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รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรวิศวกรรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คณะ/ภาควิชา:  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
     

หมวดที่ 1 ขอ้มลูทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร: 25340181100668  
 ภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
 ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
   ชื่อย่อ: วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Engineering (Industrial Engineering) 
   ชื่อย่อ: B.Eng. (Industrial Engineering) 
 
3. วิชาเอก: ไม่มี     
   
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: ไม่น้อยกว่า 149 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ: หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร: ปริญญาตรี 4 ปี: ปริญญาตรีทางวิชาชีพ   
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 5.3 ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ
 5.4 การรับเข้าศึกษาในหลักสูตร: รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน: ไม่มี   
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา: ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   

6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  
6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565  
6.3 การพิจารณาหลักสูตรจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1) คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
    ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 

          2) คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ครั้งที ่5/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 

3) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ครั้งที ่5/2564 เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564 

4) สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติหลักสูตร 
ครั้งที ่9/2564 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 

6.4 องค์กรวิชาชีพ สภาวิศวกร รับรองหลักสูตร เมื่อวันที่  
 
7. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553  
    ในปีการศึกษา 2567 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา  
 1) วิศวกรอุตสาหการ  

 2) วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต  

 3) วิศวกรความปลอดภัย  

 4) วิศวกรควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม 

 5) วิศวกรออกแบบ  

 6) วิศวกรฝ่ายขาย 

 7) วิศวกรประเมินโครงการ  

 8) วิศวกรทดสอบวัสดุ  
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 9) ผู้ช่วยวิศวกรเพ่ิมผลิตภาพในโรงงาน 

 10) วิศวกรที่ปรึกษาในโรงงานอุตสาหกรรม 

 11) ผู้จัดการโรงงานอุตสาหกรรม 

 12) นักวิชาการ  

 13) บุคลากรทางการศึกษา 

 14) ผู้ช่วยนักวิจัย  

    15) ผู้ประกอบการ        
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9. ชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ    
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

1 นายสุรเจษฐ์  ก้อนจันทร์ Doctor of Engineering Mechanical Systems 
Engineering 

พ.ศ. 2563 Hiroshima University, Japan 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2 รองศาสตราจารย์ปรีชา  เกรียงกรกฎ 
(ได้รับต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
ด้านสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการคอมพิวเตอร์และ 

วิศวกรรม 
พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กสิณ  รังสิกรรพุม 

(ได้รับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ด้านสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) 
 

Doctor of Philosophy Industrial Engineering   พ.ศ. 2558 Clemson University, USA 
Master of Science Industrial Engineering 

and Operations Research 
พ.ศ. 2552 Pennsylvania State University, USA 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
4 นางฐิติวรดา  ศรีสุวรรณดี วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
5 นางสาวศานตมน  ล้วนวุฑฒิ Doctor of Philosophy  Materials พ.ศ. 2563 University of Oxford, UK 

Master of Engineering  Chemical Engineering พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



5 
 

 

ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ    
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

Bachelor of Engineering  Chemical Engineering พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธารชุดา  พันธ์นิกุล  

(ได้รับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ด้านสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

    รายละเอียดเพิ่มเติมตามประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในภาคผนวกท่ี 1 หน้า 165-191 
หมายเหตุ: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีใบประกอบวิชาชีพ 

1) รองศาสตราจารย์ปรีชา  เกรียงกรกฎ  ใบประกอบวิชาชีพ ภก 7649 
2) นางสาวศานตมน  ล้วนวุฑฒิ   ใบประกอบวิชาชีพ ภค 2084 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธารชุดา  พันธ์นิกุล   ใบประกอบวิชาชีพ ภอ 19991 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอนในที่ตั้งหลัก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 
ในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   

   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ตั้งแต่ปลายปี 
2562 ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกอุตสาหกรรม จนน าไปสู่การบัญญัติค าศัพท์ใหม่ว่า “New Normal” 
หรือ “ความปกติรูปแบบใหม่” หมายถึง รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบใหม่ที่แตกต่างจากอดีต เนื่องจากมีบางสิ่ง
มากระทบท าให้ความต้องการหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงสังคมเริ่มให้ความสนใจการพัฒนา
ประเทศทีย่ั่งยืน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDG) ที่ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมต้องให้ความส าคัญนั้น สามารถใช้เป็นกลยุทธ์ส าหรับการปรับตัวทางธุรกิจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต สร้างโอกาสทางการตลาด การค้า ไปจนถึงการแข่งขันได้ในอนาคต ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจ 
ในความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่หันมาใช้ระบบเศรษฐกิจในรูปแบบดิจิทัลมากข้ึน จะเห็นได้ว่า
ผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก 
เป็นอย่างมากท้ังในแง่ของการส่งออกและการลงทุน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในระบบอุตสาหกรรม 
ที่ช่วยส่งเสริมการผลิตนั้นท าให้การผลิตสินค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุคที่มีการน า
ระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้ผสานกับระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมตามแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)  
เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) และเพ่ือให้ประเทศไทย
กลับมาเป็นผู้น าด้านการผลิตในการแข่งขันระดับอาเซียนในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงต้องมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ระดับการผลิตในชุมชน 
รัฐวิสาหกิจจนถึงระดับประเทศให้เข้มแข็ง เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าทางรายได้ 
ในประเทศ  องค์ประกอบหลักท่ีส าคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
คือ การใช้บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในงานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ การผสมผสานทางความรู้เหล่านี้
จะช่วยส่งเสริมให้เกิดทางเลือกท่ีหลากหลาย ในการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ โดยใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ 
เช่น การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการระบบการผลิตและวัสดุ รวมถึงการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์  
การผลิตโดยใช้หุ่นยนต์ที่สามารถเรียนรู้ได้ เทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสาร การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
การผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ผ่านระบบฐานข้อมูล
ออนไลน์ และการอุบัติใหม่ของเทคโนโลยีในอนาคต ซ่ึงในขณะนี้ประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรที่มีศักยภาพ 
ในการบูรณาการความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดีในการท าเพ่ือสังคม หากบุคคลรุ่นใหม่ที่มีความรู้และทักษะ 
ดังที่กล่าวมานั้น ก็จะเป็นการส่งเสริมแนวทางพัฒนาการประเทศให้เป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่ (New Engines 
of Growth) ตามกรอบแนวคิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)  
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สู่ความยั่งยืนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการพัฒนาขีดความสามารถของแรงงานให้ดีขึ้น ยกระดับแรงงาน 
ให้มีความพร้อมในการท างานและเพ่ือรองรับนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานีที่จะเปิดในอนาคต  
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
      ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและ
วัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสารสนเทศ ด้านการพัฒนา
สตรีเด็กและเยาวชน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการขจัดความยากจน  
ด้านการพัฒนาชนบท ด้านการพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการสังคม ด้านการจัดการด้านภัยพิบัติ ด้านแรงงาน
และด้านอ่ืน ๆ การเปิดกว้างทางสังคมท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานโดยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายและสังคม
ความปกติรูปแบบใหม่ ที่เป็นรูปแบบสังคมวัฒนธรรมที่ปรับตัวหลังจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ซึ่งเป็นโอกาสที่ส าคัญในการที่จะได้หลอมรวมวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่างมาเรียนรู้อย่างเข้าใจ 
ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมในวิถีใหม่ ความร่วมมือด้านอ่ืน ๆ ที่มิใช่ด้านการเมืองและเศรษฐกิจ  
โดยมุ่งเน้นเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบในระดับภูมิภาค พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชากรในภูมิภาคให้ดีขึ้น รวมถึง ลดผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียน ส่งเสริมและรักษาเอกลักษณ์ ประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ ตลอดจน
ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในแต่ละประเทศสมาชิกในระดับประเทศ ซึ่งวิศวกรอุตสาหการ 
มีบทบาทที่ส าคัญในการเชื่อมสังคมและวัฒนธรรม ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม่และจะน าพาประเทศ
ไทยที่เป็นประเทศก าลังพัฒนาให้ก้าวข้ามสู่ระดับของประเทศที่พัฒนาแล้วนั้น หัวใจหลักคือการพัฒนา 
ด้านสังคมให้ดี  โดยใช้แนวคิดคุณภาพสังคม (Social Quality) ที่มีมิติการพัฒนาใน 4 มิติ คือ มิติความม่ันคง
ทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socio – Economic Security) มิติความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusion) 
มิติความสมานฉันท์ทางสังคม (Social Cohesion) และมิติการเสริมสร้างพลังทางสังคม (Social 
Empowerment) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาของสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งจะต้องท าควบคู่ไปพร้อมกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจที่ถูกออกแบบมาเพ่ือเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน  
  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยนั้น เป็นประเด็นส าคัญในหลาย ๆ ประเทศ 
ที่ก าลังเร่งวางแผนรับมือ โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีประชากรจ านวนมาก ประเทศญี่ปุ่นมีจ านวนประชากร 
ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีต่อสัดส่วนจ านวนประชากรทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีก าลังเข้าสู่สภาวะการลดลงของจ านวนแรงงานคุณภาพ  
ซึ่งสวนทางกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดแรงงานคน การเพิ่มผลิต
ภาพการท างาน และการพัฒนาสังคมให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นสิ่งส าคัญที่ต้องด าเนินการ
ให้ในเชิงนโยบายเป็นไปตามเป้าหมายและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

จากการเปลี่ยนแปลงของระบบอุตสาหกรรมแบบก้าวกระโดด ส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากภาคอุตสาหกรรม ในปัจจุบันได้เริ่มแสดงชัดและมีตัวอย่างให้เห็นมากข้ึน ดังนั้น 
การควบคุมปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต้องมาจากการแก้ไขปัญหาจากระบบอุตสาหกรรมและจากบุคลากรที่เข้าใจ
ในระบบอุตสาหกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
     12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
       จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลง 
ในระบบอุตสาหกรรมโลกในวิถีใหม่และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม 
ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มิได้มุ่งเพียงการควบคุมกระบวนการผลิตเพียงอย่างเดียว การเพ่ิมประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขัน คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 
ความปลอดภัยในการด าเนินงาน ลดต้นทุนการผลิต ฯลฯ การน าเทคโนโลยีและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
เข้ามาช่วยจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการบูรณาการให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อการพัฒนาประเทศเพ่ือให้เกิดการผลิต
บัณฑิตด้านวิศวกรรมอุตสาหการพันธุ์ใหม ่ที่มีความรู้ ความสามารถรอบด้านและมีคุณธรรมที่ดีตามหลักวิชาชีพ 
พร้อมที่จะสามารถไปแข่งขันในระดับอุตสาหกรรมโลกท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของสถานการณ์โลกและเทคโนโลยี 
และรองรับการแข่งขันในระบบการค้าเสรีที่จะเข้ามามีบทบาท มีผลกระทบต่อธุรกิจภายในประเทศในทุกระดับ 
ซึ่งจะผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมอุตสาหการที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
ในยุคอนาคต มีความเข้าใจในสถานการณ์ทางธุรกิจ สามารถพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่13 (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ือพลิกโฉมประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้า
อย่างยั่งยืนและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาใช้ให้เป็นข้อได้เปรียบ หรือเครื่องมือที่สร้างความสามารถ 
ในการแข่งขันส าหรับกิจการธุรกิจ เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจวิสาหกิจและชุมชนให้ยั่งยืน รวมถึงการดูแลก ากับให้
องค์กรสามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการปรับตัว เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพ่ือประยุกต์ใช้
กับองค์กรธุรกิจ และมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ  
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

การผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมอุตสาหการนี้ สอดคล้องกับพันธกิจและกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 

1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีคุณธรรมน าความรู้ คิดเป็น ท าเป็น  
มีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

2) วิจัยและร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้และผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือชีวิตที่ดีของประชาชน และสร้างมูลค่าเพ่ิมในกิจกรรมต่าง ๆ  
ของชุมชนและอุตสาหกรรมในเขตอีสาน อุตสาหกรรมระดับประเทศและอุตสาหกรรมระดับอาเซียน  
เพ่ือก่อให้เกิดทักษะเพียงพอและเหมาะสมต่อการพัฒนาตนเองและประเทศชาติ 

4) ท านุบ ารุง ฟ้ืนฟ ูศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและภูมิภาคอ่ืน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้
และรักษาไว้ภายใต้บริบทโลกาภิวัฒน์ 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
 13.1 หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่ก าหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรอื่นเรียน ได้แก่  

   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพ จ านวน 2 รายวิชา คอื 
 1) 1302 201 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)             3(3-0-6) 
 2) 1302 202 ปฏิบัติการวิศวกรรมโรงงาน (Engineering Workshop Practice)             1(0-3-0)  
      13.2 นักศึกษาในหลักสูตรนี้ มีรายวิชาที่ก าหนดให้นักศึกษาต้องเรียนในหลักสูตรหรือภาควิชาหรือ
คณะอื่น ได้แก่  

    13.2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

     13.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน 13 รายวิชา และกลุ่มวิชาชีพเลือก 
จ านวน 1 รายวิชา ได้แก่  
     สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 9 รายวิชา 

1) 1102 104 เคมีทั่วไป (General Chemistry) 3(3-0-6) 
2) 1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory)     1(0-3-0) 
3) 1103 123 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics I) 3(3-0-6) 
4) 1103 113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics Laboratory I) 1(0-3-0) 
5) 1103 124 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physics II) 3(3-0-6) 
6) 1103 114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physics Laboratory II) 1(0-3-0) 
7) 1104 126 แคลคูลัส 1 (Calculus I) 3(3-0-6) 
8) 1104 127 แคลคูลัส 2 (Calculus II) 3(3-0-6) 
9) 1104 223 แคลคูลัส 3 (Calculus III) 3(3-0-6) 
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน 4 รายวชิา 
10) 1309 100 การแนะน าวิชาชีพวิศวกรรม (Introduction to Engineering) 1(1-0-2) 
11) 1309 101 การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) 3(2-3-4) 
12) 1309 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) 3(2-3-4) 
13) 1309 103 สถิติวิศวกรรม (Engineering Statistics)  3(3-0-6) 

  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา 
14) 1309 491 การพัฒนาทักษะวิชาชีพวิศวกรรม  3(3-0-6) 

                      (Engineering Professional Development)   
              13.2.3 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จ านวน 3 วิชา ได้แก่ 
      1) 1301 222 กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)      3(3-0-6) 
                        2) 1301 231 อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics)       3(3-0-6) 
                        3) 1301 316 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1        1(0-3-0) 
                                          (Mechanical Engineering Laboratory I) 
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 13.3 การบริหารจัดการ  
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประสานงานกับผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่นที่จัดการเรียนการสอน
รายวิชาซึ่งบรรจุในหลักสูตรนี้ โดยการส ารวจจ านวนนักศึกษาและเปิดรายวิชาให้สอดคล้องกับตารางเรียน
ตารางสอนของหลักสูตรอ่ืน เพ่ือให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ มีการวางแผนการเรียนการสอนผ่าน
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และแผนการสอนก่อนการเปิดภาคการศึกษาและจัดให้มีการเรียนการสอน 
การสอบและการทวนสอบเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา เพื่อควบคุม ติดตามการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลของรายวิชา 
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หมวดที่ 2 ขอ้มลูเฉพาะของหลักสตูร 
 

1. ความส าคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    1.1 ความส าคัญของหลักสูตร 
          ประเทศก าลังจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของโลก การรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงในทุกอุตสาหกรรมหลังจากโรคระบาดในอนาคต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่13 
(พ.ศ. 2566-2570) ความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียน ASEAN Community (AC) ประกอบกับนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
(Value-Based Economy) จะท าให้อุตสาหกรรมในประเทศต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
ส่วนหนึ่งต้องอาศัยการผลิตวิศวกรอุตสาหการที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ เสาะแสวงหา
ความรู้รอบด้าน และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพ่ือความก้าวหน้ามั่นคงของสังคมไทย ส่งเสริมแนวทาง
พัฒนาการประเทศให้เป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถ 
ในการออกแบบและค านวณทางวิศวกรรม เป็นผู้น าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง สามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มีทักษะในการน าเสนอและสื่อสาร ยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ความส าคัญ 
กับกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการด าเนินชีวิตของชุมชนและสังคมให้มีความยั่งยืน 
รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศ 
ด้านการจัดการการด าเนินงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ แก้ไขปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบในระดับ
ภูมิภาค พัฒนาและเสริมสร้างสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในภูมิภาคให้ดีขึ้น รวมถึงลดผลกระทบ 
ทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจของอาเซียน ส่งเสริมและรักษาเอกลักษณ์ สังคมพหุวัฒนธรรม 
ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในแต่ละประเทศ และการแก้ไขปัญหาที่ประเทศไทยก าลัง
เข้าสู่ยุคสังคมสูงวัยซึ่งครอบครัวลูกหลานหรือผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุอาจเผชิญความท้าทายด้านก าลังซื้อที่มีข้อจ ากัด
มากขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนกรณีผู้สูงอายุบางส่วนที่อาจจะไม่มีครอบครัวลูกหลานหรือผู้ดูแล ก็คงจ าเป็นต้องพ่ึงพา
สวัสดิการหรืองบประมาณของภาครัฐในการบริหารจัดการเพ่ือให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้สามารถด ารงชีพได้ จึงอาจ
กระทบต่อการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการอ่ืน ๆ จึงจ าเป็นต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการจัดการการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งาน 
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    1.2 ปรัชญาของหลักสูตร  
          มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมอุตสาหการ สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการและด้านเทคโนโลยีข้อมูลที่ทันสมัย มีทักษะการใช้เครื่องมือเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 
อุตสาหการ การคิดวิเคราะห์และร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคมและ
ประเทศได้ 
 
    1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
          เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตมีสมรรถนะ ดังนี้  
         1) มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ สามารถออกแบบ ตรวจสอบ ระบุปัญหา วิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการได้  
          2) มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพวิศวกรรม โดยยึดมั่นในหลักทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
          3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและ 
รักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในระดับครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประชาคมโลก  
  4) สามารถประยุกต์ความรู้พื้นฐานในวิศวกรรมอุตสาหการ ในด้านการจัดการทรัพยากร  
การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การควบคุมคุณภาพ การจัดการการผลิต เทคโนโลยีวัสดุ และการด าเนินการวิจัย 
เพ่ือการน าไปประกอบอาชีพในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สามารถสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่และแก้ไขปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5) ร่วมสร้างนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ  
เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ  

6) สามารถพัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา สามารถก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นได้ 
          7) สามารถติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้  
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง: ระยะเวลา พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2569  
    

2.1 แผนการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 ตัวบ่งชี้   2.4 หลักฐาน 
 

2.5 ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

1) แผนการก ากับมาตรฐาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

1) ก ากับให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีการประชุมการบริหาร
หลักสูตรตามแผนการก ากับมาตรฐาน
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

1) มีการประชุมและด าเนินการ
บริหารหลักสูตรตามหน้าที่ของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่ก าหนด 

รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ทุกปีการศึกษา 
 
 
 

2) มีจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ 
หลักสูตร การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 

ทุกปีการศึกษา 

2) ก ากับติดตามการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในระดับ
หลักสูตร 

ทุกปีการศึกษา 

2) แผนการพัฒนานักศึกษา 1) ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ 

จ านวนนักศึกษาในหลักสูตร 
ที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษระดับ B1 ขึ้นไป
ของ CEFR Level ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 35 

รายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษประจ าปี ทุกปีการศึกษา 



14 
 

 

2.1 แผนการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 ตัวบ่งชี้   2.4 หลักฐาน 
 

2.5 ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

2) ส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมสร้าง
โครงงาน/ผลงานหรือนวัตกรรมเพ่ือเข้า
ร่วมการแข่งขันระดับประเทศ 

จ านวนโครงงาน/ผลงาน  
อย่างน้อย 3 โครงงาน/ผลงาน 
ต่อปี ที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับประเทศ 

รายงานจ านวนโครงงาน/ผลงานส่งเข้าร่วมการ
แข่งขัยระดับประเทศ 

ทุกปีการศึกษา 

3) แผนการพัฒนาบัณฑิต
และศิษย์เก่า 

1) พัฒนาความเข็มแข็งของบัณฑิตและ
ศิษย์เก่า ด้านวิชาการหรือวิชาชีพและ
การบริการสังคม 

มีกิจกรรมสัมพันธ์ด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพของบัณฑิตและ 
ศิษย์เก่าอย่างน้อย 1 กิจกรรม 
ต่อปีการศึกษา 

รายงานผลจ านวนกิจกรรมสัมพันธ์กับบัณฑิต
และศิษย์เก่า 

ทุกปีการศึกษา 

4) แผนพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิ
หรือต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น  

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิหรือ
ต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น  
อย่างน้อย 1 คนต่อปี หรือ  
อย่างน้อย 3 คน ภายใน 5 ปี 

รายงานจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
ที่มีคุณวุฒิ/ต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 

ทุกปีการศึกษา/ 
ภายใน 5 ปี 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนหลักสูตร
เผยแพร่ น าเสนอผลงานวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการจ านวนเพิ่มมากขึ้น  

จ านวนผลงานวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

รายงานจ านวนผลงานที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล ทุกปีการศึกษา/ 
ภายใน 5 ปี 
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2.1 แผนการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 ตัวบ่งชี้   2.4 หลักฐาน 
 

2.5 ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ อย่างน้อย 3 เรื่องต่อคน 
ภายใน 5 ปี  

3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เข้าร่วม
อบรมหรือเพ่ิมพูนความรู้ หรือมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับสหกิจศึกษา/
WIL/CWIE 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน เข้าร่วมอบรมหรือ
เพ่ิมพูนความรู้หรือมีประสบการณ์ 
เกี่ยวกับสหกิจศึกษา/WIL/CWIE 
อย่างน้อย 1 คนต่อปี 

รายงานการเข้าร่วมอบรมหรือเพ่ิมพูนความรู้ 
หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับสหกิจศึกษา/
WIL/CWIE ของอาจารย์ 

ทุกปีการศึกษา 

4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนใช้สื่อ
ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อการสอนหรือ
เอกสารประกอบการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 
60 ของรายวิชาที่เปิดสอน 
ในแต่ละปีการศึกษา  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายงาน
ผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 
 

ทุกปีการศึกษา 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน เพ่ือน าความรู้และ

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ทุกคนเข้าอบรม/สัมมนา/ศึกษา 
ดูงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

รายงานผลการด าเนินงานและการติดตามผล
การด าเนินงาน 

ทุกปีการศึกษา 
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2.1 แผนการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 ตัวบ่งชี้   2.4 หลักฐาน 
 

2.5 ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสบการณ์มาพัฒนาการเรียน 
การสอน 

2) รายวิชาในหลักสูตรใช้มีสื่อ
การสอนเพ่ิมข้ึนหรือใบงาน
ปฎิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ของรายวิชาที่เปิดสอนต่อปี 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
 

ทุกปีการศึกษา 

6) ส่งเสริมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ด้านเทคนิคการสอน 
หรือการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อย่างน้อยร้อยละ 20 เข้าร่วม
อบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
สมัยใหม่หรือการผสมผสาน
รูปแบบออนไลน์เข้ากับ 
การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน 
(Blended Learning)  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

