คณะฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไว้

ในแผนการด าเนินงานของคณะ 
3) ผลที่เกิดกับนักศึกษำ 

              (1) หน่วยทะเบียนคณะฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของ
นักศึกษา ผลการส าเร็จการศึกษา ให้แก่ประธานหลักสูตรฯ กรรมการวิชาการฯ และ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ทุก
ภาคการศึกษา 
 (2)  หน่วยพัฒนานักศึกษาคณะฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตร หลังส าเร็จการศึกษา 
 (3)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประเมินส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 
ก่อนจบการศึกษา 
 (4)  หน่วยทะเบียนคณะฯ มีระบบการจัดการข้อร้องเรียน และมีการส ารวจความพึงพอใจต่อ                   
ผลการจัดการขอ้ร้องเรียนของนักศึกษา 

3.4  อำจำรย์   
      1)  กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย ์
               (1) ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประธานบริหารหลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ เสนอแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการฯ คณะกรรมการประจ าคณะฯ และสภา
มหาวิทยาลัย 
 (2) ระบบการบริหารอาจารย์คณะมีแผนอัตราก าลังระยะเวลา 4 ปีของจ านวนอาจารย์ท่ีคงอยู่จ านวน
อาจารย์ท่ีเกษียณจ านวนอาจารย์ท่ีศึกษาต่อในแต่ละปีเพื่อใช้วางแผนในด าเนินการสรรหาอัตราก าลังของอาจารย์ในแต่
ละปีและก าหนดจ านวนอาจารย์ท่ีลาเพิ่มพูนความรู้ 
 (3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
       (3.1)  คณะก าหนดให้อาจารย์แต่ละท่านท าแผนการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการศึกษาต่อการท าต าแหน่ง
ทางวิชาการการศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศและการลาเพิ่มพูนความรู้ เพื่อช่วยตรวจสอบและกระตุ้นให้เป็นไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
       (3.2)  คณะสนับสนุนเงินในการพัฒนาตนเองในการประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยท้ังใน
และต าแหน่งประเทศ 
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       (3.3)  คณะกรรมการวิชาการฯร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคลวางแผนและด าเนินการพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตรอาจารย์ผู้สอน 
 

      2) คุณภำพอำจำรย ์
    (1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ติดตามและรายงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีผลงานท่ีมีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์ของคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

      (2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการทุกปี 

      (3) ผลท่ีเกิดกับอาจารย์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ มีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารงานของหลักสูตรทุกปี 
 

      3) ผลที่เกิดกับอำจำรย์ 
              (1)  มีการรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์     
              (2)  มีการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารงานของหลักสูตร 

3.5  หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 
       1) สำระของรำยวิชำในหลักสูตร  ระบบกลไกหรือแนวทางการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตร 

(1) คณบดีแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
(2) คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทบทวน มคอ. 2 โครงสร้างรายวิชาและ

curriculum mapping ของแต่ละรายวิชาคาอธิบายรายวิชาเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
(3) อาจารย์ผู้สอนผู้เรียนผู้ใช้บัณฑิตแสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตรท่ีปรับปรุง 
(4) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลังตามความคิดเห็น 
(5) ส่งร่างหลักสูตรท่ีปรับแก้ตามความคิดเห็น ให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ 
(6) ส่งร่างหลักสูตรท่ีปรับแก้หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าให้คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการ

ประจ าคณะฯ พิจารณา 
(7) ส่งร่างหลักสูตรจากท่ีปรับแก้จากท่ีคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการประจ าคณะฯแนะน าต่อ

คณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตหาดใหญ่ 
(8) เสนอหลักสูตรท่ีปรับปรุงแก้ไขเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการสภามหาวิทยาลัย สภาวิศวกร และ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(9) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรโดยจัดท า รายงานประกัน

คุณภาพภายในตามเกณฑ์ AUN-QA ภายใน 60 วันหลังส้ินสุดปีการศึกษา 
 

       2) กำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
              (1) การก าหนดผู้สอน 
 (1.1) ประธานหลักสูตร/หัวหน้าสาขาวิชาก าหนดผู้สอนโดยพิจารณาถึงความช านาญในเนื้อหาท่ีสอน
ผลงานวิจัยหรือประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆ และภาระงานของอาจารย์ 
 (1.2) อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า และ/หรืออาจารย์พิเศษท่ีมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้ 
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              (2) กระบวนการจัดการเรียนการสอนการจัดท ามคอ 3, 4, 5, 6 
         (2.1) อาจารย์ผู้สอน หรือผู้ประสานงานรายวิชาซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท า มคอ .3, 4, 5, 6 
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและติดตามประเมินผลรายวิชาท่ีรับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
         (2.2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ก ากับติดตามและตรวจสอบการท ามคอ 3, 4, 5, 6 จากนั้น
น าเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ และคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อพิจารณาและรับรอง 
         (2.3) อาจารย์ผู้สอน และผู้ประสานงานรายวิชาส่ง มคอ. 3, 4 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา มคอ. 5, 6 
ภายใน 30 วันหลังส้ินสุดการเรียนการสอน 
         (2.4) ก าหนดให้มีการช้ีแจงแนะน าผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาในช่วงต้นของ
การเรียน 
              (3) การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
         (3.1) มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีต่อเนื่องต้ังแต่เข้าสาขาจนจบหลักสูตรเพื่อดูแลด้านการเรียนการท า
กิจกรรมต่าง ๆ 
              (4) การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 (4.1) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบผลคะแนนและ
วิธีการประเมินผลได้ท่ีหน่วยทะเบียนคณะฯ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบ และแจ้งผลให้คณะกรรมการวิชาการฯ 
และคณะกรรมการประจ าคณะฯ รับทราบ 
 