รายงานการเข้าร่วมอบรมหรือเพ่ิมพูนความรู้ 
หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
สมัยใหม่ของอาจารย์ 

ทุกปีการศึกษา 

7) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเนื้อหาสาระ
ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 
ความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ/วิชาชีพ 

จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 
ในหลักสูตรมีการปรับปรุงเนื้อหา
สาระให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ในหลักสูตรต่อปีการศึกษา 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายงาน
ผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 
 

ทุกปีการศึกษา 

5) แผนพัฒนาบุคลากร 
สายสนับสนุน 

1) ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนได้
เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ทาง
วิชาการ 

บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนเข้า
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

รายงานผลการด าเนินงานและการติดตามผล
การด าเนินงาน 

ทุกปีการศึกษา 
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2.1 แผนการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 ตัวบ่งชี้   2.4 หลักฐาน 
 

2.5 ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

6) แผนพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนและ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของผู้เรียน 

ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนใช้นวัตกรรม
หรือสื่อการสอนหรือมีวิธีการสอน 
ที่ทันสมัยสนองต่อความต้องการ 
ของผู้เรียน 

1) มีการใช้นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ
การเรียนการสอน หรือ สื่อการ
เรียนการสอน หรือ E-Book หรือ
วิธีการสอนที่ทันสมัย เพ่ิมข้ึนและ
เผยแพร่ อย่างน้อย 1 ชิ้น 
ต่อภาคการศึกษา 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
 
 
 

ทุกภาคการศึกษา 

2) มีระดับความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อสื่อการสอนหรือ
วิธีการสอนอย่างน้อย 4 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
 

ทุกภาคการศึกษา 

7) แผนพัฒนาทรัพยากร  
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ส่งเสริมให้มีทรัพยากรการเรียน 
การสอนที่ทันสมัยเพิ่มข้ึน  

1) มีจ านวนหนังสือ ต ารา  
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง
เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ  
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพ่ิมข้ึน อย่างน้อย 10 ชิ้นต่อปี 

รายงานทรัพยากรการเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้น 
ในการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา 

ทุกปีการศึกษา 
 
 

2) มีจ านวนรายวิชาที่มีการสอน 
Online ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  
ของรายวิชาที่เปิดสอน  

รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 
ที่เปิดสอน  

ทุกปีการศึกษา  
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2.1 แผนการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 ตัวบ่งชี้   2.4 หลักฐาน 
 

2.5 ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

8) แผนการพัฒนาเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพของหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 

1) ก ากับ ติดตาม การประเมินผล 
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร 

มีการประเมินผลและการปรับปรุง 
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร
หรือทุกรอบ 5 ปี 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และรายงาน
การประเมินหลักสูตร  

ทุกปีการศึกษา 

2) ก ากับ ติดตามการน าข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรมาพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

1) ข้อเสนอแนะจากคณะกรรม 
การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ได้รับการปรับปรุงอย่างบรรลุ
เป้าหมายทุกปีการศึกษา 

รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในระดับ
หลักสูตร 

ทุกปีการศึกษา 

2) มีคะแนนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร
โดยไม่ต่ ากว่าระดับดี 

รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในระดับ
หลักสูตร 

ทุกปีการศึกษา 
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หมวดที่ 3  
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน: ระบบทวิภาค 1 ปี แบ่งเป็น  
2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์   
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน: ไม่มี                                      
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค: ไม่มี  
                                                      
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอนตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
       วัน – เวลาราชการและ/หรือนอกวัน - เวลาราชการ 
                ภาคการศึกษาต้น ระหว่างเดือนมิถุนายน - ตุลาคม   
             ภาคการศึกษาปลาย ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มีนาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา: ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2564 หมวด 2 ดังนี้ 

1) ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   
2) ไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 
3) มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

 
2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา/ 

ข้อจ ากัดของนักศึกษา 
1. ขาดทักษะการอ่านและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

1) ส่งเสริมการเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
2) ส่งเสริมการฝึกการใช้งานด้านภาษาในการสื่อสาร
ผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ 

2. ขาดทักษะการสืบค้นข้อมูล 1) ส่งเสริมให้นักศึกษาให้หาข้อมูลเพิ่มเติมนอก 
จากห้องเรียน โดยการใช้ระบบสืบค้นข้อมูลผ่านทาง 
ห้องสมุดและทางออนไลน์ที่ใช้ทั่วไปในสากล เช่น 
Scopus Elsevier Google Scholar  เป็นต้น  
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2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา/ 
ข้อจ ากัดของนักศึกษา 

2) จัดอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการใช้โปรแกรม
ออนไลน์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน  
(LMS/ Zoom/ Google Meet) 

 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี ภาคปกติ ปีละ 130 คน  
 

ระดับชั้นปี 
 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีที่ 1 130 130 130 130 130 
ชั้นปีที่ 2 - 130 130 130 130 
ชั้นปีที่ 3 - - 130 130 130 
ชั้นปีที่ 4 - - - 130 130 

รวมจ านวนนักศึกษา 130 260 390 520 520 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา 
- - - 130 130 

 
2.6 งบประมาณตามแผน   
     งบประมาณ: ใช้งบประมาณจากงานแผน ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
 

ปีงบประมาณ 
2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 3,900,000 7,800,000 11,700,000 15,600,000 15,600,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เช่น 
เงินเดือนอาจารย์ 

7,619,800 8,000,790 8,400,830 8,820,871 9,261,915 

รวมรายรับ 11,519,800 15,800,790 20,100,830 24,420,871 24,861,915 
 

     หลักสูตรนี้ มีรายรับจากค่าลงทะเบียนอัตรา 30,000 บาทต่อคนต่อปี ตลอด 4 ปี เป็นเงิน 120,000 บาท 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย: บาท) 
 

หมวดเงิน 
 

ปีงบประมาณที่ด าเนินการ 
2565 2566 2567 2568 2569 

งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ) 
1. เงินเดือนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 6 คน  

2,647,200 2,779,560 2,918,538 3,064,465 3,217,688 

2. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน  

4,972,600 5,221,230 5,482,292 5,756,406 6,044,226 

3. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 1,146,550 1,693,101 2,239,651 2,786,202 2,786,202 
4. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 1,040,000 2,080,000 3,120,000 4,160,000 4,160,000 
5. กองทุนส ารอง 286,000 572,000 858,000 1,144,000 1,144,000 
6. ค่าบริหารจัดการ 514,800 1,029,600 1,544,400 2,059,200 2,059,200 
7. ค่าหนังสือ ต ารา  
ในหลักสูตร 

21,535 43,069 64,604 86,139 86,139 

รวม  10,628,685 13,418,560 16,227,485 19,056,412 19,497,455 
จ านวนนักศึกษา   130 260 390 520 520 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิต
บัณฑิต  

81,759.12 51,609.85 41,608.94 36,646.95 37,495.11 

หลักสูตรนี้ มีค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เฉลี่ย 5 ปี เป็นเงิน 49,823.99 บาทต่อปี   
 
  2.6.3 ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตร หลักสูตรมีความคุ้มทุนที่นักศึกษาจ านวน 53 คน 
ต่อปี โดยพิจารณาจากรายรับ รายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละปี 
 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณที่ด าเนินการ 
2565 2566 2567 2568 2569 

1. รายรับ 11,519,800 15,800,790 20,100,830 24,420,871 24,861,915 
2. รายจ่าย 10,628,685 13,418,560 16,227,485 19,056,412 19,497,455 
รายรับ-รายจ่าย 891,115 2,382,230 3,873,345 5,364,459 5,364,459 
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   2.7 ระบบการศึกษา  
ใช้ระบบการศึกษาผสมผสานร่วมกัน ได้แก ่ 
- แบบในชั้นเรียน (In-class learning) อย่างน้อยร้อยละ 80   

         - แบบออนไลน์ผ่านระบบจัดการเรียนรู้ (Online Learning Management System: LMS)  
อย่างน้อยร้อยละ 10   
         - แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) อย่างน้อยร้อยละ 5  

- แบบอ่ืน ๆ  อย่างน้อยร้อยละ 5 เช่น การสนทนาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) 
การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) และระบบการสอนปฎิบัติการด้วยโปรแกรมจ าลอง 
ผ่านระบบออนไลน์ (Computer Simulation) เป็นต้น 

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย เป็นไปตามเกณฑ์ 

ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยก าหนด เช่น    
1) ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรู้ระดับปริญญา 

เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545  
2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564  
3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. 2564 
4) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การโอนผลการเรียนหรือรายวิชาจากการศึกษานอก

ระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี  
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  
6 ภาคการศึกษาปกต ิ 

3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 149 หน่วยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร ปริญญาตรี 4 ปี: ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 

หมวดวิชา/กลุ่ม จ านวนหน่วยกิต 
แผนปกติ แผนสหกิจศึกษา 

1. หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต    30 หน่วยกิต    
1.1 กลุ่มภาษา                                  จ านวน 
     1) กลุ่มภาษาไทย  
     2) กลุ่มภาษาอังกฤษ    

15 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                     จ านวน 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                     จ านวน 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ             จ านวน 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี        จ านวน 
นวัตกรรมและการจัดการ    

3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

1.6 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป           ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต    3 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
   

     ไม่น้อยกว่า   113 หน่วยกิต     113 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ                  จ านวน    44 หน่วยกิต 44 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ                  จ านวน 53 หน่วยกิต 53 หน่วยกิต 

2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       จ านวน                                    
และสหกิจศึกษา 

7 หน่วยกิต 7 หน่วยกิต 

2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก                     ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 149 หน่วยกิต 149 หน่วยกิต 
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 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร    
รายวิชาในหลักสูตรก าหนดรหัสและจ านวนชั่วโมงของรายวิชาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 ข้อ 16 ดังนี้ 
1) รหัสรายวิชา ประกอบด้วยตัวเลขเจ็ดหลัก ดังนี้   

เลขหลักท่ีหนึ่งและสอง หมายถึง  คณะ/หลักสูตร 
เลขหลักท่ีสามและสี่     หมายถึง  ภาควิชา/ภาคงานสอน/กลุ่มวิชา/สาขาวิชา  
เลขหลักท่ีห้า        หมายถึง  ระดับของวิชา 
เลขหลักท่ีหก          หมายถึง  หมวดวิชา หรือกลุ่ม หรือล าดับที่ของรายวิชา 
เลขหลักท่ีเจ็ด        หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชา   

2) ความหมายของตัวเลข ดังนี้ 
                       (ก) เลขหลักที่หนึ่งและสอง เป็นตัวเลขก าหนดรหัสประจ าคณะ/หลักสูตร ดังนี้  

 10   หมายถึง  รายวิชาศึกษาท่ัวไปบูรณาการ   
11   หมายถึง  คณะวิทยาศาสตร์ 
13   หมายถึง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 14   หมายถึง         คณะศิลปศาสตร์ 
15   หมายถึง  คณะเภสัชศาสตร์ 
17   หมายถึง  คณะบริหารศาสตร์ 
21   หมายถึง  คณะนิติศาสตร์ 
23   หมายถึง  คณะรัฐศาสตร์ 

   (ข) เลขหลักท่ีสามและสี่ เป็นตัวเลขแสดงภาควิชา/ภาคงานสอน/กลุ่มวิชา/สาขาวิชา  
            01   หมายถึง  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

       02   หมายถึง  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
        06   หมายถึง  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
       09   หมายถึง  รายวิชากลางของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  (ค) เลขหลักท่ีห้า เป็นตัวเลขแสดงระดับของวิชาในหลักสูตร ดังนี้  
       1  และ 2  หมายถึง  วิชาชั้นต้นในระดับปริญญาตรี 

 3  และ 4  หมายถึง  วิชาชั้นสูงในระดับปริญญาตรี ที่มีระยะเวลา 
                                               การศึกษาในหลักสูตร 4 ปี หรือ หมายถึงวิชา 

                                                               ชั้นกลางในหลักสูตรที่มีระยะเวลามากกว่า 4 ปี         
    (ง) เลขหลักท่ีหก เป็นตัวเลขแสดงหมวดวิชา หรือกลุ่มวิชา  

       1 และ 2 หมายถึง  วิชาชีพบังคับกลุ่มวิชาทางด้านการจัดการ 
                     อุตสาหการและวิชาชีพเลือกกลุ่มวิชา 

     ทางด้านเทคโนโลยีการผลิต 
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3 และ 4 หมายถึง   วิชาชีพบังคับกลุ่มวิชาทางด้านกระบวนการ  
                                              ผลิตและวิชาชีพเลือกกลุ่มวิชา 
    ทางด้านเทคโนโลยี 
5 และ 6 หมายถึง   วิชาชีพบังคับกลุ่มวิชาทางด้านวัสดุและวิชาชีพ 
                                              เลือกกลุ่มวิชาทางคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ 
7 และ 8 หมายถึง   วิชาชีพบังคับกลุ่มวิชาทางด้านการผลิต และ 

               วิชาชีพเลือกกลุ่มวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ 
     ประยุกต์วิจัยด าเนินงาน 

   (จ) เลขหลักท่ีเจ็ด เป็นตัวเลขแสดงล าดับที่ของรายวิชาในหลักสูตร  
        0-9   หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชา 

 

3.1.4 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
                  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร ดังนี้  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                              ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษา                                       จ านวน   15 หน่วยกิต 
          1.1.1 กลุ่มภาษาไทย                          3 หน่วยกิต 
1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)  3(3-0-6)    

1.1.2 กลุ่มภาษาอังกฤษ                        จ านวน     12 หน่วยกิต 
         ก. ภาษาอังกฤษบังคับ                              6 หน่วยกิต 
1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I)     3(3-0-6)  
1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II)     3(3-0-6) 

ข. ภาษาอังกฤษเลือก              6 หน่วยกิต 
                     กลุ่มภาษาอังกฤษวิชาการ (Academic Group)            3 หน่วยกิต 
1421 222 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3(3-0-6) 
     (English for Science and Technology) 

กลุ่มภาษาอังกฤษเลือก (Elective Group)    3 หน่วยกิต 
1421 218 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation)    3(3-0-6) 
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1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์               จ านวน  3 หน่วยกิต 
1406 112 สุนทรียภาพกับความสุข (Aesthetics and Happiness)     3(3-0-6) 
หรือ 
1431 111 จริยศาสตร์และการใช้เหตุผล (Ethics and Reasoning)    3(3-0-6) 
หรือ 
1447 105 การสื่อสารในสังคมปัจจุบัน (Communication in Current Society)  3(3-0-6)
  

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                    จ านวน  3 หน่วยกิต 
1013 001 พลวัตสังคมไทย พลเมืองและกระบวนการยุติธรรมไทย           3(3-0-6) 
     (Dynamics of Thai Society, Citizen, and Justice Process) 
หรือ 
1441 100 มนุษย์กับสังคม (Man and Society)       3(3-0-6) 
หรือ 
2300 115 การจัดการความขัดแย้งอย่างสันติในฐานะพลเมือง    3(3-0-6) 
    (Peaceful Conflict Management as Citizens) 
  

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ                               จ านวน  3 หน่วยกิต 
1014 002 สุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตร่วมสมัย      3(3-0-6) 
    (Contemporary Sexual Health and Life Skills) 
หรือ 
1439 104 วิทยาศาสตร์การกีฬาในชีวิตประจ าวัน (Sport Science in Daily Life)   3(3-0-6) 
หรือ 
1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย (Age-appropriated Health Care)   3(3-0-6)   
       

1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ    จ านวน 3 หน่วยกิต 
1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิตยุคดิจิทัล       3(3-0-6) 
    (Information Technology for Digital Life)    
หรือ   
1100 112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ืออนาคต (Science and Technology for Future) 3(3-0-6) 
หรือ 
1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจ าวัน (Finance Skills in Daily Life)   3(3-0-6) 
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      1.6 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป                    ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 1.6.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  

1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม (Man and Civilization)                      3(3-0-6) 
1432 101 วัฒนธรรมไทย (Thai Culture)            3(3-0-6) 
1432 102 วัฒนธรรมอีสาน (I-san Culture)          3(3-0-6) 
1435 100 ดนตรีกับชีวิต (Music and Life)           3(3-0-6) 
1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย (Contemporary Culture)                        3(3-0-6) 
1446 101 ศิลปะการด าเนินชีวิต (Arts of Living)                       3(3-0-6) 
1449 100 มนุษย์กับการท่องเที่ยว (Man and Tourism)                    3(3-0-6) 

1.6.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
1441 103 นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)                       3(3-0-6) 
1441 104 ประชากรศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Demography in Daily Life)       3(3-0-6)                               
1443 100 พหุวัฒนธรรม (Multiculturalism)        3(3-0-6) 
1445 100 พลวัตสังคมไทย (Dynamics of Thai Society)                          3(3-0-6) 
2100 101 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน (Law in Daily Life)     3(3-0-6) 

1.6.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    
1439 100 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (Exercise for Health)           3(2-2-5) 
1439 105 นันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม (Recreation and Camping)     3(3-0-6)  
1503 100 ยาและสมุนไพรในชีวิตประจ าวัน (Drugs and Herbs in Daily Life)      3(3-0-6) 
1507 100 สังคมกับสุขภาพ (Society and Health)                           3(3-0-6) 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ               ไม่น้อยกว่า 113  หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ          จ านวน  44  หน่วยกิต 
1102 104 เคมีทั่วไป (General Chemistry)     3(3-0-6) 
1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory)    1(0-3-0) 
1103 113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics Laboratory I)   1(0-3-0) 
1103 114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physics Laboratory II)   1(0-3-0) 
1103 123 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics I)     3(3-0-6) 
1103 124 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physics II)     3(3-0-6) 
1104 126 แคลคูลัส 1 (Calculus I)      3(3-0-6) 
1104 127 แคลคูลัส 2 (Calculus II)      3(3-0-6) 
1104 223 แคลคูลัส 3 (Calculus III)      3(3-0-6) 
1301 222 กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)     3(3-0-6) 
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1301 231 อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics)     3(3-0-6) 
1301 316 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 (Mechanical Engineering Laboratory I) 1(0-3-0) 
1302 201 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)     3(3-0-6) 
1306 200 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน (Fundamental of Electrical Engineering)                  3(2-3-4)    
1309 100 การแนะน าวิชาชีพวิศวกรรม (Introduction to Engineering)   1(1-0-2) 
1309 101 การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)     3(2-3-4) 
1309 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)   3(2-3-4) 
1309 103 สถิติวิศวกรรม (Engineering Statistics)     3(3-0-6) 
 

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ            จ านวน  53 หน่วยกิต 
1302 202 ปฏิบัติการวิศวกรรมโรงงาน (Engineering Workshop Practice)   1(0-3-0) 
1302 203 การเขียนแบบวิศวกรรมอุตสาหการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   1(0-3-0) 
   (Industrial Engineering Drawing Using Computer Software) 
1302 204 กระบวนการผลิต (Manufacturing Processes)     3(3-0-6) 
1302 205 วิศวกรรมความปลอดภัยในอุตสาหกรรม (Industrial Safety Engineering)  3(3-0-6) 
1302 206 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials Laboratory)   1(0-3-0) 
1302 207 การบริหารงานอุตสาหกรรม (Industrial Management)    3(3-0-6) 
1302 301 ปฏิบัติการการจัดการทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1     1(0-3-0) 
              (Industrial Engineering Management Laboratory I) 
1302 302 การศึกษางานอุตสาหกรรม (Industrial Work Study)    3(3-0-6) 
1302 303 การวิจัยด าเนินงาน (Operations Research)     3(3-0-6) 
1302 304 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economics)      3(3-0-6) 
1302 305 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)      3(3-0-6) 
1302 306 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในวิศวกรรมอุตสาหการ             3(3-0-6) 
             (Software Applications in Industrial Engineering) 
1302 307 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล (Machine Tool Practices)    1(0-3-0) 
1302 308 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต (Manufacturing Laboratory)   1(0-3-0) 
1302 309 ปฏิบัติการการจัดการทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2     1(0-3-0) 
             (Industrial Engineering Management Laboratory II) 
1302 310 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา (Maintenance Engineering)    3(3-0-6) 
1302 311 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 1     3(2-3-4) 
             (Computer-aided Design and Computer-aided Manufacturing I) 
1302 312 การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control)  3(3-0-6) 
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1302 313 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Plant Design)   3(3-0-6) 
1302 316 วัสดุสมัยใหม่และการเลือกใช้วัสดุ (Modern Materials and Materials Selection) 3(2-3-4) 
1302 401 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน      3(3-0-6) 
             (Logistics and Supply Chain Management) 
1302 404 การสัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Seminar in Industrial Engineering)      1 หน่วยกิต 
1302 419 การจัดการคุณภาพและการประกันคุณภาพ      3(3-0-6) 

    (Quality Management and Quality Assurance) 
 
        2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
              ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง 
    2.3.1 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ              จ านวน  7 หน่วยกิต 
1302 390 การฝึกงาน (Practical Training)                        3 หน่วยกิต* 
              หมายเหตุ: *เกณฑ์การประเมินผลเป็น S หรือ U 
1302 402 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ       1(0-3-0) 

   (Industrial Engineering Project Preparation) 
1302 403 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering Project)                      3(0-9-0) 
             2.3.2 กลุ่มสหกิจศึกษา      จ านวน  7 หน่วยกิต 
1302 317 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการเพ่ือสหกิจศึกษา      1(0-3-0) 
              (Industrial Engineering Project Preparation for Co-operative Education) 
1302 433 สหกิจศึกษา (Co-operative Education)      6 หน่วยกิต 
 

2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก             ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
             นักศึกษาแผนปกติและแผนสหกิจศึกษา สามารถเลือกเรียนรายวิชาแบบคละกลุ่มได้ตามความสนใจ  

    2.4.1 กลุ่มความรู้ด้านวัสดุ  
1302 405 การเสื่อมสภาพของวัสดุ (Degradation of Materials)    3(3-0-6) 
1302 406 วิศวกรรมการหล่อโลหะ (Foundry Engineering)     3(2-3-4) 
1302 407 การตรวจสอบและทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม     3(2-3-4) 
              (Industrial Materials Inspection and Testing) 
1302 408 นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)      3(3-0-6) 
1302 413 การเชื่อมเสียดทานและโลหะวิทยาการเชื่อม     3(3-0-6) 
              (Friction Welding and Welding Metallurgy) 
1302 431 การหาค่าเป้าหมายที่ดีที่สุดและการท าเหมืองข้อมูล     3(2-3-4) 
              (Optimization and Data Mining)    
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2.4.2 กลุ่มความรู้ด้านกระบวนการผลิต            
1302 409 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม (Industrial Automation System)  3(2-3-4) 
1302 410 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 2     3(2-3-4) 
              (Computer-aided Design and Computer-aided Manufacturing II) 
1302 411 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลองด้านการผลิต       3(3-0-6) 
              (Design and Analysis of Experiments in Manufacturing) 
1302 412 การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรม (Engineering Product Design)  3(2-3-4) 
1302 414 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ (Packaging Technology)      3(3-0-6) 
1302 415 การวัดละเอียดทางวิศวกรรม (Engineering Metrology)        3(2-3-4) 
1302 422 การจ าลองสถานการณ์ (Simulation)      3(2-3-4) 
1302 426 ปัญญาประดิษฐ์ในวิศวกรรมอุตสาหการ      3(2-3-4) 
 (Artificial Intelligence in Industrial Engineering) 
1302 432 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งทางอุตสาหกรรม (Industrial Internet of Things) 3(2-3-4) 
1302 435 นวัตกรรมและการประกอบการ (Innovation and Entrepreneurship)  3(3-0-6) 
1302 436 คอมพิวเตอร์ผสมผสานการผลิต (Computer-integrated Manufacturing)  3(3-0-6) 
1302 439 การเขียนโปรแกรมเสมือนจริง (Extended Reality Programing)   3(2-3-4) 
 2.4.3 กลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพ ระบบงานและความปลอดภัย 
1302 416 วิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering)      3(3-0-6) 
1302 417 การยศาสตร์ทางวิศวกรรม (Ergonomics in Engineering)   3(3-0-6) 
1302 418 การออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุ (Materials Handling System Design) 3(2-3-4) 
1302 420 การวางแผนคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ     3(3-0-6) 
              (Quality Planning for Products and Services) 
1302 429 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการ      3(3-0-6) 
              (Selected Topics in Industrial Engineering) 
1302 430 การปรับปรุงผลิตภาพและคุณภาพ  (Productivity and Quality Improvement) 3(3-0-6) 
1302 434 ระบบการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Project Management System) 3(3-0-6) 
1302 437 การวิเคราะห์การตัดสินใจทางวิศวกรรม (Decision Analysis for Engineering) 3(3-0-6)  
1309 491 การพัฒนาทักษะวิชาชีพวิศวกรรม (Engineering Professional Development)  3(3-0-6)* 
หมายเหตุ: * เกณฑ์การประเมินผลเป็น S หรือ U 
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 2.4.4 กลุ่มความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ การจัดการผลิตและการด าเนินงาน   
1302 421  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ   3(3-0-6)  

 (Project Feasibility Study for Industrial Engineering) 
1302 423 การขนส่งและกระจายสินค้า (Transportation and Distribution)   3(3-0-6)  
1302 424 การจัดการฐานข้อมูลทางวิศวกรรมอุตสาหการ     3(2-3-4)  
             (Management of Industrial Engineering Database)  
1302 425 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า      3(3-0-6)  
             (Inventory and Warehouse Management)  
1302 427 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 1    3(2-3-4)  
             (Applied Computer for Industrial Engineering I)        
1302 428 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 2    3(2-3-4)  
             (Applied Computer for Industrial Engineering II)        
1302 438 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณทางอุตสาหกรรม     3(3-0-6)  
              (Industrial Cost Analysis and Budgeting)  
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                        ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 วิชาเลือกเสรี เป็นวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาส 
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ รวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือ
รายวิชาที่เปิดเป็นวิชาเลือกเสรี    
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          3.1.5 แผนการศึกษา  
ชั้นปีที่  1  (First Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
แผนปกติ แผนสหกิจศึกษา 

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  
              (Foundation English I) 

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

XXXX XXX รายวชิากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3(3-0-6) 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มพ้ืนฐาน
วิชาชีพ   

1103 123 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics I)                      3(3-0-6) 3(3-0-6) 
1103 113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  
              (General Physics Laboratory I) 

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

1104 126 แคลคูลัส 1 (Calculus I) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 
1309 100 การแนะน าวิชาชีพวิศวกรรม 
              (Introduction to Engineering) 

1(1-0-2) 1(1-0-2) 

1309 101 การเขียนแบบวิศวกรรม  
             (Engineering Drawing)    

3(2-3-4) 3(2-3-4) 

1309 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์               
(Computer Programming) 

3(2-3-4) 3(2-3-4) 

รวม (Total) 20 20 
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ชั้นปีที่  1  (First Year) 
ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
แผนปกติ แผนสหกิจศึกษา 

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  
(Foundation English II) 

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

1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
              (Thai Language for  
              Communication) 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ 
  

1102 104 เคมีทั่วไป (General Chemistry)                          3(3-0-6) 3(3-0-6) 
1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  
              (General Chemistry Laboratory)               

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

1103 124 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physics II)                      3(3-0-6) 3(3-0-6) 
1103 114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2  

(General Physics Laboratory II) 
1(0-3-0) 1(0-3-0) 

1104 127 แคลคูลัส 2 (Calculus II)                         3(3-0-6) 3(3-0-6) 

1309 103 สถิติวิศวกรรม   
              (Engineering Statistics)  

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

รวม (Total) 20 20 
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ชั้นปีที่  2  (Second Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
แผนปกติ แผนสหกิจศึกษา 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป xxxx xxx รายวิชากลุ่มในวิชาสังคมศาสตร์  3(3-0-6) 3(3-0-6) 
1421 222 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(English for Science and 
Technology) 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ 
  

1104 223 แคลคูลัส 3 (Calculus III)  3(3-0-6) 3(3-0-6) 
1306 200 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 

(Fundamental of Electrical 
Engineering) 

3(2-3-4) 3(2-3-4) 

1302 201 วัสดุวิศวกรรม  
              (Engineering Materials) 

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

1301 222 กลศาสตร์วิศวกรรม 
              (Engineering Mechanics)    

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ  

1302 202 ปฏิบัติการวิศวกรรมโรงงาน              
(Engineering Workshop Practices) 

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

1302 207 การบริหารงานอุตสาหกรรม          
(Industrial Management) 

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

รวม (Total) 22 22 
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ชั้นปีที่  2  (Second Year) 
ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
แผนปกติ แผนสหกิจศึกษา 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6) 3(3-0-6) 
xxxx xxx รายวิชากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์           

เทคโนโลยี นวัตกรรมและ การจัดการ   
3(3-0-6) 3(3-0-6) 

 1421 218 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
(English for Career Preparation)  

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ 

1301 231 อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 
1301 316 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1    
 (Mechanical Engineering 

Laboratory I) 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ  

1302 203 การเขียนแบบวิศวกรรมอุตสาหการ 
              ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
              (Industrial Engineering Drawing 

Using Computer Software) 

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

1302 204 กระบวนการผลิต 
              (Manufacturing Processes) 

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

1302 205 วิศวกรรมความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรม (Industrial Safety 
Engineering) 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

1302 206 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม  
(Engineering Materials 
Laboratory) 

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

รวม (Total) 21 21 
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ชั้นปีที่  3  (Third Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
แผนปกติ แผนสหกิจศึกษา 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ  

1302 301 ปฏิบัติการการจัดการทางวิศวกรรม 
อุตสาหการ 1  (Industrial 
Engineering Management 
Laboratory I) 

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

1302 302 การศึกษางานอุตสาหกรรม 
(Industrial Work Study) 

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

1302 303 การวิจัยด าเนินงาน  
(Operations Research) 

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

1302 304 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
(Engineering Economics) 

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

1302 305 การควบคุมคุณภาพ  
(Quality Control) 

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

1302 307 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล  
              (Machine Tool Practices) 

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

1302 316 วัสดุสมัยใหม่และการเลือกใช้วัสดุ   
              (Modern Materials and 

Materials Selection) 

3(2-3-4) 3(2-3-4) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxx xxx รายวิชาเลือกเสรี 1  
             (Free Elective I) 

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

รวม (Total) 20 20 
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ชั้นปีที่  3  (Third Year) 
ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
แผนปกติ แผนสหกิจศึกษา 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ  

1302 308 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 
              (Manufacturing Laboratory) 

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

1302 309 ปฏิบัติการการจัดการทางวิศวกรรม 
               อุตสาหการ 2 (Industrial Engineering  
               Management Laboratory II) 

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

1302 310 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา  
(Maintenance Engineering) 

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

1302 311 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการ
ผลิต 1 (Computer-aided Design and 
Computer-aided Manufacturing I) 

3(2-3-4) 3(2-3-4) 

1302 312 การวางแผนและควบคุมการผลิต  
         (Production Planning and Control) 

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

1302 313 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม  
 (Industrial Plant Design) 

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

1302 306 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ในวิศวกรรมอุตสาหการ (Software 
Applications in Industrial Engineering) 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา 

1302 317 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม 
อุตสาหการเพ่ือสหกิจศึกษา (Industrial 
Engineering Project Preparation for 
Co-operative Education) 

- 1(0-3-0) 
 

1302 390 การฝึกงาน (Practical Training)*     3 หน่วยกิต - 
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

1302 xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 1 
              (Technical Elective I) 

- 3 หน่วยกิต 

รวม (Total) 20 21 
หมายเหตุ: * เกณฑ์การประเมินผลเป็น S หรือ U โดยนักศึกษาจะฝึกงานจริงในภาคการศึกษาฤดูร้อน 
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ชั้นปีที่  4  (Fourth Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
แผนปกติ แผนสหกิจศึกษา 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) - 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา 

1302 402 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม 
              อุตสาหการ (Industrial Engineering 

Project Preparation) 

1(0-3-0) 
 

- 

1302 433 สหกิจศึกษา  
              (Co-operative Education) 

- 6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

1302 xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 1 
              (Technical Elective I) 

3 หน่วยกิต 
- 

1302 xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 2  
              (Technical Elective II) 

3 หน่วยกิต 
 

1302 xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 3  
              (Technical Elective III) 

3 หน่วยกิต - 

รวม (Total) 13 6 
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ชั้นปีที่  4  (Fourth Year) 
ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
แผนปกติ แผนสหกิจศึกษา 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป xxxx xxx กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป - 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ  

1302 401 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
      (Logistics and Supply Chain 

Management) 

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

1302 404 การสัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
 (Seminar in Industrial 

Engineering)  

1 หน่วยกิต 1 หน่วยกิต 

1302 419 การจัดการคุณภาพและการประกัน 
              คุณภาพ (Quality Management  

and Quality Assurance)  

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1302 403 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ  
             (Industrial Engineering Project) 

3(0-9-0) - 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

130x xxx รายวิชากลุ่มวิชาชีพเลือก 2  
              (Technical Elective II)                   

- 3 หน่วยกิต 

130x xxx รายวิชากลุ่มวิชาชีพเลือก 3  
              (Technical Elective III)                   

- 3 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxx xxx รายวิชาเลือกเสรี 2 
             (Free Elective II)                                  

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

รวม (Total) 13 19 
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          3.1.7 ค าอธิบายรายวิชา  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    1.1 กลุ่มวิชาภาษา                                
         1.1.1 กลุ่มภาษาไทย            
1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)  3(3-0-6)                             

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
     ภาษากับการสื่อสาร  ภาษากับความคิด  ศิลปะการใช้ภาษาไทย  การอ่านเชิงวิเคราะห์   
การเขียนแสดงความคิดเห็น  การเขียนรายงาน 
      Language and communication;  language and thoughts;  art of using Thai 
language;  analytical reading;  writing to express ideas;  report writing 
 

1.1.2 กลุ่มภาษาอังกฤษ                       
 ก. ภาษาอังกฤษบังคับ           

1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I)    3(3-0-6)  
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 

         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
            การเข้าใจภาษาพูดและเขียนภาษาอังกฤษที่สั้นและกระชับ  การสื่อสารด้วยภาษาท่ีมีโครงสร้าง
ไม่ซับซ้อนเกี่ยวกับตนเอง  บุคคล  สถานที่และสิ่งของ 

Comprehension of short and precise spoken and written English;  communication 
about oneself, people, places and things by using non-complex language structures 
 
1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II)    3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
              การเข้าใจภาษาพูดและเขียนภาษาอังกฤษ  การสื่อสารด้วยภาษาท่ีมีโครงสร้างซับซ้อนขึ้น 
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและอาชีพต่าง ๆ  

Comprehension of spoken and written English;  communication about daily life 
and career-related topics by using more complex language structures 
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ข. ภาษาอังกฤษเลือก  
กลุ่มภาษาอังกฤษวิชาการ (Academic Group)            

1421 222 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3(3-0-6) 
     (English for Science and Technology) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
              การอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญและรายละเอียดจ าเพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
การแสดงความคิดเห็น  การเขียนระดับย่อหน้า 
               Reading for main ideas and specific details;  expressing opinions;  paragraph 
writing in science and technology contexts 
 

กลุ่มภาษาอังกฤษเลือก (Elective Group)   
1421 218 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation)   3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
        การจับใจความส าคัญของภาษาพูดและเขียนภาษาอังกฤษ  การแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การอ่านเพ่ือความเข้าใจ  การเขียนเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
        Identification of main points in spoken and written English;  expressing and 
exchanging opinions;  reading for comprehension;  writing for career preparation 
  

1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์ 
1406 112 สุนทรียภาพกับความสุข (Aesthetics and Happiness)    3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         สุนทรียภาพในธรรมชาติ  สุนทรียภาพในชีวิตประจ าวัน  ทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์  ละคร  
วรรณกรรม  ความสุขในความหลากหลายทางวัฒนธรรม  การประยุกต์ใช้สุนทรียภาพกับความสุข 
         Aesthetics in nature;  aesthetics in everyday life;  visual art;  music;  dance;  
theater;  literary works;  happiness in cultural diversity;  applying aesthetical concepts to 
happiness    
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1431 111 จริยศาสตร์และการใช้เหตุผล (Ethics and Reasoning)   3(3-0-6) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 

         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
    ความหมายของการคิด  การอ้างเหตุผล  การอ้างเหตุผลบกพร่อง  ทักษะใช้เหตุผลเพื่อแก้ปัญหา 

ในชีวิตประจ าวัน  จริยศาสตร์  ปัญหาศีลธรรมในการด าเนินชีวิต  มุมมองทางศาสนา 
    Meaning of thinking;  argument;  fallacy;  reasoning skills for problem solving in 

daily life;  ethics;  moral problems in daily life;  religious perspectives 
 
1447 105 การสื่อสารในสังคมปัจจุบัน (Communication in Current Society)  3(3-0-6)  

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    ความหมายและความส าคัญของการสื่อสาร  องค์ประกอบและกระบวนการการสื่อสาร  จิตวิทยา
และบริบททางสังคมของการสื่อสาร  ภูมิทัศน์การสื่อสารในยุคดิจิทัล  หลักการรับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร   
ผลกระทบของการสื่อสาร  ทักษะเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อ  

    Definition and importance of communication;  elements of communication and 
communication process;  psychology and social context of communication; communication 
landscape in the digital age;  principles of receiving and accessing information;  impact of 
communication;  skills for media literacy 
   

1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์     
1013 001 พลวัตสังคมไทย พลเมืองและกระบวนการยุติธรรมไทย           3(3-0-6) 
     (Dynamics of Thai Society, Citizen, and Justice Process) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         พลวัตของสังคมและวัฒนธรรมไทย  พหุลักษณะของสังคมไทย  ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและ
สังคมไทย  ความเป็นพลเมืองในสังคมไทย  ภาพรวมของสถาบันทางการเมืองไทยกับความเป็นพลเมือง  
พลเมืองไทยในบริบทสังคมโลก  ภาพรวมกฎหมายพ้ืนฐาน  ประเภทกฎหมายกับความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น ๆ  
ภาพรวมของกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและพาณิชย์  คดีอาญาและคดีปกครอง  กระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก  สาเหตุ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามหลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 

    Dynamics of Thai society and culture;  multiple characteristics of Thai society;  
economic and social inequality in Thailand;  citizenship in Thai society;  overview of 
political institution and citizenship;  Thai citizens in world-societal context;  overview of 
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fundamental laws;  types of law and relation to other sciences;  overview of civil and 
commercial justice process;  criminal case and administrative case;  alternative justice 
process;  causes, prevention and suppression of corruption according to criminology and 
penology principles 
 
1441 100 มนุษย์กับสังคม (Man and Society)       3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         มนุษย์กับสังคม  ความหลากหลายของความเชื่อและกลุ่มชน  เมืองและมหานคร  ช่วงชั้นและ 
ชนชั้นทางสังคม  บริโภคนิยม  วัฒนธรรมย่อย  เพศภาวะ  โลกาภิวัตน์กับการย้ายถิ่นข้ามชาติ  สังคมข่าวสาร
และเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 
         Man and society;  diversity of beliefs and peoples;  urban and city;  stratification 
and social class;  consumerism;  sub-culture;  gender;  globalization and transnational 
migrant;  information society and disruptive technologies 
 
2300 115 การจัดการความขัดแย้งอย่างสันติในฐานะพลเมือง    3(3-0-6) 
         (Peaceful Conflict Management as Citizens)  

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         ความหมายของพลเมือง  ความเป็นพลเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย  ความหมายและ
ประเภทของความขัดแย้งและความรุนแรง  ความหมายและประเภทของสันติภาพและสันติวิธี  ความส าคัญ
ของสันติวิธีกับความเป็นพลเมือง  บทบาทของรัฐธรรมนูญในการจัดการความขัดแย้งและป้องกันความรุนแรง  
บทบาทของสถาบันทางการเมืองในการจัดการความขัดแย้งและป้องกันความรุนแรง  การมีส่วนร่วมแบบเป็น
ทางการ  การมีส่วนร่วมแบบไม่เป็นทางการ  การเจรจาต่อรองและการไกล่เกลี่ย  การสานเสวนา  การใช้
อารยะขัดขืน 
      Meaning of citizenship;  citizenship in democratic regime;  meaning and types of 
conflict and violence;  meaning and types of peace and peaceful settlement;  importance 
of peaceful settlement and citizenship;  role of constitution in conflict management and 
prevention of violence;  role of political institutions in conflict management and prevention 
of violence;  formal participation;  informal participation;  negotiation and mediation;  
dialogue;  civil disobedience 
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1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
1014 002 สุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตร่วมสมัย     3(3-0-6) 
    (Contemporary Sexual Health and Life Skills) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
        เพศภาวะ  เพศวิถีและบทบาททางเพศ  มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อเรื่องเพศ  เพศวิถีที่
เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทย  ความหลากหลายทางเพศ  ความเสมอภาคทางเพศ  สุขภาวะทางเพศ  ศาสตร์
และศิลป์ของการปฏิบัติตัวเพ่ือความสุขทางเพศ  ความผิดปกติทางเพศ  ภัยทางเพศและการป้องกันภัยทาง
เพศ  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางเพศ  ทักษะชีวิตที่จ าเป็นเพ่ือ
การด ารงชีวิต  
        gender;  sexuality and gender roles;  social and cultural dimensions that affect 
sexual;  sexuality changes in Thai society;  sexual diversity;  sexual equality;  sexual health;  
science and art of appropriate practice of sexual happiness;  gender disorder;  sexual 
danger and prevention;  prevention and solution of adolescent pregnancy problem;  laws 
related to sexuality;  important life skills for living 
 
1439 104 วิทยาศาสตร์การกีฬาในชีวิตประจ าวัน (Sport Science in Daily Life)  3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา  การดูแลสมรรถภาพทางกาย  การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย  การจัดโปรแกรมการออกก าลังกาย  การออกก าลังกายตามช่วงวัย  การประเมินและ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ทักษะเบื้องต้นในการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  โภชนาการกับการออกก าลัง
กาย  การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกก าลังกาย  การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
         Basic knowledge of sport science;  physical fitness maintenance;  enhancement 
of physical fitness;  exercise program management;  age-appropriated exercise;  evaluation 
and test of physical fitness;  basic skills in exercising for health;  nutrition and exercise;  
prevention of exercise injury;  applying in daily life 
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1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย (Age-appropriated Health Care)   3(3-0-6)   
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 

        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
        การดูแลสุขภาพตามวัย  จิตวิทยาพัฒนาการ  ระบบสืบพันธุ์เพศชาย  ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง  
การปฏิสนธิ การก าหนดเพศและการก าเนิดทารก  พัฒนาการและความผิดปกติของทารกในครรภ์   
การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพส าหรับหญิงตั้งครรภ์ ทารกและมารดาหลังคลอด เด็กก่อนวัย
เรียนและเด็กวัยเรียน วัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์ วัยทองและวัยสูงอายุ  วัคซีน  โรคติดเชื้อทางระบบสืบพันธุ์
และการป้องกัน  การวางแผนครอบครัวและการคุมก าเนิด  ความผิดปกติทางพันธุกรรม  ภาวะไม่เจริญพันธุ์ 
และการรักษา  
        Age-appropriated health care;  developmental psychology;  male reproductive 
system;  female reproductive system, fertilization, sex determination and childbirth;  
prenatal developments and abnormal;  physiological changes and  health care for 
pregnancy, infant and postpartum mother, pre-school child and school age, adolescence 
and reproductive age, golden age and geriatrics;  vaccine;  sexually transmitted diseases and 
prevention;  family planning and birth control;  genetic disorders;  infertility and treatments 

 

1.5 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ   
1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล      3(3-0-6) 
    (Information Technology for digital life)  
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  กระบวนการจัดการสารสนเทศ  เทคโนโลยี
เครือข่าย สังคมออนไลน์ การรู้ดิจิทัล  เทคโนโลยีคลาวด์ส าหรับการสืบค้นและการจัดการ การผลิตงาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม ธุรกิจดิจิทัล  ความปลอดภัย กฎหมาย จริยธรรมและแนวโน้มเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารเทศ  
        Basic knowledge of information technology;  information management process;  
networking technology, online society, digital literacy;  Cloud technology for searching and 
management, creative and innovative production, digital business;  safety, law, ethics and 
trends in information technology 
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1100 112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออนาคต      3(3-0-6) 
         (Science and Technology for Future) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         ความรู้เบื้องต้นด้านพลังงานและเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน  รูปแบบของพลังงาน   
ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์พลังงาน  การใช้พลังงานอย่างฉลาดและปลอดภัย   
พอลิเมอร์และพลาสติก  เคมีอาหาร  การป้องกันและการจัดการของเสียอันตรายเคมี  การจัดการมลพิษทาง
น้ า การจัดการมลพิษทางอากาศ การจัดการขยะและของเสียอันตรายและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
เทคโนโลยีเพ่ืออนาคต  ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจ าวัน 
     Basic knowledge of energy and technology;  relationship between energy;  forms 
of energy;  effects of energy consumption on life and environment;  energy conservation;   
inteligent and safe energy consumption;  polymers and plastics;  food chemistry;  
preventing and manipulating the chemical hazardous wastes;  water pollution 
management, air pollution management, solid and hazardous waste management and 
sustainable environmental development;  technology for the future;  artificial intelligence in 
daily life 
 
1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจ าวัน (Finance Skills in Daily Life)  3(3-0-6) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
     หลักการบริหารการเงินส่วนบุคคล  กระบวนการวางแผนการเงินส่วนบุคคล  ความรู้เรื่อง 
ทางการเงิน  วินัยทางการเงิน  ระบบเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
การพัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ  ฟินเทคและนวัตกรรมทางการเงิน  การจัดการหนี้สิน  
เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  การวางแผนการลงทุน  การวางแผนการประกันภัย  การจัดการความเสี่ยง  
การวางแผนภาษี  การวางแผนเพื่อการเกษียณ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล 
     Principles of personal financial management;  personal financial planning process;  
financial literacy;  financial discipline;  economic system;  sufficiency economy and 
application in daily life;  career development and entrepreneurship;  FinTech and financial 
innovation;  debt management;  student loan fund;  investment planning;  insurance 
planning;  risk management;  tax planning;  planning for retirement;  developing the quality 
of personal life 
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1.6 กลุม่วิชาเลือกศึกษาทั่วไป  
      1.6.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  