       3) กำรประเมินผู้เรียน 
     (1)  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
          (1.1) ผู้ประสานงานรายวิชาและผู้สอนจัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามวิธีการประเมินท่ีระบุไว้ใน 
มคอ. 3 และ 4 และพิจารณาให้เกรดและผ่านการพิจารณารับรองโดยคณะกรรมการประจ าคณะจากนั้นจัดส่งเกรด
ภายในเวลาท่ีทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัยก าหนด 
          (1.2) มีการประเมินผลผู้สอน และรายวิชาโดยผู้เรียนในช่วงปลายภาคเรียน 
          (1.3) อาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานรายวิชาจัดท า มคอ. 5 และ 6 ภายใน 30 วันหลังส้ินสุดการ
เรียนการสอน 
          (1.4) ก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ. 3 
และ 4 ภายใน 30 วันหลังส้ินสุดภาคการศึกษาโดยคณะกรรมการวิชาการฯจัดหากรรมการเพื่อทวนสอบอย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของจ านวนรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาและรายงานผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ 
 

 3.6  สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
      1) กำรบริหำรงบประมำณ 
     คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อต าราส่ือการเรียนการสอน
โสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียนและสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
          2) ทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนที่มีอยู่เดิม 
              (1) หนังสือ/ต ารา 
              (2) วารสาร 
              (3) ส่ือการเรียนรู้ 
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              (4) ครุภัณฑ์ 
              (5) ฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ 

3)  กำรจัดหำทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนเพิ่มเติม 
               (1) มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
               (2) อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายช่ือหนังสือ ส่ือ และต ารา ไปยังคณะกรรมการ 
               (3) จัดสรรงบประมาณ 
               (4) จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
      4)  กำรประเมินควำมเพียงพอของทรัพยำกรกำรเรียนรู้ 
               (1) ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
               (2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการประเมิน 
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3.7 ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน (Key Performance Indicators)   
 

ดัชนีบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม

ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร อย่างน้อย ปีการศึกษาละ 5 ครั้ง โดยมีการบันทึก
การประชุมทุกครั้ง 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ี
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบท่ี
มหาวิทยาลัย/สภาวิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วันหลังส้ินสุดปี
การศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานท่ี
รายงานในผลการด าเนินการของหลักสูตรปีท่ีผ่านมา 

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   
  

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่เฉล่ีย  ไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(13) นักศึกษาปีสุดท้ายจ านวนอย่างน้อยร้อยละ 80 ท่ีน าโจทย์มา
จากภาคอุตสาหกรรม/สถานประกอบการมาเป็นโครงงาน
นักศึกษา 

     

(14) นักศึกษาเลือกเรียนแผนสหกิจศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 50      
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ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา  เพื่อติดตามการ

ด าเนินการตาม TQF ต่อไป ท้ังนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี 

 
 นอกจากการประกันคุณภาพการศึกษาโดยก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา นั้น  มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
ไ ด้น าเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามรูปแบบของระบบ AUN-QA Assessment at the 
programme level มาใช้ โดยมุ่งเน้นไปท่ีคุณภาพของกิจกรรมทางการศึกษาใน 3 มิติหลัก คือ คุณภาพของปัจจัย
น าเข้า คุณภาพของกระบวนการ และคุณภาพของผลผลิต โดย AUN-QA Assessment at the programme level 
Version 4.0 ประกอบด้วยเกณฑ์ 8 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

1. Expected Learning Outcomes 
2. Programme Structure and Content 
3. Teaching and Learning Approach 
4. Student Assessment 
5. Academic Staff 
6. Student Support Services 
7. Facilities and infrastructure 
8. Output and Outcomes 
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ส่วนท่ี 6 ภำคผนวก 
 
ภำคผนวก 1 เอกสำร/หนังสือที่สภำสถำบันกำรศึกษำอนุมัติหลักสูตร    
 
ภำคผนวก 2 รำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำสถำบันกำรศึกษำ   
 
ภำคผนวก 3 แผนกำรสอน (มคอ.3)  
 
ภำคผนวก 4 คู่มือปฏิบัติกำรที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
 
ภำคผนวก 5 รำยงำนกำรประเมินตนเอง เกณฑ์ AUN-QA Ver.4  
     (Self-Assessment Report AUN-QA Ver.4) ปีกำรศึกษำ 2563 พร้อมผลกำรประเมิน 
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ภำคผนวก 1 เอกสำร/หนังสือที่สภำสถำบันกำรศึกษำอนุมัติหลักสูตร 
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ภำคผนวก 2  รำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำสถำบันกำรศึกษำ   
      ตำมเอกสำรแนบ 
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ภำคผนวก 3  แผนกำรสอน (มคอ.3)  
      ตำมเอกสำรแนบ 
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ภำคผนวก 4  คู่มือปฏิบัติกำรที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
      ตำมเอกสำรแนบ 
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ภำคผนวก 5  รำยงำนกำรประเมินตนเอง เกณฑ์ AUN-QA Ver.4  
      (Self-Assessment Report AUN-QA Ver.4) ปีกำรศึกษำ 2563 พร้อมผลกำรประเมิน 
      ตำมเอกสำรแนบ 
 
 
 