1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม (Man and Civilization)     3(3-0-6)    
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    ความหมายของวัฒนธรรมและอารยธรรม  ภูมิศาสตร์โลก  วิวัฒนาการมนุษย์  ศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการศึกษาและค้นคว้าอารยธรรม  สภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยากับก าเนิดอารยธรรม   
การปฏิวัติยุคหินใหม่  การตั้งถิ่นฐานยุคแรกในเมโสโปเตเมีย อียิปต์โบราณ กรีกโบราณ โรมันโบราณ  
จีนโบราณ อินเดียโบราณ  อารยธรรมสมัยกลาง  อารยธรรมสมัยใหม่  อารยธรรมทวีปอเมริกา  ปฏิสัมพันธ์
และการแลกเปลี่ยนอารยธรรมระหว่างโลกตะวันตกและตะวันออก  ยุคอุตสาหกรรมในยุโรป  การปรับตัวสู่
ความทันสมัยของเอเชีย  อารยธรรมในโลกร่วมสมัยและโลกาภิวัตน์  

    Meaning of culture and civilization;  world geography;  human evolution;  
disciplines and technologies for studying civilization;  ecological environment and the rise of 
civilizations;  neolithic revolution;  early settlements in Mesopotamia, ancient Egypt, ancient 
Greece, ancient Rome, ancient China, ancient India;  medieval civilization;  modern 
civilization;  American civilization;  interactions and exchanges between the western world 
and the eastern world;  industrial age in Europe;  modernization of Asia;  civilizations in the 
contemporary world and globalization 
 
1432 101 วัฒนธรรมไทย (Thai Culture)       3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         พัฒนาการของวัฒนธรรมและสังคมไทย เครื่องมือการวิเคราะห์จากมรดกทางปัญญาของไทย  
หัวข้อที่อยู่ในความสนใจเกี่ยวกับทางเลือกของความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
ปัจจุบัน           
         Development of Thai society and culture, analytical tools from Thai intellectual 
heritage, selected topics of interest related to alternative solutions amidst economic, social 
and cultural changes in the present 
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1432 102 วัฒนธรรมอีสาน (I-san Culture)      3(3-0-6) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 

         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพภูมิประเทศและทรัพยากรทางธรรมชาติของภาคอีสาน  กลุ่มคน 
ในภาคอีสาน  สังคมและวัฒนธรรมของภาคอีสาน สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี สมัยอิทธิพลเขมร
โบราณ สมัยล้านช้าง สมัยรัตนโกสินทร์  ภูมิปัญญาอีสานด้านการปกครอง  เศรษฐกิจอีสาน  ศาสนาและ
ความเชื่อของผู้คนในภาคอีสาน  ประเพณี 12 เดือน  ศิลปกรรมภาคอีสานในสมัยต่าง ๆ สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี สมัยอิทธิพลเขมรโบราณ สมัยล้านช้าง สมัยรัตนโกสินทร์  ศิลปะการแสดงอีสาน 
ดนตรี หมอล า นาฏศิลป์  ผ้าและสิ่งถักทอในอีสาน การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อีสาน 
         Geography, topography and natural resources of I-san;  peoples of I-san;  I-san 
society and culture in prehistoric times, Dvaravati period, ancient Khmer’s influence period, 
in LanXang and Rattanakosin periods;  I-san administrative wisdom;  I-san economy;  I-san 
religions and beliefs;  twelve-month rite tradition;  I-san art in prehistoric times, Dvaravati 
period, ancient Khmer’s influence, LanXang and Rattanakosin periods;  performing arts of  
I-san, music, dance, Morlam;  textile of I-san;  I-san social and cultural changes 
 
1435 100 ดนตรีกับชีวิต (Music and Life)      3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         องค์ประกอบของดนตรี  ความสัมพันธ์ของดนตรีที่มีต่อมนุษย์  ดนตรีกับสุขภาพ  ดนตรี 
ในชีวิตประจ าวัน  ดนตรีกับศาสนาและพิธีกรรม  จุดมุ่งหมายและหน้าที่ของดนตรีที่มีต่อวิถีชีวิตและสังคม 
         Elements of music;  relationship between music and humans;  music and health;  
music in daily life;  music in religions and ceremonies;  purposes and functions of music in 
livelihood and society 
 
1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย (Contemporary Culture)     3(3-0-6)    
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม กับดักทางความคิดในการท าความเข้าใจวัฒนธรรม  
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปรากฏการณ์และความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมร่วมสมัยในเรื่อง
ประเพณี  ศาสนา  ความเชื่อ  ชาติ  ชาติพันธุ์  วัฒนธรรมสมัยนิยม  วัฒนธรรมบริโภค  สื่อ  เพศวิถี 
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         Concepts and comprehension of culture, misunderstanding on cultural perspectives, 
cultural changes, analysis of contemporary cultural phenomena and cultural relationships 
concerning issues in traditions;  religion;  beliefs;  nation;  ethnicity;  popular culture;  consumer 
culture;  media;  sexuality 
 
1446 101 ศิลปะการด าเนินชีวิต (Arts of Living)       3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         ส ารวจตัวเอง  รู้จักตัวเองจากมุมมองของบุคคลอ่ืน  การคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล  ความเข้าใจในชีวิต  
ศิลปะการสื่อสาร บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาท
สังคมกระบวนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
     Self explore;  knowing yourself from other perspective;  reasoning analysis;  
understanding of life, communication arts, roles and responsibilities to family and society, 
personality development and social etiquette, efficiently and happy working process  
 
1449 100 มนุษย์กับการท่องเที่ยว (Man and Tourism)     3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว  ความเป็นมาของการเดินทางท่องเที่ยว  ประเภทของการ
ท่องเที่ยว  ประโยชน์และผลกระทบจากการท่องเที่ยว  พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว  การเป็นเจ้าบ้านที่ดี  
ธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  การจัดการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในประเทศ
ไทย ภูมิภาคอาเซียน และต่างประเทศ  
         Concepts of tourism;  travel and tourism history;  tourism typology;  benefits and 
impacts of tourism;  tourist behavior;  being a good host;  businesses and organization 
related to tourism;  tourism management and important tourist destinations in Thailand, 
ASEAN region and other countries      
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1.6.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
1441 103 นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)      3(3-0-6)    
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         แนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาสังคม  การเป็นผู้เปลี่ยนแปลงสังคม  กิจการเพ่ือสังคม  นวัตกรรม 
ทางสังคม  การสร้างมูลค่าให้แก่สินค้า  การสร้างนวัตกรรมโดยชุมชน  การสร้างนวัตกรรมจากเครือข่าย 
ความร่วมมือ  การสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย  นวัตกรรมทางสังคมจากการท าโครงงานกลุ่ม  
         Basic concepts of social development;  being an agent for social change;  social 
enterprise;  social innovation;  adding value to products;  innovation by community;  
innovation from networking;  innovation from research;  social innovation from project  
 
1441 104 ประชากรศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Demography in Daily Life)   3(3-0-6)    
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         แหล่งข้อมูลประชากร ส ามะโนประชากร องค์ประกอบทางประชากร การวางแผนครอบครัว  
อนามัยเจริญพันธ์ ภาวะการตายกับความยืนยาวของชีวิตประชากรไทย  มรณาณุสติ  การย้ายถิ่น  การตั้งถิ่นฐาน   
การเคลื่อนย้ายแรงงาน  ผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ส าหรับผู้สูงอายุ การประยุกต์ใช้ประชากรศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
     Population data source, census, demographic composition, family planning, 
reproductive health, death conditions and longevity of Thai population, Morana Nu Sa Ti, 
migration settlement, labor migration, elderly, preparation for elderly, innovation and 
technology for the elderly, applying demography in daily life 
 
1443 100 พหุวัฒนธรรม (Multiculturalism)      3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรม  กลุ่มชาติพันธุ์  ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์   
ความหลากหลายของศิลปะและงานช่างพื้นถิ่น  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตน์กับ
ผลกระทบทางวัฒนธรรม  
         Basic knowledge of multiculturalism;  ethnic groups;  relationship between ethnic 
groups;  diversity of local arts and handicrafts;  social changes and globalization and 
impacts on culture 
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1445 100 พลวัตสังคมไทย (Dynamics of Thai Society)     3(3-0-6) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 

         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
     การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองไทย  การกระจายรายได้และความยากจน   

สังคมไทยในยุคสมัยใหม่  การพัฒนาที่ยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสังคมชนบทและการกลายเป็นเมือง  สังคมสูง
วัย  สุขภาวะชุมชน   

     Structural transformation of Thai political-economy;  income distribution and 
poverty;  Thai society in the modern era;  sustainable development, transformation of rural 
society and urbanization;  aging society;  community well-being 
 
2100 101 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน (Law in Daily Life)    3(3-0-6) 
         รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         ความหมายและลักษณะของกฎหมายแต่ละยุคสมัย  ล าดับของกฎหมาย  กฎหมายเกี่ยวกับการ
ท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเกี่ยวกับผู้ประกอบการและการคุ้มครองผู้บริโภค ทรัพย์สินทางปัญญา 
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ สิทธิในทรัพย์สิน สัญญา การค้ าประกัน จ านองและจ าน า  การกระท าละเมิด
ในทางแพ่ง การกระท าผิดทางอาญาเกี่ยวกับเทคโนโลยี  การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท  แนวคิดกฎหมายกับ
สังคม  บทบาทของกฎหมายกับสังคมยุคใหม่ 
         Definition and natures of law in different eras;  hierarchy of law;  laws relating 
electronic transactions, laws relating entrepreneurship and consumer protection, 
intellectual property, copyright, patent of invention, property rights, contract, suretyship, 
mortgage and pledge;  civil wrongs and criminal offences relating to technology;  dispute 
mediation;  concept of law and society;  roles of law in modern society 
 

1.6.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     
1439 100 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ (Exercise for Health)    3(2-2-5)    
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         ประวัติความเป็นมา ความส าคัญและความรู้เบื้องต้นของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ   
ทักษะทางการกีฬา ขั้นตอน เทคนิคและทักษะพ้ืนฐานในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพตามรูปชนิดต่าง ๆ   
การวัดและประเมินผล  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  กฎกติกา มารยาทในการเล่นกีฬาและการออก
ก าลังกาย 
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     Background, importance and basic knowledge of exercise for health;  athletic 
skills, procedure, techniques and fundamental skills for various forms of exercise for health;  
assessments and evaluations;  physical fitness evaluation;  rules, regulations in sport and 
exercise etiquette 
 
1439 105 นันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม (Recreation and Camping)             3(3-0-6) 
         รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    ประวัติ ปรัชญา ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการและการอยู่ 
ค่ายพักแรม คุณลักษณะบทบาทหน้าที่ของผู้น าและผู้ตามทางนันทนาการ  เกมส์ เพลงนันทนาการ ประเภท 
ของกิจกรรม  การเขียนโครงการ แผนการจัดด าเนินการอยู่ค่ายพักแรม  ระเบียบและพิธีการของค่ายพักแรม  
ชนิดของค่ายพักแรม การวัดและประเมินผลการอยู่ค่ายพักแรม  การฝึกภาคสนาม  
     History, philosophy, meaning, importance and benefits of recreation and camping 
activities;  roles characteristics and responsibilities of recreation leaders and followers;  
games, recreation music, forms of activities;  writing projects, organizing plans for camping;  
camping regulations and formalities type of camps, measurement and evaluation of 
camping;  field training for campers 
 
1503 100 ยาและสมุนไพรในชีวิตประจ าวัน (Drugs and Herbs in Daily Life)  3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         พฤติกรรมการใช้ยาในสังคมไทย  แหล่งข้อมูลทางยาและสุขภาพ  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
รูปแบบยาเตรียมและการออกฤทธิ์ของยาต่อร่างกาย  เทคนิคการใช้ยาแบบต่าง ๆ  สิทธิผู้บริโภคและค าประกาศ
สิทธิผู้ป่วย  ประเภทของร้านยา  สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ  ยาที่ใช้ในระบบทางเดินหายใจ  ยาที่ใช้ใน
ระบบทางเดินอาหาร  ยาที่ใช้ในโรคผิวหนัง  ยาคุมก าเนิด  ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและความงามในชีวิตประจ าวัน  
อาหารเพื่อสุขภาพ  
     Behaviors of drug consumption in Thai society;  information sources for drugs and 
health;  first aids;  drug formulations and drug actions in body;  drug application techniques;  
consumer rights and declaration of patient’s rights;  types of drug stores;  herbal products in 
Thai national drug list;  drugs for respiratory system;  drugs for gastrointestinal system;  drugs 
for skin diseases;  contraceptives;  products for health and beauty in daily life;  foods for health 
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1507 100 สังคมกับสุขภาพ (Society and Health)      3(3-0-6) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 

         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
          แนวคิด นิยาม ปรัชญาและองค์ประกอบของสุขภาพ  คุณภาพชีวิต  ปัจจัยทางสังคม โครงสร้าง 
ทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนากับสุขภาพ  ผลกระทบจากปัญหาสังคม  
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ  เทคโนโลยีกับสุขภาพ  ค่านิยมและปัญหาพฤติกรรม
สุขภาพ  การสื่อสารสุขภาพ  การสร้างเสริมสุขภาพ  อารมณ์และความเครียด  การออกก าลังกาย 
      Concepts, definitions, philosophy and component of health;  quality of life;  
social factor, social structure, politics, economics, culture, belief, religion and health;  
impact of social problems, social change;  environment and health;  technology and health;  
values and health behavior problem;  health communication;  health promotion;  emotion 
and stress;  exercise 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ           
    2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ  
1102 104 เคมีทั่วไป (General Chemistry)                                                        3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
เคมีกับชีวิต  อะตอม ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ  พันธะเคมีและแรงระหว่างโมเลกุล  โมล  

ความเข้มข้นและปริมาณสัมพันธ์  อุณหพลศาสตร์เคมี  จลนพลศาสตร์เคมี  วัฏภาคของสารและการเปลี่ยน 
วัฏภาค ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส  สารละลายและสมบัติของสารละลาย  สมดุลเคมีและสมดุลการละลาย   
กรด-เบส  เคมีไฟฟ้า  เคมีอินทรีย์  เคมีนิวเคลียร์ 

Chemistry and life;  atoms, periodic table and properties of elements;  chemical 
bonds and intermolecular forces;  moles, concentration and stoichiometry;  
thermochemistry;  chemical kinetics;  phase and phase changes, solid, liquids and gases, 
solutions and their properties;  chemical and solubility equilibrium;  acid-base;  
electrochemistry;  organic chemistry;  nuclear chemistry 
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1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory)                          1(0-3-0) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 1102 104 เคมีทั่วไป 

(ยกเว้นเคยเรียนและผ่านวิชานี้มาก่อน) 
ปฏิกิริยาเคมีและปริมาณสัมพันธ์  อุณหพลศาสตร์เคมี  สมบัติคอลลิเกทีฟ   สมดุลเคมี   

การไทเทรตกรด-เบส  ความว่องไวของโลหะ  เคมีไฟฟ้า  การวิเคราะห์คุณภาพน้ า  สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน 

Chemical reactions and stoichiometry;  chemical thermodynamics;  colligative 
properties;  chemical equilibrium;  acid-base titration;  reactivity of metals;  
electrochemistry;  water quality analysis;  hydrocarbon compounds 
 
1103 113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics Laboratory I)                        1(0-3-0) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 1103 123 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 

(ยกเว้นเคยเรียนและผ่านวิชานี้มาก่อน)  
หลักการของการวัดปริมาณทางฟิสิกส์  การวิเคราะห์ข้อมูล  เทคนิคการเขียนกราฟและรายงาน  

ปริมาณฟิสิกส์  เวกเตอร์  จลนศาสตร์  แรงและกฎการเคลื่อนที่  งานและพลังงาน  การเคลื่อนที่แบบหมุน 
สมดุล  การเคลื่อนที่แบบมีคาบ  คลื่นกล  กลศาสตร์ของไหล  ความร้อนและอุณหพลศาสตร์   

Principles of measurement in physical quantities;  data analysis;  graphing 
techniques and reports;  physical quantities;  vector;  kinetics;  force and laws of motion;  
work and energy;  rotational motion;  equilibrium;  periodic motions;  mechanical waves;  
fluid mechanics;  heat and thermodynamics 

 
1103 114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physics Laboratory II)                       1(0-3-0) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 1103 124 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 

(ยกเว้นเคยเรียนและผ่านวิชานี้มาก่อน) 
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า  ไฟฟ้าและแม่เหล็ก  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ   

กฎของโอห์ม  อิเล็กทรอนิกส์  ทัศนศาสตร์  ฟิสิกส์ยุคใหม่ 
Electrical measuring devices;  electricity and magnetism;  direct current  circuit;  

alternating current circuit;  Ohm’s law;  electronics;  optics;  modern physics 
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1103 123 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics I)                                                    3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ปริมาณฟิสิกส์  เวกเตอร์  จลนศาสตร์  แรงและกฎการเคลื่อนที่  งานและพลังงาน   

โมเมนตัมและการชน  การเคลื่อนที่แบบหมุน  สมดุล  การเคลื่อนที่แบบมีคาบ  คลื่นกล  กลศาสตร์ของไหล  
ความร้อนและอุณหพลศาสตร์   

Physical quantities;  vector;  kinetics;  force and laws of motion;  work and 
energy;  momentum and collision;  rotational motion;  equilibrium;  periodic motions;  
mechanical waves;  fluid mechanics;  heat and thermodynamics 

 
1103 124 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physics II)                                                    3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
สนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้า  ความจุไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  

สนามแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก  การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  ทัศนศาสตร์  ฟิสิกส์ยุค
ใหม่ 

Electric field and electric force;  capacitance;  direct current circuits;  alternating 
current circuits;  magnetic field and force;  electromagnetic induction;  electromagnetic 
waves;  optics;  modern physics  

 
1104 126 แคลคูลัส 1 (Calculus I)                                                                  3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ลิมิตและความต่อเนื่อง  อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์  อินทิกรัล  เทคนิคการอินทิเกรต

และการประยุกต์  การประมาณค่าของอินทิกรัลจ ากัดเขต  อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 
Limits and continuity;  derivatives of functions and applications;  integrals;  

techniques of integration and applications;  approximations of definite integrals;  improper 
integrals 
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1104 127 แคลคูลัส 2 (Calculus II)                                                                  3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1104 126 แคลคูลัส 1 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ปริภูมิสามมิติและเวกเตอร์  ฟังก์ชันหลายตัวแปรและอนุพันธ์ย่อย  อินทิกรัลสองชั้นและ 

การประยุกต ์ ล าดับและอนุกรมอนันต์  สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและการประยุกต์ 
Three-dimensional space and vectors;  functions of several variables and partial 

derivatives;  double integrals and applications;  sequences and infinite series;  first order 
differential equations and applications 
 
1104 223 แคลคูลัส 3 (Calculus III)                                                                    3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  1104 127 แคลคูลัส 2 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ระบบพิกัดในปริภูมิสามมิติ  อินทิกรัลสามชั้น  การเปลี่ยนตัวแปรในอินทิกรัลสามชั้น   

การประยุกต์ของอินทิกรัลสามชั้น  อนุพันธ์และอินทิกรัลของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร  สนาม
เวกเตอร์  อนุพันธ์ย่อยของสนามเวกเตอร์  เกรเดียนต์ ไดเวอร์เจนซ์และเคิร์ล  อินทิกรัลตามเส้นและทฤษฎี
บทของกรีน  อินทิกรัลตามผิว  ทฤษฎีบทไดเวอร์เจนซ์  ทฤษฎีบทของสโตกส์ 

Coordinate systems in three dimensions;  triple integrals;  change of variables in 
triple integrals;  applications of triple integrals;  derivatives and integrals of vector-valued 
functions of one variable;  vector fields;  partial derivatives of vector fields;  gradient, 
divergence and curl;  line integrals and Green’s theorem;  surface integrals;  divergence 
theorem;  Stokes’ theorem 
 
1301 222 กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)     3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 

               ระบบแรง  ผลรวมของแรง  สภาวะสมดุล  ของไหลสถิต  จลนคณิตศาสตร์และจลนศาสตร์ 
ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง  กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน  งานและพลังงาน  การดลและโมเมนตัม 
 Force systems;  resultant;  equilibrium;  fluid statics;  kinematics and kinetics of particles 
and rigid bodies;  Newton’s second law of motion;  work and energy;  impulse and 
momentum 
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1301 231 อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics)     3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     : ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่มี 
    แนวคิดและนิยามทางอุณหพลศาสตร์  สมบัติและกระบวนการของแก๊สอุดมคติ  ไอน้ าและสสาร

อ่ืน ๆ  งานและพลังงาน  กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์  กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์  เอนโทรปี   
วัฏจักรคาร์โน  พ้ืนฐานการถ่ายโอนความร้อนและการเปลี่ยนรูปพลังงาน  พ้ืนฐานวัฏจักรต้นก าลังและ 
วัฏจักรท าความเย็น 

Thermodynamic concepts and definitions;  properties and processes of ideal gas;  
steam and some other substances;  work and energy;  first law of thermodynamics;  second 
law of thermodynamics;  entropy;  Carnot cycle;  basic heat transfer and energy conversion;  
power and refrigeration cycle 

 
1301 316 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1        1(0-3-0) 
 (Mechanical Engineering Laboratory I) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
              ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางด้านอุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของแข็งและกลศาสตร์ของไหล  วิธีการใช้
เครื่องมือ  เทคนิคในการท าการทดลอง  การสังเกตความเป็นไปทางกายภาพ  การวิเคราะห์ข้อมูลและ
แสดงผลบนพื้นฐานของทฤษฎีที่เรียนมา 
  Basic experiments in thermodynamics, solid mechanics and fluid mechanics;  
pertinent instrumentation;  experimental techniques;  physical observations;  data analysis 
and result interpretation using learned theories 
 
1302 201 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)     3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1102 104 เคมีทั่วไป 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

    โครงสร้าง สมบัติและกระบวนการผลิตของวัสดุ  การประยุกต์ใช้งานของวัสดุวิศวกรรม  โลหะ  
พอลิเมอร์  เซรามิก  วัสดุผสม  แผนภูมิสมดุลของเฟสและการแปลความ  สมบัติทางกล  การเสื่อมสภาพของ
วัสดุ  

Structures, properties and manufacturing processes of materials;  applications of 
engineering materials;  metals;  polymers;  ceramics;  composite materials;  phase 
equilibrium diagrams and interpretation;  mechanical properties;  material degradation 
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1306 200 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น (Fundamental Electrical Engineering)  3(2-3-4) 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี  

 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  กระแสและก าลังไฟฟ้า   
หม้อแปลงไฟฟ้า  การแนะน าเครื่องจักรกลไฟฟ้า  เครื่องก าเนิดไฟฟ้า มอเตอร์และการใช้งาน  หลักการของ
ระบบ 3 เฟส  การส่งก าลังไฟฟ้า  การแนะน าเครื่องมือวัดพ้ืนฐานทางไฟฟ้า  
 Basic DC and AC circuit analysis;  voltage;  current and power;  transformers;  
electrical machinery;  generators, motors and applications;  concepts of three-phases 
systems;  method of power transmission;  basic electrical instruments 
 
1309 100 การแนะน าวิชาชีพวิศวกรรม (Introduction to Engineering)      1(1-0-2) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

    ประวัติการพัฒนาด้านวิศวกรรมศาสตร์  วิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 การแก้ปัญหา
และการค านวณทางวิศวกรรม  วิชาพ้ืนฐานของวิศวกรรมศาสตร์  การสื่อความหมายทางวิศวกรรม ทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21  ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เทคโนโลยีดิจิทัลในงานวิศวกรรม  กฎหมาย
วิชาชีพ  คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

History of engineering development;  engineering career in the 21st century, problem 
solving and computation in engineering;  fundamental subjects in engineering;  
communication in engineering;  21st century skills;  digital literacy;  digital technology in 
engineering applications;  engineering regulations;  morality and engineering ethic;  
operational safety 

 
1309 101 การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 
การเขียนตัวหนังสือและตัวเลขในแบบวิศวกรรม  ออโตกราฟฟิคโปรเจคชั่น  การเขียนภาพออโต

กราฟฟิคและการเขียนภาพพิคตอเรียล  การก าหนดขนาดและความคลาดเคลื่อน  ภาพตัด วิวช่วยและ 
แผ่นคลี่  การสเก็ตภาพด้วยมือ การให้รายละเอียดและการเขียนภาพแอสเซมบรี  ทัศนียภาพ  พ้ืนฐานการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบ 

Lettering and numbering in engineering drawing;  orthographic projection;  
orthographic drawing and pictorial drawings;  dimensioning and tolerance;  sections, 
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auxiliary views and pattern development;  freehand sketches, details and assembly 
drawings;  perspective projection;  basic computer-aided drawing 
 
1309 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  (Computer Programming) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 

    ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์  การท างานระหว่างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์  วิธีการแก้ปัญหา
ทางวิศวกรรม  วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม  โปรแกรมภาษาระดับสูง หน่วยรับและหน่วยส่งออก ตัว
แปรชนิดดัชนี เงื่อนไข การกระท าซ้ า โมดูล  การประยุกต์ในงานวิศวกรรม 

    Computer components;  hardware and software interaction;  engineering problem 
solving methodology;  programming design and development;  high-level programming 
language, input and output, indexed variables, conditions, repetitions, module;  engineering 
applications  

 
1309 103 สถิติวิศวกรรม (Engineering Statistics) 3(3-0-6)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 
ทฤษฎีความน่าจะเป็น  ตัวแปรสุ่ม  การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง  การแจกแจง

ความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง  การแจกแจงการสุ่มตัวอย่าง  การทดสอบสมมติฐาน  การประมาณค่า   
การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ 
การวิเคราะห์ทางสถิติ 

Probability theory;  random variables;  discrete probability distribution; 
continuous probability distribution;  sampling distribution;  test of hypothesis;  estimation; 
analysis of variance;  regression analysis and correlation;  computer program for statistical 
analysis 
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 2.2 กลุม่วิชาชีพบังคับ             
1302 202 ปฏิบัติการวิศวกรรมโรงงาน (Engineering Workshop Practice)  1(0-3-0) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

              ความปลอดภัย  การวัดและเครื่องมือวัดทางวิศวกรรมเครื่องกล  งานตะไบ  การข้ึนรูปเกลียว  
งานโลหะแผ่น  การเชื่อมแก๊ส การเชื่อมไฟฟ้าและการบัดกรี  การใช้เครื่องมือกลเบื้องต้น  เครื่องเจาะ  
เครื่องเลื่อย  การจ าลองสถานการณ์กระบวนการผลิต 
               Safety;  mechanical measurement and instruments;  filing;  forming spiral;  sheet 
metal;  gas welding, electric arc welding and soldering;  basic machine tools;  drilling machine;  
hack saw machine;  manufacturing process simulation 
 
1302 203 การเขียนแบบวิศวกรรมอุตสาหการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   1(0-3-0) 
   (Industrial Engineering Drawing Using Computer Software) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  1309 101 การเขียนแบบวิศวกรรม  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

       หลักการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์  การเขียนตัวอักษร  การฉายภาพออโธกราฟฟิกส์ 
การเขียนภาพฉายออโธกราฟฟิกส์  การก าหนดขนาดและค่าพิกัดความเผื่อ  ภาพตัด ภาพช่วยและแผ่นคลี่  
การเขียนภาพประกอบและภาพแยกชิ้น  การเขียนแบบงานด้วยคอมพิวเตอร์ปฏิบัติ  การเขียนแบบ
ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านทฤษฎี 

    Principles of drawing using computer software;  lettering;  orthographic projection;  
orthographic drawing;  dimensioning and tolerancing;  sections, auxiliary views and pattern 
development;  detail and assembly drawings;  basic computer-aided drawing;  practices of 
drawing covering theoretical contents 

 
1302 204 กระบวนการผลิต (Manufacturing Processes)     3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1302 202 ปฏิบัติการวิศวกรรมโรงงาน 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    หลักการกระบวนการผลิต  หล่อโลหะและกรรมวิธีทางความร้อน  เซรามิก พอลิเมอร์ วัสดุผสม  
กระบวนการเชื่อม  กระบวนการขึ้นรูปพลาสติก  การตัดโลหะและกระบวนการขัดสี  เทคโนโลยีการผลิตแก้ว
และยาง  กระบวนการขึ้นรูปโลหะ  กระบวนการโลหะผง  การสร้างต้นแบบรวดเร็ว  วิธีการวัด  การผลิต
แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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Principles of manufacturing processes;  metal casting and heat treatment;  ceramics, 
polymers, composite materials;  welding processes;  plastic shaping processes;  metal 
cutting and abrasive processes;  glasswork and rubber processing technology;  metal 
forming processes;  powder metallurgy process;  rapid prototyping;  measurement method   
e-manufacturing 
 
1302 205 วิศวกรรมความปลอดภัยในอุตสาหกรรม (Industrial Safety Engineering) 3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

              หลักการบริหารความปลอดภัย  การรายงานและป้องกันอุบัติเหตุ  องค์กรความปลอดภัยและ
โครงงานด้านความปลอดภัย  เครื่องมือในการบริหารความปลอดภัย  การออกแบบเพื่อความปลอดภัย 
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล  สีและสัญลักษณ์เพ่ือความปลอดภัย  การป้องกันอัคคีภัย  การปฐมพยาบาล 
และกฎหมายความปลอดภัย 
              Principles of safety management;  accident reporting and prevention;  safety 
organization and safety project;  tools for safety management;  safety design;  personal 
protective equipment;  safety colors and signs;  fire prevention;  first aid and safety laws 
 
1302 206 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials Laboratory)  1(0-3-0) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1302 201 วัสดุวิศวกรรม 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
การทดสอบแรงดึง การทดสอบแรงกระแทก การทดสอบความแข็ง การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค

และการวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของโลหะ  การทดสอบแรงดึง การทดสอบความแข็งและการวิเคราะห์สมบัติ
ทางความร้อนของวัสดุพอลิเมอร์  การทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุเซรามิกส์  กรรมวิธีการปรับปรุงด้วยความ
ร้อนของโลหะ  การวิเคราะห์ผิวแตกของวัสดุ 
      Tensile testing, impact testing, hardness testing, microstructure examination and 
chemical composition analysis of metals;  tensile testing, hardness testing and thermal 
property analysis of polymer materials;  mechanical testing of ceramic materials;  heat 
treatment processes of metals;  fracture analysis of materials 
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1302 207 การบริหารงานอุตสาหกรรม (Industrial Management)   3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    หลักการด้านการจัดการ  วิธีการการเพิ่มผลผลิต  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  การท างานเป็น
ทีม  ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม  กฎหมายพาณิชย์  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเบื้องต้น  วิเคราะห์
การเงิน  การตลาด  การบริหารโครงการ  การผลิตแบบลีน 
     Principles of management;  method of increasing productivity;  human relations;  
team work;  industrial safety;  commercial laws;  basic engineering economics;  finance 
analysis;  marketing;  project management;  lean manufacturing 
 
1302 301 ปฏิบัติการการจัดการทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1     1(0-3-0) 
              (Industrial Engineering Management Laboratory I) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1309 103 สถิติวิศวกรรม 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

              ซอฟต์แวร์ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่า วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์
ความถดถอยและสหสัมพันธ์  แผนภูมิกระบวนการท างาน แผนภาพการไหล แผนภูมิกระบวนการไหล 
การศึกษาเวลา  ซอฟต์แวร์ส าหรับการแก้ปัญหาเศรษฐศาสตร์ทางวิศวกรรม สูตรสมการคณิตศาสตร์ 
ซอฟต์แวร์ส าหรับการแก้ปัญหาด้านการวิจัยด าเนินงาน  
    Software for hypothesis testing, estimation, analysis of variance, regression analysis 
and correlation;  operation process chart, flow diagram, flow process chart, time study;  
software for solving engineering economics problem;  math model formulation;  software 
for solving operations research problem 
 
1302 302 การศึกษางานอุตสาหกรรม (Industrial Work Study)    3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา  หลักการเคลื่อนไหวแบบประหยัด  การใช้ไดอะแกรมและ
แผนภูมิกระบวนการผลิต แผนภูมิคน-เครื่องจักร  การศึกษาการเคลื่อนไหวแบบจุลภาค  การใช้อุปกรณ์ให้
เหมาะสมกับสถานที่ปฏิบัติงาน  การสุ่มตัวอย่าง  การประเมินประสิทธิภาพ  การค านวณหาเวลามาตรฐาน  
               Time and motion study;  principles of motion economy;  use of diagram and flow 
process chart, man-machine chart;  micro-motion study;  use of equipment related to work 
place;  work sampling;  performance rating;  standard time calculation  
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1302 303 การวิจัยด าเนินงาน (Operations Research)     3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1309 103 สถิติวิศวกรรม 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    การโปรแกรมเชิงเส้น  วิธซีิมเพล็กซ์  ปัญหาควบคู่และการวิเคราะห์ความไว  แบบจ าลองการ
กระจายสินค้า  แบบจ าลองการขนส่ง  แบบจ าลองการมอบหมายงาน  วิธีสเตปปิงสโตน  ทฤษฎีของเกม  
ทฤษฎีวัสดุคงคลัง  ทฤษฎีแถวคอย  การวิเคราะห์ระบบแถวคอย  ระบบแถวคอยยาวไม่จ ากัด  แบบจ าลอง
ปัญหา การจ าลองแบบที่ไม่ต่อเนื่อง  การกระจายค่าความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องด้วยการจ าลองสถานการณ์  
               Linear programming;  simplex method;  dual problem and sensitivity analysis; 
distribution model;  transportation model;  assignment model;  stepping stone method;  game 
theory;  inventory theory;  queuing theory;  queuing system analysis;  infinite queue;  problem 
simulation;  discrete simulation;  simulation with continuous probability distribution 
 
1302 304 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economics)     3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    บทน าเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  มูลค่าเงินตามเวลา  อัตราดอกเบี้ยที่ระบุ  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง  
การประเมินมูลค่าปัจจุบัน  อัตราผลตอบแทน  การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน  การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์หลัง
หักภาษ ีวิธีการเปรียบเทียบ  ค่าเสื่อมราคา การประเมินค่าการทดแทนทรัพย์สิน  ความเสี่ยงและความไม่
แน่นอน  หุ้นกู้ 

    Introduction to engineering economics;  time value of money;  nominal interest 
rate;  effective interest rate;  present worth evaluation;  rate of return evaluation;   
break-even point analysis;  after-tax economic analysis;  methods of comparison;  
depreciation, asset replacement evaluation;  risk and uncertainty;  bonds 
 
1302 305 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)     3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1309 103 สถิติวิศวกรรม  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

               บทน าการควบคุมคุณภาพ  การบริหารด้านการควบคุมคุณภาพ  เทคนิคการควบคุมคุณภาพ  
เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพ  สถิติพ้ืนฐาน  แผนภูมิควบคุมประเภทตัวแปร  ความน่าจะเป็นพื้นฐาน  แผนภูมิ
ควบคุมเชิงลักษณะ  วิธีการสุ่มตัวอย่างจากแต่ละรุ่น  แผนการชักตัวอย่างเชิงเดี่ยว  ความน่าเชื่อถือทางวิศวกรรม
ในกระบวนการผลิต 
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              Introduction to quality;  quality control management;  quality control technique;  
quality improvement technique;  fundamental of statistic;  control chart for variable;  
fundamental of probability;  control chart for attributes;  lot by lot sampling;  acceptance 
sampling plan;  engineering reliability for manufacturing 
 
1302 306 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในวิศวกรรมอุตสาหการ             3(3-0-6) 
              (Software Applications in Industrial Engineering) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสเปรดชีต  สูตรค านวณและฟังก์ชั่น  การวิเคราะห์และจัดการข้อมูล  

การสร้างกราฟ  การสร้างรายงาน  การประยุกต์ใช้โปรแกรมสเปรดชีตเพ่ือแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
และการแก้ปัญหาทางด้านการวิจัยการด าเนินงาน  โปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติและการควบคุมคุณภาพ  
โปรแกรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับวิศวกรอุตสาหการ  

Applications of spreadsheet;  formulas and functions;  data analysis and 
management;  graphing;  report creation;  applications of spreadsheet for solving industrial 
engineering problems and operation research;  software for statistical analysis and quality 
control;  other related programs for industrial engineers 
 
1302 307 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล (Machine Tool Pratices)    1(0-3-0) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  1302 202 ปฏิบัติการวิศวกรรมโรงงาน  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    การไส  การกัด  การกลึง  การเจียระไน  เครื่องมือตัดและการลับมีดกลึง  การท าเกลียวนอกและ
เกลียวใน  ดอกสว่าน  ดอกกัด  กัดเฟืองและการใช้หัวแบ่ง   
     Shaping;  milling;  turning;  grinding;  tools and cutting grinder;  tap and die 
threading;  milling cutter;  gear production;  spur and dividing head 
 
1302 308 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต (Manufacturing Laboratory)   1(0-3-0) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1302 202 ปฏิบัติการวิศวกรรมโรงงาน 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    อุปกรณ์พิเศษของเครื่องกลึง  เครื่องกัด  งานเชื่อมชั้นสูง  เชื่อมมิก  เชื่อมทิก เชื่อมใต้ฟลักซ์  
การหล่อ  การอบชุบ  ระบบแขนกลอุตสาหกรรมเบื้องต้น  งานตรวจสอบชิ้นงาน  การบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกล  
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     Specialized equipment of turning;  milling;  advanced welding;  MIG;  TIG;  
submerged arc welding;  heat treatment of metal;  basic industrial robot arms system;  
workpiece inspection;  maintenance of machinery 
 
1302 309 ปฏิบัติการการจัดการทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2    1(0-3-0) 
              (Industrial Engineering Management Laboratory II) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1309 103 สถิติวิศวกรรม 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี   

    ซอฟต์แวร์ส าหรับแผนภูมิพาเรโต แผนภูมิแสดงเหตุและผล แผนภูมิควบคุม  ซอฟต์แวร์ส าหรับ
การออกแบบผังโรงงาน ซอฟต์แวร์ส าหรับการวางแผนและควบคุมการผลิต ซอฟต์แวร์ส าหรับการวาง
แผนการบ ารุงรักษา เครื่องมือวัด การน าเสนองานกลุ่ม 
     Software for pareto diagram, cause and effect diagram, control chart;   
software for plant design;  software for planning and production control;  software for 
maintenance;  measuring instrument;  group report presentation 
 
1302 310 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา (Maintenance Engineering)   3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    บทน าสู่วิศวกรรมบ ารุงรักษา  การบ ารุงรักษาและสถิติความเสียหาย  การบ ารุงรักษาและ 
การออกแบบเพื่อความน่าเชื่อถือ  การบ ารุงรักษาและการออกแบบเพ่ือความสามารถบ ารุงรักษา  เครื่องมือ
วิเคราะห์งานบ ารุงรักษา  กลยุทธ์งานบ ารุงรักษา  ภาระงานบ ารุงรักษา  การวางแผนและก าหนดงาน
บ ารุงรักษา  การบ ารุงรักษาเชิงพยากรณ์  วิศวกรรมการหล่อลื่น  การจัดการอะไหล่บ ารุงรักษา  ต้นทุน 
การบ ารุงรักษาและการจัดท างบประมาณ  การจัดองค์กรบ ารุงรักษา  การบ ารุงรักษาทวีผลแบบมีส่วนร่วม   
การบ ารุงรักษาออนไลน์และระบบการบ ารุงรักษาอัจฉริยะ   

    Introduction to maintenance engineering;  maintenance and failure statistics;   
maintenance and design for reliability;  maintenance and design for maintainability;  
maintenance analysis tools;  maintenance strategies;  maintenance workload;  maintenance 
planning and scheduling;  predictive maintenance;  lubricant engineering;  maintenance 
spare part management;  maintenance cost and budgeting;  maintenance organization;  
total productive maintenance;  E-maintenance and intelligent maintenance system   
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1302 311 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 1    3(2-3-4) 
              (Computer-aided Design and Computer-aided Manufacturing I) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1302 203 การเขียนแบบวิศวกรรมอุตสาหการ 
                                                 ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
     บทน าเทคโนโลยีซีเอนซี  รูปแบบพื้นฐานของระบบควบคุมเครื่องจักร  ส่วนประกอบของ

เครื่องจักรซีเอนซี  ชนิดเครื่องจักรซีเอนซี  โครงสร้างของเครื่องซีเอนซี กลไกควบคุมป้อนกลับ การเขียน
โปรแกรมโดยตรง  โค้ดท่ีใช้ส าหรับเขียนซีเอนซโีปรแกรม ออกแบบงานโดยใช้โปรแกรมจ าลองช่วย 
ในการเขียนโปรแกรม  ปฏิบัติงานการใช้เครื่องกัดและเครื่องกลึงเครื่องซีเอนซี 

   Introduction to CNC technology;  fundamental aspects of machine controls;  CNC 
machine components;  CNC machine type;  constructional of CNC machine tools, feedback 
devices in CNC machine tools, manual part programming;  codes for writing CNC program, 
parts design using simulation programs;  practical training on real machines particularly 
desktop milling and turning machines 
 
1302 312 การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control) 3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1302 303 การวิจัยด าเนินงาน 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

              บทน าระบบการผลิต  เทคนิคการพยากรณ์  ความแม่นย าของการพยากรณ์  การจัดสมดุล
สายการผลิต  การเร่งโครงการ  การบริหารพัสดุคงคลัง  วิธีฮิวริสติก  ระบบการผลิตแบบผลักและดึง   
การวางแผนการผลิต  การวิเคราะห์ต้นทุนและก าไรส าหรับการตัดสินใจ การจัดตารางการผลิต  การควบคุม
การผลิต 
              Introduction to production systems;  forecasting techniques;  forecasting accuracy;  
line balancing;  crashing project;  inventory management;  heuristic method;  push and pull 
production system;  production planning;  cost and profitability analysis for decision making;  
production scheduling;  production control 
 
1302 313 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Plant Design)   3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    บทน าของการออกแบบและวางผังโรงงาน การวางแผนและออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวก 
ในโรงงาน แบบพ้ืนฐานด้านการวางผังและองค์ประกอบเสริมต่าง ๆ ในการวางผัง ลักษณะทั่วไปของปัญหา
ด้านการวางผังโรงงาน ท าเลที่ตั้ง การวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์และออกแบบอุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุ 
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วิธีการจัดเก็บวัสดุและคลังเก็บวัสดุ  เศรษฐศาสตร์ของการออกแบบ  การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การวางผัง
โรงงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

Introduction to plant layout and design, facility planning and design, basic types of 
layout service and auxiliary functions, nature of plant layout problems;  plant location;  
work analysis, analysis and design of material handling, inventory and storage techniques;  
economics of design;  product analysis and computer-aided plant design 
 
1302 316 วัสดุสมัยใหม่และการเลือกใช้วัสดุ       3(2-3-4) 

(Modern Materials and Materials Selection) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1302 201 วัสดุวิศวกรรม 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    การเลือกใช้วัสดุในระบบวิศวกรรม  แผนผังการเลือกใช้วัสดุ  การเลือกใช้วัสดุในกรณีที่มีหลาย
ข้อก าหนด  วัสดุสมัยใหม่  วัสดุชีวภาพ  วัสดุส าหรับการขนส่งและอากาศยาน  วัสดุแม่พิมพ์  วัสดุที่ใช้ใน
อุณหภูมิสูง  วัสดุส าหรับพลังงาน  วัสดุบรรจุภัณฑ์ 

     Selection of materials for engineering systems;  materials selection chart;  
materials selection with multiple constraints;  modern materials;  biomaterials;  transport 
and aerospace materials;  die materials;  high temperature materials;  materials for energy;  
packaging materials 

 
1302 401 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน      3(3-0-6) 
             (Logistics and Supply Chain Management) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    โลจสิติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน  กลยุทธ์และการน าไปปฏิบัติ  กรณีศึกษาของบริษัท 
ด้านห่วงโซ่อุปทาน  การจัดการการขนส่ง  การจัดการสินค้าคงคลัง  การพยากรณ์ความต้องการโลจิสติกส์   
การจัดการศูนย์กระจายสินค้า  การขนส่งห่วงโซความเย็น  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพ่ือการขนส่ง 
โลจิสติกส์  น าเสนอกรณีศึกษา     
     Logistics and supply chain management;  strategy and application;  supply chain 
case studies;  transportation management;  inventory management;  logistics forecasting;  
distribution management;  cold chain logistics;  computer and technology for logistics;   
case study presentation 
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1302 404 การสัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Seminar in Industrial Engineering) 1 หน่วยกิต 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    การศึกษาทฤษฎีจากบทความวิจัยใหม่ ๆ หรือการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องทางวิศวกรรม
อุตสาหการที่เป็นปัจจุบัน  การน าเสนอแบบกลุ่ม  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิศวกรรมอุตสาหการ  
การน าเสนอปากเปล่าและการจัดท ารายงาน  

    Topics or study interested topics from journals or articles and review of recently 
related industrial engineering;  group presentation;  discussion in industrial engineering;   
oral presentation and report submission 
 
1302 419 การจัดการคุณภาพและการประกันคุณภาพ       3(3-0-6) 
              (Quality Management and Quality Assurance)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

              แนวคิดของคุณภาพ  การบ่งชี้ความต้องการของลูกค้า  การประกันคุณภาพ  การจัดการคุณภาพ  
การตรวจติดตามคุณภาพ  การควบคุมการผลิตโดยใช้กราฟแสดงการควบคุม  เทคนิคทางสถิติในการประกัน
คุณภาพ  เทคนิคส าหรับการจัดการคุณภาพ วงจรคุณภาพ ไคเซนและกิจกรรม 5ส  โปรแกรมและแผน  
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 14000 และ 9000  การจัดการคุณภาพแบบองค์รวม  เทคนิคการควบคุม
คุณภาพ 
              Quality concept;  customer need identification;  quality assurance;  quality 
management;  auditing;  sampling plan and quality control by control chart;  statistical 
process control;  statistical techniques for quality assurance;  techniques for quality 
management;  quality control circle;  Kaizen and 5S;  program and plan;  International 
organization for standardization 14000 and 9000;  total quality management;  quality 
control techniques 
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        2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 

     2.3.1 กลุม่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      

1302 390 การฝึกงาน (Practical Training)                        3 หน่วยกิต 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    เงื่อนไขพิเศษ : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่สอบผ่านวิชาชีพเฉพาะแล้วไม่ต่ ากว่า 75 หน่วยกิต 
    ฝึกงานด้านความรู้วิศวกรรมอุตสาหการในสถานทีฝ่ึกงาน 320 ชั่วโมงท าการ  รายงานการฝึกงาน

และการน าเสนอเพ่ือประเมินผลการฝึกงาน 
         Practical training in industrial engineering knowledge for 320 working hours;  practical 
training reports and presentations for the final assessment   
 
1302 402 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ        1(0-3-0) 
              (Industrial Engineering Project Preparation) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
การฝึกฝนทักษะเตรียมตัวที่จะท าโครงงาน  การก าหนดปัญหา  การทบทวนวรรณกรรม   

การวิเคราะห์ข้อมูล  การน าเสนอและการสื่อสาร  การท างานเป็นทีมและงานบริการชุมชน  การเป็น
ผู้ประกอบการและนวัตกร 

Practicing skills to prepare for a project;  problem identification;  literature survey;  
data analysis;  presentation and communication;  teamwork and community service;  
entrepreneurship and innovator 

 
1302 403 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering Project)   3(0-9-0) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  1302 402 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    การทบทวนวรรณกรรมและแผนการท างาน  การน าเสนอ  การด าเนินงานโครงงานและ 
การรายงานความก้าวหน้า  ผลที่ได้จากการด าเนินโครงงานและแผนการด าเนินงานต่อไป  การค้นคว้า   
การทดลอง  การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์  การรายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน   
รายงานฉบับสมบูรณ ์ การสอบปากเปล่า 

     Literature reviews and work plans;  presentation;  project implementation and 
progress report;  results and future workplan;  research;  experiment;  data collection and 
analysis;  progressive report to advisor;  final report;  oral examination 
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     2.3.2 กลุม่สหกิจศึกษา       
1302 317 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการเพื่อสหกิจศึกษา    1(0-3-0) 
              (Industrial Engineering Project Preparation for Co-operative Education) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

              การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา  การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย  ระบบมาตรฐานสากล  เทคนิคการน าเสนอและสถิติส าหรับนักศึกษา  การเจรจาต่อรองและ 
กลยุทธ์การท างาน  การพัฒนาบุคลิกภาพ  กฎหมายกับการท างาน 
              Preparing co-operative students;  using English for work;  occupational health and 
safety;  international standard system;  presentation techniques and statistics for students;  
negotiation and work strategies;  personality development;  law and work 
 
1302 433 สหกิจศึกษา (Co-operative Education)     6 หน่วยกิต 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  1302 317 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม 
                                      อุตสาหการเพื่อสหกิจศึกษา 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
               เงื่อนไขพิเศษ: ไม่มี 
 การปฐมนิเทศ  การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
การท าโครงงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาของกระบวนการท างาน  การปฏิบัติต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 
4 เดือนหรือ 16 สัปดาห์ การน าเสนองานและสัมมนา  
 Orientation;  work in real situation in establishments referred to industrial 
engineering;  doing project for increasing efficient, solving problems in working processes; 
practical work continued for at least four months or sixteen weeks, presentations and 
seminars  
 

2.4 กลุม่วิชาชีพเลือก         
    2.4.1 กลุม่ความรู้ด้านวัสดุ  

1302 405 การเสื่อมสภาพของวัสดุ (Degradation of Materials)   3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1302 201 วัสดุวิศวกรรม 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    พฤติกรรมทางกลของวัสดุ  การวิเคราะห์ความเค้นและความเครียด  กลศาสตร์การแตกหัก  
พฤติกรรมทางกลของวัสดุภายใต้ภาระกรรมเป็นคาบ  อิทธิพลของอุณหภูมิต่อความเสียหายของวัสดุ  
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การสึกหรอ  ความเสียหายจากกระบวนการทางเคมี  การเสื่อมสลายของวัสดุพอลิเมอร์และเซรามิกส์  
วิธีการวิเคราะห์ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับวัสดุ 
    Mechanical behavior of materials;  stress–strain analysis;  fracture mechanics;  
behavior of materials under cyclic load;  effect of temperature on failure of materials;  wear 
testing;  chemical failure;  degradation of polymer and ceramics;  method of failure analysis  
of materials 
 
1302 406 วิศวกรรมการหล่อโลหะ (Foundry Engineering)    3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    กระบวนการหล่อ  การออกแบบระบบทางเดินน้ าโลหะและรูล้น  แบบจ าลองกระบวนการหล่อ  
จุดเสียบนงานหล่อ  ทรายหล่อ สารเพิ่ม ตัวประสานและการเคลือบ  การทดสอบทรายหล่อ  การแข็งตัวของ
โลหะ  กระบวนการหลอมหล่อ  วัสดุทนไฟ  กระบวนการหลังการหล่อ  การทดสอบและควบคุมคุณภาพ   
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  ข้อก าหนดและมาตรฐาน    

    Casting processes;  gating system and risering design;  simulation of casting 
process;  defects of casting;  foundry sand, additives, binders and coating;  foundry sand 
testing;  solidification of metals;  melting process;  refractory materials;  post-casting 
processes;  testing and quality control;  environmental and safety;  regulation and standard  
 
1302 407 การตรวจสอบและทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม     3(2-3-4) 
             (Industrial Materials Inspection and Testing) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  1302 206 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

 สมบัติของวัสดุ  หลักการทดสอบและตรวจสอบสมบัติของวัสดุ  มาตรฐานการทดสอบวัสดุ
อุตสาหกรรม  การวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานผลการทดสอบ  การออกแบบการทดลอง  กระบวนการ
ทดสอบ เครื่องจักรและอุปกรณ์การทดสอบ  การวัดและการสอบเทียบเครื่องมือวัด  การทดสอบแบบท าลาย
และการทดสอบแบบไม่ท าลาย  การตรวจสอบทางเคมี  การตรวจสอบผิวงาน  การตรวจสอบโครงสร้างผลึก  
การทดสอบการกัดกร่อนและการสึกหรอ  การวิเคราะห์ทางความร้อน   

 Properties of materials;  principles of materials testing and inspection;  industrial 
material testing standards;  data analysis and test results;  experimental design;  testing 
procedures, testing machines and instrument;  measurement and calibration;  destructive 
tests and non-destructive tests;  chemical inspection;  surface inspection;  crystal structure 
inspection;  corrosion and wear testing;  thermal analysis 
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1302 408 นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)      3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1302 201 วัสดุวิศวกรรม 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

          บทน าวัสดุนาโน  โครงสร้างนาโนชนิด 0 มิต ิอนุภาคนาโน  โครงสร้างนาโนชนิด 1 มิต ิลวดนาโน
และแท่งนาโน  โครงสร้างนาโนชนิด 2 มิต ิฟิล์มบาง  วัสดุนาโนคาร์บอน  วัสดุนาโนรูพรุนขนาดไมโครและ 
เมโซ  วัสดุผสมนาโน  การอธิบายลักษณะพ้ืนผิวของวัสดุนาโนและวิธีถ่ายภาพ  การอธิบายลักษณะปริมาณ
มวลของวัสดุนาโน  การใช้วัสดุนาโน  การใช้วัสดุนาโนทางการกักเก็บพลังงาน  ลิเที่ยมไอออนแบตเตอรี่และ
แบตเตอรี่ทุติยภูมิในอนาคต 

    Introduction to nanomaterials;  zero-dimensional nanostructures, nanoparticles;  
one-dimensional nanostructures, nanowires and nanorods;  two-dimensional 
nanostructures, thin film;  carbon nanomaterials;  micro and mesoporous nanomaterials;  
nanocomposites;  surface characterization of nanomaterials and imaging methods;  bulk 
characterization of nanomaterials;  applications of nanomaterials;  energy storage 
applications of nanomaterials;  Li-ion batteries and future rechargeable batteries 
 
1302 413 การเชื่อมเสียดทานและโลหะวิทยาการเชื่อม     3(3-0-6) 

(Friction Welding and Welding Metallurgy) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1302 201 วัสดุวิศวกรรม 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    การเชื่อมในสภาวะของแข็ง  การเชื่อมเสียดทาน  ชนิดของการเชื่อมเสียดทาน  การเชื่อมเสียด
ทานแบบกวน  โลหะวิทยาการเชื่อม  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างจุลภาคงานเชื่อม  การเชื่อมโลหะผสม  
ข้อบกพร่องในงานเชื่อมและการตรวจสอบ  

    Solid state welding;  friction welding;  type of friction welding;  friction stir 
welding;  welding metallurgy;  factors affecting weld microstructures;  welding metals 
alloys;  weld defects and inspections 
 
1302 431 การหาค่าเป้าหมายที่ดีท่ีสุดและการท าเหมืองข้อมูล    3(2-3-4) 

(Optimization and Data Mining) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
หลักการหาค่าเป้าหมายที่ดีที่สุดและการท าเหมืองข้อมูล  การวัดค่าและข้อมูล  การส ารวจและ

แสดงข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและความไม่แน่นอน  ภาพรวมอย่างเป็นระบบของอัลกอริทึมการท าเหมือง
ข้อมูล  แบบจ าลองและรูปแบบ  ฟังก์ชันคะแนนของการท าเหมืองข้อมูล  ค้นหาและกระบวนการ 
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การหาข้อที่ดีที่สุด  การสร้างแบบจ าลอง  แบบจ าลองการท านายส าหรับแยกข้อมูล  แบบจ าลองการท านาย
ส าหรับการถดถอย  การจัดระเบียบข้อมูลและฐานข้อมูล  การค้นหารูปแบบและกฎ 

    Principles of optimization and data mining;  measurement and data;  visualizing 
and exploring data;  data analysis and uncertainty;  systematic overview of data mining 
algorithms;  models and patterns;  score functions for data mining algorithms;  search and 
optimization methods;  modeling;  predictive modeling for classification;  predictive 
modeling for regression;  data organization and databases;  finding patterns and rules   
 

 2.4.2 กลุ่มความรู้ด้านกระบวนการผลิต          
1302 409 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม (Industrial Automation System)  3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    หลักการระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม  ระบบนิวแมติกส์  การออกแบบวงจรระบบนิวแมติกส์  
การท างานแบบตามล าดับขั้น  อุปกรณ์ในระบบนิวแมติกส์  ระบบไฟฟ้านิวแมติกส์  การออกแบบระบบ 
นิวแมติกส์  หลักการของระบบไฮดรอลิกส์  เซ็นเซอร์  โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์  
ไมโครคอนโทรเลอร์  การเรียนรู้ของเครื่อง  หุ่นยนต์  
     Principles of industrial automation;  pneumatic system;  pneumatic system design;  
sequence operation;  pneumatic system design;  electro-pneumatic tools;  electro-pneumatic 
system;  electro-pneumatic system design;  principles of hydraulic system;  sensors;  
programmable logic controller;  microcontroller;  machine learning;  robot  
 
1302 410 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 2    3(2-3-4) 
              (Computer-aided Design and Computer-aided Manufacturing II) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1302 311 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    กระบวนการผลิตโดยเครื่องซีเอ็นซี  การออกแบบชิ้นงานทางวิศวกรรมโดยใช้โปรแกรมช่วย 
ในการออกแบบ  การออกแบบกระบวนการผลิตโดยใช้โปรแกรมช่วยในการผลิต  คอมพิวเตอร์ช่วยงาน
วิศวกรรมขั้นพ้ืนฐาน  การออกแบบชิ้นงานทางวิศวกรรมแบบ 2 มิติ  การออกแบบชิ้นงานทางวิศวกรรมแบบ 
3 มิติ  การออกแบบชิ้นงานทางวิศวกรรมรูปทรงอิสระ  การเขียนโปรแกรมควบคุมเชิงตัวเลขและ 
การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 

 Manufacturing operation using CNC machine tools;  designing engineering 
component by computer-aided design (CAD) software;  designing  manufacturing operation 
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by computer-aided manufacturing (CAM) software;  basic computer-aided engineering (CAE);  
designing engineering components in two-dimensional;  designing engineering components 
in three-dimentional;  designing free-form engineering components;  computer numerical 
control programming and engineering analysis 
 
1302 411 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลองด้านการผลิต    3(3-0-6) 
              (Design and Analysis of Experiments in Manufacturing)    

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    บทน าการออกแบบการทดลอง  การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์ความแปรปรวน  
การทดลองแฟคทอเรียลเต็มรูป การทดลองแบบแฟคทอเรียลบางส่วน  การออกแบบแบบทากูชิด้านการผลิต  
วิธีการวิเคราะห์ตัวแปรผิวสะท้อน  การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์กรณีศึกษา  การหาค่า
เหมาะสมแบบหลายวัตถุประสงค์   
 Introduction to design of experiment;  data collection and analysis;  analysis of 
variance;  factorial design, 2k-p and 3k-p designs;  taguchi method in manufacturing;  response 
surface methodology;  application of software packages to analyze case studies;   
multi-objective optimization 
 
1302 412 การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรม (Engineering Product Design)  3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิจัยตลาด  เทคนิคการสร้างแนวความคิดใหม่  การร่างแบบ  
2–3 มิติของผลิตภัณฑ์  การบอกถึงตัวผลิตภัณฑ์  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ  การน าเสนอ
ผลงาน  การเขียนรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ในการผลิตต่อไป 

 Principles of product design process;  market research;  creative thinking 
techniques;  two-three dimensional sketching;  product Identifications;  using computer 
aided Industrial design software;  product presentation;  detailed drawing of product for 
further manufacturing purpose 
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1302 414 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ (Packaging Technology)    3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

 บรรจุภัณฑ์และการท างานของบรรจุภัณฑ์  การออกแบบกราฟฟิค  การพิมพ์และการตกแต่ง
บรรจุภัณฑ์  กระดาษ กระดาษแข็งและกล่อง  กระป๋องโลหะและบรรจุภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์แก้ว  บรรจุภัณฑ์
พลาสติก  การปิดบรรจุภัณฑ์  ติดฉลาก  บรรจุภัณฑ์ลามิเนต  แผ่นใยไม้อัดลูกฟูก  เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์  
 Perspective of packaging and packaging function;  graphic design;  package 
printing and decorating;  paper, paperboard and cartons;  metal cans and containers;  glass 
containers;  plastic packaging;  closures;  adhesives;  flexible packaging laminates;  
corrugated fiberboard;  packaging machinery 
 
1302 415 การวัดละเอียดทางวิศวกรรม (Engineering Metrology)       3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

 หลักการวัดละเอียด  การวัดขั้นพื้นฐาน  ความแม่นย าของการวัด  มาตรฐานอุตสาหกรรมด้าน
การวัด  เกจบล็อค  เครื่องมือวัดขนาดด้านมิติ  การวัดด้วยแสง  การวัดงานที่เป็นมุม  เครื่องวัดชิ้นงานชนิด
แสงเงา  หัวโพรบแบบสัมผัส  การวัดความละเอียดของผิวชิ้นงาน  การวัดละเอียดด้วยเครื่องซีเอ็มเอ็ม 
 Principles of metrology;  basic measurement;  accuracy measurements;  industrial 
standards of measurement;  gauge block;  dimension measurement tools;  optical 
measurement;  angular measurement;  profile projector;  touch probes;  surface roughness 
measurement;  coordinate measuring machine (CMM) 
 
1302 422 การจ าลองสถานการณ์ (Simulation)      3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1302 303 การวิจัยด าเนินงาน 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    บทน าการจ าลองสถานการณ์  แบบจ าลองกระบวนการเบื้องต้น  สถิติศาสตร์ส าหรับการจ าลอง
สถานการณ์   การจ าลองสถานการณ์คอมพิวเตอร์  แบบจ าลองกระบวนการขั้นสูง  การจ าลองสถานการณ์ 
ของระบบสโตคาสติค  มอนติคาร์โลเทคนิค  เลขสุ่ม  การออกแบบการทดลองและการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์  

 Introduction to simulation;  basic process modeling;  statistics for simulation; 
computer simulation;  advanced process modeling;  simulation of stochastic system;  
Monte Carlo technique;  output analysis;  random number table;  design of experiment and 
software application  
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1302 426 ปัญญาประดิษฐ์ในวิศวกรรมอุตสาหการ     3(2-3-4) 
 (Artificial Intelligence in Industrial Engineering) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    ภาพรวมของปัญญาประดิษฐ์  ขั้นตอนการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์  การจัดเตรียมข้อมูล  
อัลกอริทึมของการเรียนรู้ของเครื่อง  การสอนโมเดล  การประเมินกระบวนการ  กระบวนการการปรับใช้  
การควบคุมคุณภาพการตัดเฉือนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  กรณีศึกษา 

    Artificial intelligence overview;  artificial intelligence stage;  data preparation;  
machine learning algorithms;  model training;  evaluation process;  deployment process;  
artificial intelligence for quality control in machining;  case studies 
 
1302 432 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งทางอุตสาหกรรม      3(2-3-4) 

(Industrial Internet of Things) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    หลักการอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งทางอุตสาหกรรม  เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ท างานอุตสาหกรรม  
การโปรแกรมพีแอลซี ไมโครคอนโทรลเลอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์  การสื่อสารด้วยระบบโปรโตคอล เครือข่าย 
เกตเวย์  คลาวด์และฐานข้อมูลระบบไอไอโอที  การจินตทัศน์ข้อมูลและควบคุมด้วยเอชเอ็มไอ แอปพลิเคชัน 
เว็บเซิร์ฟเวอร์  การใช้ไอโอลิงค์เทคโนโลยีด้วยพีแอลซี  บทน าระบบเอไอ  ระบบสกาดา  โครงงานสมาร์ท
โรงงานและกรณีศึกษา 

 Principles of industrial internet of things;  industrial sensors and actuators;  
programming PLCs, microcontrollers, microcomputer;  communication protocols, 
networking, gateways;  IIoT cloud and databases;  data visualization and control with HMI,  
application, webservers;  use of IO link technology with PLC;  introduction to AI;  SCADA 
system;  smart factory project and case studies 
 
1302 435 นวัตกรรมและการประกอบการ (Innovation and Entrepreneurship)       3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์  การมองการณ์ล่วงหน้า  แนวโน้มการเกิดเทคโนโลยีใหม่  
การออกแบบนวัตกรรม  นวัตกรรมบนฐานความรู้  เทคนิคการสร้างและความคิดสร้างสรรค์  วิธีการวิจัยด้าน
นวัตกรรม  นวัตกรรมแบบเปิดและการระดม  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  ความเป็นไปได้โครงการนวัตกรรม  
การจัดการธุรกิจการเกษตรของเทคโนโลยีชีวภาพเชิงกลยุทธ์  การบริหารการประกอบการเชิงระบบ    
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 Strategic innovation management;  strategic foresight;  emerging technology 
trends, innovation design;  knowledge-based innovation;  creativity and ideation techniques;  
innovation research methodology;  open innovation and crowd sourcing;  new product 
development;  innovation project feasibility;  agribusiness of biotechnology strategic 
management;  systematic entrepreneurial management 
 
1302 436 คอมพิวเตอร์ผสมผสานการผลิต (Computer-integrated Manufaturing)    3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

              บทน าคอมพิวเตอร์ผสมผสานการผลิต  หน่วยการท างานอัตโนมัติและระบบคอมพิวเตอร์
ผสมผสานการผลิต  ระบบสนับสนุนหน่วยการท างาน  ความจ าเป็นและการใช้งานของหน่วยการท างาน   
การแบ่งประเภทหุ่นยนต์  เซนเซอร์ในระบบอัตโนมัติ  หุ่นยนต์และระบบผสมผสาน  การออกแบบหน่วย 
การท างานและกรณีศึกษา  ความปลอดภัย 
             Introduction to computer-integrated manufacturing; automated work cells  
and computer systems;  work-cell support systems;  justification and applications of  
work cells;  robot classification;  automation sensors;  robot and system integration;   
work-cell design and case study;  safety 
 
1302 439 การเขียนโปรแกรมเสมือนจริง (Extended Reality Programing)  3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

 หลักการการออกแบบทางเทคนิคและการเขียนโปรแกรม  เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง  เทคโนโลยี
ความจริงเสมือน  เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม  เทคโนโลยีผสมผสานโลกจริงและโลกเสมือน  ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างคนซึ่งเป็นผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์  การติดตามการเคลื่อนไหว กราฟิกสามมิติแบบโต้ตอบ  การรวม
ประสาทสัมผัสหลายรูปแบบ  ระบบเสียงสมจริง  ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  เกม  

      Principles of technical design and programming;  extended reality technology;  
virtual reality technology;  augmented reality technology;  mixed reality technology;  
human–computer interaction;  motion tracking,  interactive 3D graphics;  multimodal 
sensory integration;  immersive audio system;  user interfaces;  IoT;  games  
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2.4.3 กลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพ ระบบงานและความปลอดภัย 
1302 416 วิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering)     3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

     ความหมายของวิศวกรรมคุณค่า  แผนงานวิศวกรรมคุณค่า การเลือกโครงการ การรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์หน้าที่ การสร้างสรรค์ความคิด การประเมินผล การทดสอบและพิสูจน์ การเสนอแนะ  
วิศวกรรมคุณค่ากับการจัดซื้อและการตลาด วิศวกรรมคุณค่าในการอนุรักษ์พลังงาน  การใช้งานและ
กรณีศึกษา 

     Definition of value engineering;  value engineering plan, project selection, data 
collection, function analysis, creative thinking, evaluation, test and prove, suggestion;  value 
engineering in purchasing and marketing;  value engineering in energy conservation;  
applications and case studies 

 
1302 417 การยศาสตร์ทางวิศวกรรม (Ergonomics in Engineering)   3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1302 302 การศึกษางานอุตสาหกรรม 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

             บทน าการยศาสตร์ทางวิศวกรรม  ปัจจัยมนุษย์  กายวิภาคศาสตร์  การวิเคราะห์การเคลื่อนไหว 
ของร่างกาย  การประยุกต์ใช้ขนาดสัดส่วนของร่างกายมนุษย์ในงานวิศวกรรม  การออกแบบเก้าอ้ีนั่งท างาน   
ชีวกลศาสตร์และสรีรวิทยาการท างาน  การออกแบบสถานที่ท างานและสภาพแวดล้อม  การออกแบบเครื่องมือ   
งานยกและงานย้ายวัสดุที่ต้องใช้มือและแรงกายในการท างาน                
             Introduction to ergonomics in engineering;  human factors;  anatomy;  kinesiological 
analysis;  applications of anthropometry to engineering work;  office chair design;  
biomechanics and work physiology;  design of work station and environments;  tool design; 
lifting and moving of materials that require manual and physical labor 
 
1302 418 การออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุ (Materials Handling System Design) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

              หลักการออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ   การวิเคราะห์ปัญหาและเลือกวิธีการขนถ่ายวัสดุ   
การออกแบบสายพานล าเลียง ถาดล าเลียง อุปกรณ์ล าเลียงวัสดุที่มีการไหลแบบต่อเนื่อง กระพ้อล าเลียง สกรู
ล าเลียง ถาดล าเลียงแบบสั่น รถเข็นล าเลียง ลูกกลิ้งล าเลียงและสายพานล าเลียงนิวเมติก  
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     Principles of material handling systems design;  problem analysis and selection of 
material handling method;  design of belt conveyor, tray conveyor, continuous-flow conveyor, 
bucket elevator, screw conveyor, vibrating tray conveyors, trolley conveyors, roller conveyors 
and pneumatic conveyors 
 
1302 420 การวางแผนคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ  3(3-0-6) 
             (Quality Planning for Products and Services) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

 ความหมาย ประวัติและประโยชน์ของกระบวนการแปลงหน้าที่ด้านคุณภาพ  การส ารวจความ
ต้องการของลูกค้า  การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของลูกค้า  เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง  
กระบวนการแปลงหน้าที่ด้านคุณภาพ  บ้านคุณภาพ  กรณีศึกษา 
 Meaning, history and benefits of quality function deployment process; customer 
requirement survey;  customer demand data analysis;  new 7 quality tools;  quality function 
deployment;  house of quality;  case studies 
 
1302 429 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการ       3(3-0-6) 
              (Selected Topics in Industrial Engineering) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

              หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ ๆ ทางวิศวกรรมอุตสาหกรรมที่จะเป็น
ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพและการวิจัย 
               Interesting topics related to new and advanced subjects in industrial engineering, 
which will benefit professional advancement and research 
 
1302 430 การปรับปรุงผลิตภาพและคุณภาพ         3(3-0-6) 
              (Productivity and Quality Improvement) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1302 305 การควบคุมคุณภาพ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

               การบริหารและวิศวกรรมการเพ่ิมผลิตภาพ  การวัดอัตราการเพ่ิมผลิตภาพ  ตัวแบบการค านวณ
อัตราการเพ่ิมผลิตภาพโดยรวม  เทคนิคในการเพ่ิมผลิตภาพและปรับปรุงคุณภาพ  แนะน าซิกส์ซิกม่า  
ตัวชี้วัดและเครื่องมือด้านสถิติที่ใช้ในโครงการซิกส์ซิกม่า  ขั้นตอนในการด าเนินโครงการซิกส์ซิกม่า   
การน าเสนอรายงาน 



80 
 

 

                Productivity engineering and management;  productivity measurement;  total 
productivity model;  productivity and quality improvement techniques;  introduction to Six 
Sigma;  indicator and statistics tools in Six Sigma project;  Six Sigma roadmap;  report 
presentation 
 
1302 434 ระบบการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์      3(3-0-6) 

(Strategic Project Management System) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    กรอบการมองการณ์ล่วงหน้า  การมองการณ์ล่วงหน้า  ภาพรวมการบริหารโครงการ 
ภาพรวมการบริหารเชิงกลยุทธ์  หลักการก าหนดทิศทาง  การก าหนดวิสัยทัศน์กับทิศทางการพัฒนา  
หลักการโครงการที่ยั่งยืน  รูปแบบการบริหารโครงการ  การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์  การประเมิน
โครงการ การจัดการการเปลี่ยนแปลง  
              Foresight framework;  foresight methods;  project management overview;  
strategic management overview;  principles of alignment;  alignment of development vision;  
sustainable project principles;  project management models;  implementing strategic 
project management;  project evaluation;  change management 
 
1302 437 การวิเคราะห์การตัดสินใจทางวิศวกรรม (Decision Analysis for Engineering)   3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี      
บทน าการตัดสินใจทางวิศวกรรม  การสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์  การประยุกต์ใช้ในปัญหาที่

ครอบคลุมปัญหาที่มีทางเลือกจ ากัดภายใต้หลายปัจจัย  เทคนิคการประมาณค่าและการจัดอันดับ  กระบวนการ
วิเคราะห์ตามล าดับชั้น  วิธีการวิเคราะห์การล้อมกรอบข้อมูล  ต้นไม้การตัดสินใจ  พาเรโตฟร้อน 

Introduction to engineering decisions;  mathematical model formulation;  
applications for problems with finite alternatives under multiple criteria;  estimation and 
ranking techniques;  analytic hierarchy process;  data envelopment analysis;  decision tree;  
pareto front 
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1309 491 การพัฒนาทักษะวิชาชีพวิศวกรรม               3(3-0-6) 
      (Engineering Professional Development) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 

การพัฒนาศักยภาพทักษะวิชาชีพวิศวกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการท างาน  การสื่อสาร 
ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพส าหรับวิศวกร  การจัดการโครงงานและการบริหารทีมงาน  การสร้าง
นวัตกรรมเชิงวิศวกรรม 

Engineering professional skill development for career preparation;  effective 
professional communication for engineers;  team and project management;  engineering 
innovation 
 

          2.4.4 กลุ่มความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ การจัดการผลิตและการด าเนินงาน   
1302 421  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ  3(3-0-6)  
               (Project Feasibility Study for Industrial Engineering) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1302 304 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

     การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  การศึกษาด้านตลาด ด้านวิศวกรรม ด้านการบริหาร  
เศรษฐศาสตร์ การเงิน แนวคิดพ้ืนฐานของการวิเคราะห์โครงการ   หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเพ่ือการลงทุน 
การวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม  การเขียนกลยุทธ์และแผนธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม  การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุมโครงการภายใต้ภาวะความไม่แน่นอน  การวิเคราะห์
ทางเลือกและกรณีศึกษาทางธุรกิจ     

     Project feasibility study;  study in marketing, engineering, management;   
economics;  financial;  basic concept of project analysis;  concept of investment decision 
making;  social and environmental impact analysis;  SME strategy and business plan writing;  
risk analysis and project organized under an uncertainty situation;  alternative scenarios and 
business case studies 
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1302 423  การขนส่งและกระจายสินค้า (Transportation and Distribution)  3(3-0-6) 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1302 303 การวิจัยด าเนินงาน 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

                ปัญหาการขนส่งพ้ืนฐาน  ปัญหาการมอบหมายงาน ปัญหาการขนย้าย  ปัญหาการเลือกท าเล
ที่ตั้ง  ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินทางของพนักงานขาย  ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง  วิธีฮิวริสติกและ
วิธีเมตาฮิวริสติกส าหรับปัญหาการขนส่ง  กรณีศึกษา 

      Basic transportation problems;  assignment problem;  transshipment problem;  
location problem;  traveling salesman problem;  vehicle routing problem;  heuristics and 
meta-heuristics for transportation problems;  case studies 
 
1302 424  การจัดการฐานข้อมูลทางวิศวกรรมอุตสาหการ    3(2-3-4) 

 (Management of Industrial Engineering Database) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

     การใช้โปรแกรมที่เก่ียวข้องในการจัดการฐานข้อมูลทางวิศวกรรมอุตสาหการ  ก าหนดปัญหา 
ในกรณีศึกษาที่น่าสนใจ  การแก้ปัญหาโดยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประมวลผลและการน าเสนอ
รายงาน 

     Use of computer programs concerning in management of industrial engineering   
database;  problem identification in interesting case study;  problem solving by computer 
programming;  programming processing and report presentation 
 
1302 425  การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า      3(3-0-6) 
               (Inventory and Warehouse Management) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

     แนวทางการบริหารคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า  แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงและโอกาส  
บทบาทของคลังสินค้าในห่วงโซ่อุปทาน  การออกแบบคลังสินค้าและการเลือกสถานที่ตั้งคลังสินค้า  การวาง
ผังคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า  การวางแผนการไหลของวัสดุ  แบบจ าลองส าหรับการวิเคราะห์และ 
การออกแบบคลังสินค้าและเครือข่ายการกระจายสินค้า  การก าหนดปัจจัยทางเศรษฐกิจ  บทบาทของ
คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ  การออกแบบชั้นวาง  ระบบข้อมูลโลจิสติกส์  
การจัดการของคลังสินค้า  การจัดการความเสี่ยง  ความปลอดภัยในคลังสินค้า  การขนส่งกับกิจกรรมภาย 
ในคลังสินค้า  กรณีศึกษา 
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 Guidelines for management of warehouse and distribution center;  trend, changes 
and opportunity;  role of warehouse in supply chain;  warehouse design and location 
selection;  warehouse and distribution centre layout;  flow of material planning;  simulation 
model for analysis and design of warehouse and distribution network;  economic factor 
determination;  role of warehouse and distribution center for both domestic and foreign;   
shelves design;  logistics information system management of warehouse;  risk management;  
safety in warehouse;  transportation with warehouse activity;  case studies 
 
1302 427 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 1    3(2-3-4) 
              (Applied Computer for Industrial Engineering I) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    การประยุกต์ใช้โปรแกรมการหาค าตอบที่ดีที่สุดส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ  การใช้งาน
โปรแกรมหาค าตอบที่ดีที่สุดเบื้องต้น  การประกาศตัวแปรของโปรแกรมหาค าตอบที่ดีที่สุด  ฟังก์ชันที่ใช้ 
ในโปรแกรมหาค าตอบที่ดีที่สุด  การน าเข้าข้อมูลและการรายงานผล  การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ 
ของสมการเชิงเส้นส าหรับการวางแผนการผลิต การจัดสมดุลสายการผลิต การขนส่งและการเลือกท าเลที่ตั้ง 

    Application of optimization program for industrial engineering;  basic use of 
optimization program;  variable declaration of optimization program;  functions used in 
optimization program;  import data and reporting results;  creating a mathematical model 
of linear programming for production planning, assembly line balancing, transportation and 
facility location 

 
1302 428 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 2    3(2-3-4) 
              (Applied Computer for Industrial Engineering II) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

     สร้างมาโครและโปรแกรมด้วยวีบีเอ  การสร้างฟังก์ชันอย่างง่าย  การสร้างและส่วนต่อประสาน
กับผู้ใช้วีบีเอและการอ่านข้อผิดพลาดในโปรแกรม  การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ า  สร้างกราฟฟิกอินเตอร์เฟส
ด้วยปุ่มคอมโบบ๊อก  เทคนิคการเขียนโค๊ดโปรแกรมส าหรับการวิจัยการด าเนินงานด้วยวิธีฮิวิสติก 

    Create marco and programs with VBA;  simple functions;  creating and designing 
VBA user interface and reading errors in programs;  repetition & loop;  create a graphical 
interface with the combo box button;  techniques for coding programs for operation 
research by heuristics 
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1302 438 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณทางอุตสาหกรรม     3(3-0-6)  
    (Industrial Cost Analysis and Budgeting) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    1302 304 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    พ้ืนฐานการท าบัญชี  การก าหนดนโยบายด้านต้นทุน  ต้นทุนมาตรฐานและค่าโสหุ้ยเกี่ยวกับ
โรงงาน  ต้นทุนทางตรง  การวิเคราะห์ต้นทุนส าหรับการวางแผนความต้องการ  การใช้จ่ายเงินทุนทรัพย์สิน  
ส่วนแบ่งของเงินทุนทรัพย์สินและการตัดสินใจส าหรับการลงทุนโครงการที่มีความแข่งขันสูง 

    Fundamental accounting;  cost policy formulation;  standard cost and factory 
overhead;  direct costing;  cost analysis for planning purposes;  capital expenditure;  capital 
rationing and decision making for investment in challenging projects 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์  
ล าดับ 

ที ่
ต าแหน่งทางวิชาการ   

ชื่อ-นามสกุล 
ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ 

การศึกษา 
ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน

หลักสูตรนี้ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

1 นายสุรเจษฐ์  ก้อนจันทร์ Doctor of Engineering Mechanical Systems 
Engineering 

พ.ศ. 2563 Hiroshima 
University, Japan 

ภาคการศึกษาต้น 
1309 102: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 204: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 314: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
รวม: 9 ชม./สัปดาห์ 
135 ชม./ภาค  
 
 
 
 
 
 

ภาคการศึกษาต้น 
1302 202: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 307: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 402: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค
1302 409: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 412: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
รวม: 15 ชม./สัปดาห์ 
225 ชม./ภาค  
 
 

วิศวกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

ภาคการศึกษาปลาย 
1309 102: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 308: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 403: 6 ชม./
สัปดาห์: 90 ชม./ภาค  
1302 404: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 409: 5 ชม./
สัปดาห์: 75 ชม./ภาค 
รวม: 20 ชม./สัปดาห์ 
300 ชม./ภาค 

ภาคการศึกษาปลาย 
1302 308: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 403: 6 ชม./
สัปดาห์: 90 ชม./ภาค 
1302 404: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 432: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
รวม: 15 ชม./สัปดาห์ 
225 ชม./ภาค 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

2 รองศาสตราจารย์ 
ปรีชา  เกรียงกรกฎ 
(ได้รับต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ 
ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี 

ภาคการศึกษาต้น 
1302 301: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 304: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 314: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 424: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
รวม: 12 ชม./สัปดาห์ 
180 ชม./ภาค 
 
ภาคการศึกษาปลาย 

1302 309: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 312: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 

ภาคการศึกษาต้น 
1302 301: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 304: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 402: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 424: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
รวม: 12 ชม./สัปดาห์ 
180 ชม./ภาค 
 
ภาคการศึกษาปลาย 

1302 309: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 312: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการคอม 
พิวเตอร์และวิศวกรรม 

พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

1302 403: 6 ชม./
สัปดาห์: 90 ชม./ภาค 
1302 404: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 424: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
รวม: 18 ชม./สัปดาห์ 
270 ชม./ภาค 

1302 403: 6 ชม./
สัปดาห์: 90 ชม./ภาค 
1302 404: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 424: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
รวม: 18 ชม./สัปดาห์ 
270 ชม./ภาค 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
กสิณ  รังสิกรรพุม 
(ได้รับต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ) 

Doctor of Philosophy Industrial 
Engineering 

พ.ศ. 2558 Clemson University, 
USA 

ภาคการศึกษาต้น 
1309 102: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 203: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 204: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 314: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 

ภาคการศึกษาต้น 
1302 301: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 303: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 402: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
รวม: 9 ชม./สัปดาห์ 
135 ชม./ภาค 

Master of Science Industrial 
Engineering and 
Operations 
Research 

พ.ศ. 2552 Pennsylvania state 
University, USA 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

รวม: 12 ชม./สัปดาห์ 
180 ชม./ภาค 
 
ภาคการศึกษาปลาย 

1302 303: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 308: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 403: 6 ชม./
สัปดาห์: 90 ชม./ภาค 
1302 404: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1309 102: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
รวม: 18 ชม./สัปดาห์ 
270 ชม./ภาค 

 
 
 
ภาคการศึกษาปลาย 

1309 103: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 309: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 403: 6 ชม./
สัปดาห์: 90 ชม./ภาค 
1302 404: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
รวม: 15 ชม./สัปดาห์ 
225 ชม./ภาค 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

4 นางฐิติวรดา  ศรีสุวรรณดี วิศวกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี 

ไม่มี ภาคการศึกษาต้น 
1302 301: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 402: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 427: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
รวม: 9 ชม./สัปดาห์ 
135 ชม./ภาค 
 
ภาคการศึกษาปลาย 

1302 306: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 309: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 403: 6 ชม./
สัปดาห์: 90 ชม./ภาค 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

1302 404: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 428: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
รวม: 18 ชม./สัปดาห์ 
270 ชม./ภาค 

5 นางสาวศานตมน  ล้วนวุฑฒิ Doctor of Philosophy  Materials พ.ศ. 2563 University of 
Oxford, UK 

ไม่มี ภาคการศึกษาต้น 
1302 201: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 316: 5 ชม./
สัปดาห์: 75 ชม./ภาค 
1302 402: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 408: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
รวม: 14 ชม./สัปดาห์ 
210 ชม./ภาค 

Master of 
Engineering  

Chemical 
Engineering 

พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

Bachelor of 
Engineering  

Chemical 
Engineering 

พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

ภาคการศึกษาปลาย 
1302 206: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 403: 6 ชม./
สัปดาห์: 90 ชม./ภาค 
1302 404: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
รวม: 12 ชม./สัปดาห์ 
180 ชม./ภาค 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ธารชุดา  พันธ์นิกุล 
(ได้รับต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี 

ภาคการศึกษาต้น 
1302 205: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 301: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 314: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 

ภาคการศึกษาต้น 
1302 301: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 402: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 430: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  

วิศวกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2547 จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

รวม: 9 ชม./สัปดาห์ 
135 ชม./ภาค 
 
ภาคการศึกษาปลาย 

1302 309: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 401: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 402: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 403: 6 ชม./
สัปดาห์: 90 ชม./ภาค 
1302 404: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
รวม: 18 ชม./สัปดาห์ 
270 ชม./ภาค 

รวม: 9 ชม./สัปดาห์ 
135 ชม./ภาค 
 
ภาคการศึกษาปลาย 

1302 205: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 309: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 401: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 403: 6 ชม./
สัปดาห์: 90 ชม./ภาค 
1302 404: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
รวม: 18 ชม./สัปดาห์ 
270 ชม./ภาค 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

7 ศาสตราจารย์ 
ระพีพันธ์  ปิตาคะโส 
(ได้รับต าแหน่งศาสตราจารย์ 
ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ) 

Doktor der Sozial-und 
Wirtschaftswissensd 
haften 
 

Doktor der  
Sozial-und 
Wirtschaftswissensd 
haften 

พ.ศ. 2548 Universitat Wien, 
Austria 

ภาคการศึกษาต้น 
1302 301: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 314: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 430: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
รวม: 9 ชม./สัปดาห์ 
135 ชม./ภาค 
 
ภาคการศึกษาปลาย 

1302 309: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 312: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 401: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 

ภาคการศึกษาต้น 
1302 301: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 304: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 402: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
รวม: 9 ชม./สัปดาห์ 
135 ชม./ภาค 
 
ภาคการศึกษาปลาย 

1302 312: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 401: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 403: 6 ชม./
สัปดาห์: 90 ชม./ภาค 

วิศวกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2544 สถาบันเทคโนโลยี 
แห่งเอเชีย 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

1302 403: 6 ชม./
สัปดาห์: 90 ชม./ภาค 
1302 404: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
รวม: 18 ชม./สัปดาห์ 
270 ชม./ภาค 

1302 404: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 423: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 425: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค
1302 431: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
รวม: 24 ชม./สัปดาห์ 
360 ชม./ภาค 

8 รองศาสตราจารย์ 
นุชสรา  เกรียงกรกฎ 
(ได้รับต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ 
ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี 

ภาคการศึกษาต้น 
1302 301: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 302: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 314: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  

ภาคการศึกษาต้น 
1302 301: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 302: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 402: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  

วิศวกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2538 จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ 
 
 

พ.ศ. 2534 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1302 416: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 418: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
รวม: 15 ชม./สัปดาห์ 
225 ชม./ภาค 
 
ภาคการศึกษาปลาย 

1302 309: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 310: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 403: 6 ชม./
สัปดาห์: 90 ชม./ภาค 
1302 404: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 

1302 416: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 418: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
รวม: 15 ชม./สัปดาห์ 
225 ชม./ภาค 
 
ภาคการศึกษาปลาย 

1302 403: 6 ชม./
สัปดาห์: 90 ชม./ภาค 
1302 404: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 417: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
รวม: 12 ชม./สัปดาห์ 
180 ชม./ภาค 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

1302 417: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
รวม: 18 ชม./สัปดาห์ 
270 ชม./ภาค 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สมบัติ  สินธุเชาวน ์
(ได้รับต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ) 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต 

วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2547 จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 

ภาคการศึกษาต้น 
1302 202: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 301: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 303: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 314: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 423: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 426: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 

ภาคการศึกษาต้น 
1302 301: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 303: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 402: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
รวม: 9 ชม./สัปดาห์ 
135 ชม./ภาค  
 
 
 
 

Master of Science in 
Operations Research 

Operations 
Research 

พ.ศ. 2537 University of New 
Haven, USA 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2534 จุฬาลงกรณ์มหา 
วิทยาลัย 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

รวม: 18 ชม./สัปดาห์ 
270 ชม./ภาค 
 
ภาคการศึกษาปลาย 

1302 202: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 309: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 401: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 403: 6 ชม./
สัปดาห์: 90 ชม./ภาค 
1302 404: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 425: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 

 
 
 
ภาคการศึกษาปลาย 

1309 102: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 309: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 401: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 403: 6 ชม./
สัปดาห์: 90 ชม./ภาค 
1302 404: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค
1302 423: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

รวม: 21 ชม./สัปดาห์ 
315 ชม./ภาค 

รวม: 21 ชม./สัปดาห์ 
315 ชม./ภาค 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
นลิน  เพียรทอง 
(ได้รับต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ) 

Doctor of Philosophy Manufacturing 
Engineering and 
Management 

พ.ศ. 2546 The University of 
New South Wales, 
Australia 

ภาคการศึกษาต้น 
1302 301: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 305: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 314: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 419: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
รวม: 12 ชม./สัปดาห์ 
180 ชม./ภาค 
 
ภาคการศึกษาปลาย 

1302 202: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 

ภาคการศึกษาต้น 
1302 301: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 305: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 402: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 420: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
รวม: 12 ชม./สัปดาห์ 
180 ชม./ภาค 
 
ภาคการศึกษาปลาย 

1309 103: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 

Master of 
Engineering Science 

Manufacturing 
Engineering and 
Management 

พ.ศ. 2540 The University of 
New South Wales, 
Australia 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

1302 309: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 403: 6 ชม./
สัปดาห์: 90 ชม./ภาค 
1302 404: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 420: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
รวม: 18 ชม./สัปดาห์ 
270 ชม./ภาค 

1302 309: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 403: 6 ชม./
สัปดาห์: 90 ชม./ภาค 
1302 404: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค
1302 420: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
รวม: 18 ชม./สัปดาห์ 
270 ชม./ภาค 

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คณิศร  ภูนิคม 
(ได้รับต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ) 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต 

วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2547 จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 

ภาคการศึกษาต้น 
1302 202: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 314: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 429: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 

ภาคการศึกษาต้น 
1302 402: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
รวม: 3 ชม./สัปดาห์ 
45 ชม./ภาค 

 
 

วิศวกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2539 สถาบันเทคโนโลยี 
แห่งเอเชีย 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการผลิต พ.ศ. 2536 สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

รวม: 9 ชม./สัปดาห์ 
135 ชม./ภาค 
 
ภาคการศึกษาปลาย 

1302 202: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 309: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 313: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 403: 6 ชม./
สัปดาห์: 90 ชม./ภาค 
1302 404: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
รวม: 18 ชม./สัปดาห์ 
270 ชม./ภาค 

 
 

 
ภาคการศึกษาปลาย 

1309 103: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 309: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 313: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 403: 6 ชม./
สัปดาห์: 90 ชม./ภาค 
1302 404: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
รวม: 18 ชม./สัปดาห์ 
270 ชม./ภาค 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
กิตติมา  ศิลปษา 
(ได้รับต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ด้านวิศวกรรมวัสดุ) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

ภาคการศึกษาต้น 
1302 201: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 314: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 406: 5 ชม./
สัปดาห์: 75 ชม./ภาค 
1302 407: 5 ชม./
สัปดาห์: 75 ชม./ภาค 
รวม: 16 ชม./สัปดาห์ 
240 ชม./ภาค 
  
 
 
ภาคการศึกษาปลาย 
1302 201: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 

ภาคการศึกษาต้น 
1302 201: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 316: 5 ชม./
สัปดาห์: 75 ชม./ภาค 
1302 402: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค
1302 407: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 413: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
รวม: 17 ชม./สัปดาห์ 
255 ชม./ภาค 
 
ภาคการศึกษาปลาย 

1302 206: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 

วิศวกรรมศาสตรมหา 
บัณฑิต 

วิศวกรรมโลหการ พ.ศ. 2546 จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

1302 208: 5 ชม./
สัปดาห์: 75 ชม./ภาค 
1302 403: 6 ชม./
สัปดาห์: 90 ชม./ภาค 
1302 404: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 405: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 408: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
รวม: 23 ชม./สัปดาห์ 
345 ชม./ภาค 

1302 403: 6 ชม./
สัปดาห์: 90 ชม./ภาค 
1302 404: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค
1302 429: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
รวม: 15 ชม./สัปดาห์ 
225 ชม./ภาค 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ตะวันฉาย  โพธิ์หอม 
(ได้รับต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ด้านวิศวกรรมการผลิต) 

Master of 
Engineering Science 

Manufacturing 
Engineering 

พ.ศ. 2543 The University of 
Iowa, USA 

ภาคการศึกษาต้น 
1302 306: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 314: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 413: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 422: 5 ชม./
สัปดาห์: 75 ชม./ภาค 
รวม: 14 ชม./สัปดาห์ 
210 ชม./ภาค 
 
ภาคการศึกษาปลาย 

1302 209: 5 ชม./
สัปดาห์: 75 ชม./ภาค 
1302 311: 5 ชม./
สัปดาห์: 75 ชม./ภาค 

ภาคการศึกษาต้น 
1302 402: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค
1302 422: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
รวม: 6 ชม./สัปดาห์ 
90 ชม./ภาค 

 
 
 
 

 
ภาคการศึกษาปลาย 

1302 204: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 311: 5 ชม./
สัปดาห์: 75 ชม./ภาค 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมการผลิต พ.ศ. 2538 สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

1302 403: 6 ชม./
สัปดาห์: 90 ชม./ภาค 
1302 404: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 415: 5 ชม./
สัปดาห์: 75 ชม./ภาค  
รวม: 24 ชม./สัปดาห์ 
360 ชม./ภาค 

1302 317: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 403: 6 ชม./
สัปดาห์: 90 ชม./ภาค 
1302 404: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค
1302 439: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
รวม: 23 ชม./สัปดาห์ 
345 ชม./ภาค 

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ถนัดกิจ  ศรีโชค 
(ได้รับต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ด้านวิศวกรรมการผลิต) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี 

ภาคการศึกษาต้น 
1309 102: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 203: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 

ภาคการศึกษาต้น 
1302 202: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 307: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 

วิศวกรรมศาสตรมหา 
บัณฑิต 

วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี 

วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุบลราชธาน ี
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

    1302 204: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 314: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 412: 5 ชม./
สัปดาห์: 75 ชม./ภาค 
รวม: 17 ชม./สัปดาห์ 
255 ชม./ภาค 
  
ภาคการศึกษาปลาย 

1309 102: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 308: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 403: 6 ชม./
สัปดาห์: 90 ชม./ภาค 

1302 402: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค
1302 410: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 433: 6 ชม./
สัปดาห์: 90 ชม./ภาค 
รวม: 18 ชม./สัปดาห์ 
180 ชม./ภาค 
 
ภาคการศึกษาปลาย 

1302 203: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 308: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 317: 1 ชม./
สัปดาห์: 15 ชม./ภาค 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

1302 404: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 410: 5 ชม./
สัปดาห์: 75 ชม./ภาค 
รวม: 20 ชม./สัปดาห์ 
300 ชม./ภาค 

1302 390: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 403: 6 ชม./
สัปดาห์: 90 ชม./ภาค 
1302 404: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 415: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
รวม: 22 ชม./สัปดาห์ 
330 ชม./ภาค 

15 นางจริยาภรณ์  อุ่นวงษ์ Doctor of Philosophy Mechanical 
Engineering 

พ.ศ. 2550 Tokyo University, 
Japan 

ภาคการศึกษาต้น 
1302 306: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 314: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 411: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  

ภาคการศึกษาต้น 
1302 402: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 411: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 414: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  

วิศวกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมระบบ 
การผลิต 

พ.ศ. 2544 สถาบันเทคโนโลยี 
แห่งเอเชีย 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

1302 414: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
รวม: 12 ชม./สัปดาห์ 
180 ชม./ภาค 
 
ภาคการศึกษาปลาย 

1302 309: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 310: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 403: 6 ชม./
สัปดาห์: 90 ชม./ภาค 
1302 404: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 432: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  

1302 435: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
รวม: 12 ชม./สัปดาห์ 
180 ชม./ภาค 
 
 ภาคการศึกษาปลาย 
1302 204: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 309: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 310: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 403: 6 ชม./
สัปดาห์: 90 ชม./ภาค  
1302 404: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

รวม: 18 ชม./สัปดาห์ 
270 ชม./ภาค 

1302 434: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 436: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
รวม: 24 ชม./สัปดาห์ 
360 ชม./ภาค 

16 นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข Doctor of Philosophy Materials 
Engineering 

พ.ศ. 2556 University of 
Wisconsin-Madison, 
Wisconsin, USA 

ภาคการศึกษาต้น 
1302 201: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 314: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 406: 5 ชม./
สัปดาห์: 75 ชม./ภาค  
1302 407: 5 ชม./
สัปดาห์: 75 ชม./ภาค  
รวม: 16 ชม./สัปดาห์ 
240 ชม./ภาค 

ภาคการศึกษาต้น 
1302 201: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 316: 5 ชม./
สัปดาห์: 75 ชม./ภาค   
1302 402: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
รวม: 11 ชม./สัปดาห์ 
165 ชม./ภาค 
 
 

Master of Science Metallurgical 
Engineering 

พ.ศ. 2549 University of 
Wisconsin-Madison, 
Wisconsin, USA 

Master of Engineering Manufacturing 
System Engineering 

พ.ศ. 2545 Asian Institute of 
Technology 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

ภาคการศึกษาปลาย 
1302 201: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 208: 5 ชม./
สัปดาห์: 75 ชม./ภาค  
1302 403: 6 ชม./
สัปดาห์: 90 ชม./ภาค  
1302 404: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 405: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 408: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 431: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
รวม: 26 ชม./สัปดาห์ 
390 ชม./ภาค 

ภาคการศึกษาปลาย 
1302 206: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 403: 6 ชม./
สัปดาห์: 90 ชม./ภาค  
1302 404: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
รวม: 12 ชม./สัปดาห์ 
180 ชม./ภาค 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

17 นายไท  แสงเทียน Master of Science Industrial 
Engineering 

พ.ศ. 2538 The University of 
New Haven, 
Connecticut, USA 

ภาคการศึกษาต้น 
1302 307: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 314: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
รวม: 6 ชม./สัปดาห์ 
90 ชม./ภาค 
 
 
 
 
 
ภาคการศึกษาปลาย 

1302 207: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 403: 6 ชม./
สัปดาห์: 90 ชม./ภาค  

ภาคการศึกษาต้น 
1302 207: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 402: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค
1302 421: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 438: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
รวม: 12 ชม./สัปดาห์ 
180 ชม./ภาค 
 
ภาคการศึกษาปลาย 

1302 403: 6 ชม./
สัปดาห์: 90 ชม./ภาค  
1302 404: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. 2534 สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเหล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

1302 404: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 421: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
รวม: 15 ชม./สัปดาห์ 
225 ชม./ภาค 

1302 437: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
รวม: 12 ชม./สัปดาห์ 
180 ชม./ภาค 

18 นายธน  ทองกลม วิศวกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต 

เทคโนโลยีวัสด ุ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

ภาคการศึกษาต้น 
1302 201: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1309 102: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 406: 5 ชม./
สัปดาห์: 75 ชม./ภาค  

ภาคการศึกษาต้น 
1302 201: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 402: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 405: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

    1302 407: 5 ชม./
สัปดาห์: 75 ชม./ภาค  
รวม: 16 ชม./สัปดาห์ 
240 ชม./ภาค 
 
ภาคการศึกษาปลาย 

1302 201: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1309 102: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 314: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 208: 5 ชม./
สัปดาห์: 75 ชม./ภาค  
1302 403: 6 ชม./
สัปดาห์: 90 ชม./ภาค  

รวม: 9 ชม./สัปดาห์ 
135 ชม./ภาค 
 
 
 
ภาคการศึกษาปลาย 

 1302 403: 6 ชม./
สัปดาห์: 90 ชม./ภาค  
1302 404: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค
1302 406: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
 รวม: 12 ชม./สัปดาห์ 
180 ชม./ภาค 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

1302 404: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 405: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 408: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
รวม: 29 ชม./สัปดาห์ 
435 ชม./ภาค 

อาจารย์ผู้สอน 
1 นางสาวลออง  ผโลดม วิศวกรรมศาสตรมหา 

บัณฑิต 
เทคโนโลยีการผลิต 
ทางอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

ภาคการศึกษาต้น 
1309 102: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 203: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 204: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  

ภาคการศึกษาต้น 
1309 202: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 307: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 402: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 

Bachelor of 
Engineering 

Mechanical 
Engineering 

พ.ศ. 2544 University of 
Manchester 
Institute of Science 
and Technology, 
United Kingdom 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

1302 314: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
รวม: 12 ชม./สัปดาห์ 
180 ชม./ภาค 
 
ภาคการศึกษาปลาย 

1309 102: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 308: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 403: 6 ชม./
สัปดาห์: 90 ชม./ภาค  
1302 404: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
รวม: 15 ชม./สัปดาห์ 
225 ชม./ภาค 

1302 426: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
รวม: 12 ชม./สัปดาห์ 
180 ชม./ภาค 
 
ภาคการศึกษาปลาย 

1302 308: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 403: 6 ชม./
สัปดาห์: 90 ชม./ภาค  
1302 404: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
รวม: 12 ชม./สัปดาห์ 
180 ชม./ภาค 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

2 นายฐิตินนท์  ศรีสุวรรณดี วิศวกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี 

ภาคการศึกษาต้น 
1302 202: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 301: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 314: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 427: 5 ชม./
สัปดาห์: 75 ชม./ภาค  
รวม: 14 ชม./สัปดาห์ 
210 ชม./ภาค 
 
ภาคการศึกษาปลาย 

1302 202: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 209: 5 ชม./
สัปดาห์: 75 ชม./ภาค  

ภาคการศึกษาต้น 
1302 301: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 402: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค
1302 427: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
รวม: 9 ชม./สัปดาห์ 
135 ชม./ภาค 
 
 
 
ภาคการศึกษาปลาย 

1302 309: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 403: 6 ชม./
สัปดาห์: 90 ชม./ภาค  

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

1302 309: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
1302 403: 6 ชม./
สัปดาห์: 90 ชม./ภาค  
1302 404: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
รวม: 20 ชม./สัปดาห์ 
300 ชม./ภาค 

1302 404: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค 
1302 428: 3 ชม./
สัปดาห์: 45 ชม./ภาค  
รวม: 15 ชม./สัปดาห์ 
225 ชม./ภาค 

รายละเอียดเพ่ิมเติมตามประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ในภาคผนวกท่ี 1 หน้า 165-243 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม/การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา  
 4.1  การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม/การฝึกงาน  

 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1302 390 การฝึกงาน (Practical Training) ในชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาปลาย โดยต้องผ่านการฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือสถานประกอบการเอกชนที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาฝึกงานภายใต้การก ากับดูแลของสถานที่ฝึกงานและคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมงของเวลาท าการติดต่อกัน และต้องส่งบันทึกรายงานการฝึกงาน 
เพ่ือประกอบการประเมินผลฝึกงานตามก าหนด การประเมินผลจะกระท าโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
นักศึกษาจะได้รับผลการเรียนเป็น S หรือ U  
     1) มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม/การฝึกงาน: 
     1.1) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ  
ขององค์กรและสังคม 
  1.2) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

1.3) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ 
ที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
  1.4) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

1.5) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี   
1.6) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล 

และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ   
   1.7) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

2) ช่วงเวลา: ภาคการศึกษาฤดูร้อน ชั้นปีที่ 3 
  3) การจัดเวลาและตารางสอน: การจัดเวลาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง 

ท าการ 

          4) ความร่วมมือกับสถานประกอบการ: ไม่มี 
 

4.2 สหกิจศึกษา  
      นักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา 1309 433 สหกิจศึกษา จะต้องผ่านการเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อม 
สหกิจศึกษา ในรายวิชา 1302 317 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการเพื่อสหกิจศึกษา (Industrial 
Engineering Project Preparation for Co-operative Education) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนวิชานี้ได้ 
นักศึกษาจะเข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต าแหน่งผู้ช่วยวิศวกรหรือต าแหน่งอ่ืน ๆ ที่ใกล้เคียงในหน่วยงาน
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ภาครัฐ หรือสถานประกอบการเอกชน โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากภาควิชาฯ นักศึกษาจะฝึกปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาภายใต้การก ากับดูแลของพนักงานพ่ีเลี้ยงที่ได้รับการแต่งตั้งจากสถานประกอบการ และภายใต้การดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งจากภาควิชาฯ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาหรือ 
ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมายอาจจะเป็นการท าโครงงาน หรือปฏิบัติงาน
เสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งของสถานประกอบการ ในช่วงฝึกปฏิบัติสหกิจอาจารย์ที่ปรึกษาจะเข้าไป 
นิเทศนักศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง นักศึกษาต้องส่งบันทึกรายงานการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาเพ่ือประกอบ 
การประเมินผลปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามก าหนด และนักศึกษาต้องท าการน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษาต่อคณาจารย์สถานประกอบการ และภาควิชาฯ การประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษาจะประเมินร่วมกันระหว่างภาควิชาฯ และสถานประกอบการ นักศึกษาจะได้รับผลการเรียน 
เป็นเกรด 
  1) มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของสหกิจศึกษา: 
      1.1) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ขององค์กรและสังคม 

1.2) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  1.3) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ 
ที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
  1.4) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 
  1.5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
  1.6) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับ 
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง   
  1.7) มีค่านิยมและวิสัยทัศน์ที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน    
  1.8) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้ 
สัญลักษณ์  

 2) ช่วงเวลา: ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 4 
  3) การจัดเวลาและตารางสอน: จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา หรือ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  

          4) ความร่วมมือกับสถานประกอบการ: ไม่มี 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย     
    รายวิชา 1302 403 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering Project)     
    5.1 ค าอธิบายโดยย่อ: 
       นักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียนรายวิชา 1302 403 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial 
Engineering Project) จะต้องเรียนรายวิชา 1302 402 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
(Industrial Engineering Project Preparation) มาก่อน เพ่ือให้นักศึกษาได้ประสบการณ์และประโยชน์
สูงสุด จากการใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาหรือสร้างผลงานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ และเพ่ือให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ขั้นตอนวิธีการท างานในการน าความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน และ 
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งทางด้านเทคนิคและการจัดการโดยทั่วไป โครงงานจะมีลักษณะเป็นงานส ารวจ
ศึกษา ออกแบบ ค้นคว้า ทดลอง หรืองานลักษณะอื่น ๆ รวมทั้ง บูรณาการความรู้ ที่จะท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการท าโครงงาน ตามหลักเกณฑ์การท าโครงงานภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 
 5.2 มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้:   
 1) มีภาวะความเปนผูน าและผูตาม สามารถท างานเป็นหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยงตามล าดับ
ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน 
มนุษย์ 
 2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ  
รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
 3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
 4) สามารถวิเคราะหและแกไขปัญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือ 
ที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 
 5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได้ 
 6) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล 
ประกอบการตัดสินใจในการท างานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 7) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใชองคความรูที่เก่ียวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 
 8) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตและ 
ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม่ 
 9) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับ 
ทางวิชาชีพอย่างตอเนื่อง 
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 10) รูจักบทบาท หนาที ่และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลมุ สามารถปรับตัวและท างานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูน าและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ  
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

11) มีจิตส านึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดลอม 
ตอสังคม 

12) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ 
 13) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ 
 5.3 ช่วงเวลา: ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4  
 5.4 จ านวนหน่วยกิต: 3 หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ:  
      การเตรียมการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือด้านวิชาการแก่นักศึกษา รวมถึงจัดหาเครื่องมือต่าง ๆ              
เพ่ือช่วยให้นักศึกษาท าโครงงานได้ส าเร็จ ได้แก่ 

5.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและ
หัวข้อที่นักศึกษาสนใจ 

5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของนักศึกษา 

5.5.3 คณะ/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ าวิชาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวย 
ความสะดวกในการท างาน โครงงาน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
 5.6 กระบวนการประเมินผล: 

5.6.1 ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารย์ประจ าวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.6.2 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าโครงงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจ าวิชา/
อาจารย์อ่ืน อย่างน้อย 3 คน จากการสังเกตและการรายงานด้วยวาจา 

5.6.3 ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน ผลงานที่เกิด                         
ในแต่ละข้ันตอนและรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.6.4 ประเมินความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา โดยการสังเกตจากเอกสารประกอบการน าเสนอ
รายงานและการตอบค าถาม 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   
 

1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 1.2 กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
ที่จะใช้ในการพัฒนา 

1.1.1 มีความสร้างสรรค:์ กระบวนการคิดท่ีหลากหลาย 
หรือแปลกใหม่ไปจากเดิม น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ได้ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1) มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2) มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาในทางบวก
อย่างมีหลักการและเหตุผล  
3) สามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมได้  
4) มีความสามารถในการรู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตและสังคมการเปลี่ยนแปลงในโลก
ปัจจุบัน 

- การค้นคว้า การน าเสนอด้วยวาจา  
และใช้สื่อประกอบการน าเสนอ 
- การน าเสนองานวิจัยต่ออาจารย์และเพ่ือน
นักศึกษา 
 
 

1.1.2 มีความสามัคค:ี ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียว 
เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1) มีสามารถในการท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีทัศนคติเชิงบวก พร้อมที่จะรับฟังความเห็นของผู้อ่ืน  
3) มีมนุษยสัมพันธ์ และรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน 

- การอภิปรายกลุ่ม 
- การเข้าร่วมในกิจกรรมของหลักสูตร 
 
 

1.1.3 มีส านึกดีต่อสังคม: มีความรับผิดชอบต่อสังคมเห็น 
แก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1) มีความรับผิดชอบต่อสังคมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
2) มีจิตส านึกรักท้องถิ่น  
3) มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

- การรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 1.2 กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
ที่จะใช้ในการพัฒนา 

1.1.4 มีทัศนคติที่ดีต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

- การสอดแทรกเรื่องสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ 
ผลกระทบจากการคัดลอก หรือละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา 

 
2. การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 

1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ตามกรอบมาตรฐาน 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน 
รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

3) วิธีการวัดประเมินผลที่จะใช้ 
ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.1 มีศีลธรรม คุณธรรม และ
จรรยาอันดีงามในการด ารงชีวิต
แบบพอเพียง มีความเพียร มุ่งมั่น 
มานะและบากบั่น 
1.2 มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  
ยึดมั่นในความถูกต้อง มีระเบียบ
วินัย มีความซื่อสัตย์และมีจิตส านึก  
1.3 รู้คุณค่า รักษ์ความเป็นไทย
และภูมิปัญญาไทย 

 
1. การเป็นแบบอย่าง  
(Role Model) 
2. การบรรยาย 

3. กรณีศึกษา  
4. การระดมสมอง 

5. การอภิปราย 

 
1. การประเมินตามสภาพจริง 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 
1.1 เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรม
ไทย ตระหนักในคุณคาของระบบ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ  
และซื่อสัตยสุจริต 
1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา 
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ 
ตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
1.3 มีภาวะความเปนผูน าและผู
ตาม สามารถท างานเป็นหมูคณะ 
สามารถแกไขขอขัดแยงตามล าดับ

 
1. การเป็นแบบอย่าง  
(Role Model) 
2. การบรรยาย 

3. กรณีศึกษา  
4. การระดมสมอง 

5. การอภิปราย 

 
1. การประเมินตามสภาพจริง 
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1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ตามกรอบมาตรฐาน 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน 
รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

3) วิธีการวัดประเมินผลที่จะใช้ 
ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับ 
ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้ง
เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย์ 
1.4 สามารถวิเคราะหและประเมิน 
ผลกระทบจากการใชความรูทาง
วิศวกรรมตอบุคคล องคกร สังคม
และสิ่งแวดลอม 
1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ และมีความรับผิดชอบใน
ฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึง 
เขาใจถึงบริบททางสังคมของ
วิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา 
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
2. ด้านความรู้ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2.1 มีความรู้และสามารถเชื่อมโยง
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
ได้ 
 

 
1. การบรรยาย 

2. กรณีศึกษา  
3. การระดมสมอง 

4. การอภิปราย 

5. การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem Based 
Learning)   
6. การสอนแบบสถานการณ์
จ าลอง  
7. การสอนแบบบูรณาการ 

 
1. การทดสอบก่อนเรียน 
2. การทดสอบหลังเรียน 
3. การสอบกลางภาค 
4. การสอบปลายภาค 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 มีความรูและความเขาใจทาง
คณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร
พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐานและ

 
1. การบรรยาย 

2. กรณีศึกษา  
3. การระดมสมอง 

 
1. การทดสอบก่อนเรียน 
2. การทดสอบหลังเรียน 
3. การสอบกลางภาค 
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1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ตามกรอบมาตรฐาน 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน 
รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

3) วิธีการวัดประเมินผลที่จะใช้ 
ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

เศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใช
กับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่
เกี่ยวของ และการสรางนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี 
2.2 มีความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิง
ทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 
2.3 สามารถบูรณาการความรู้ 
ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู
ในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
2.4 สามารถวิเคราะหและแกไข
ปัญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม 
รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือ 
ที่เหมาะสม เชน โปรแกรม
คอมพิวเตอร เปนตน 
2.5 สามารถใชความรูและทักษะ 
ในสาขาวิชาของตน ในการ 
ประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได้ 

4. การอภิปราย 

5. การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem Based 
Learning)   
6. การสอนแบบสถานการณ์
จ าลอง  
7. การสอนแบบบูรณาการ 
8. การเรียนรู้ผ่านการลงมือ
ปฎิบัติจริงจากศูนย์เรียนรู้หรือ
ห้องทดลอง 

4. การสอบปลายภาค 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
3.1 มีทักษะการเรียนรู้และรู้เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของ
โลก เพื่อด ารงตนอยู่ในสังคมพหุ
วัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกา 
ภิวัตน์ได ้ 
3.2 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม   
คิดแบบสร้างสรรค์ คิดแบบการ 
เป็นผู้ประกอบการ และสามารถ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 

 
1. การสอนแบบตั้งค าถาม 

2. การสอนแบบบทบาทสมมุติ 
3. การให้ข้อมูลย้อนกลับ 

4. การบรรยายสาธิตเชิงรุก 
(Interactive Lecture 
Demonstration: ILD) 
5. การมอบหมายงานกลุ่ม 
6. การศึกษาด้วยตนเอง 

 
1. การประเมินตามสภาพจริง 
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1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ตามกรอบมาตรฐาน 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน 
รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

3) วิธีการวัดประเมินผลที่จะใช้ 
ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

7. การเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (Co-operative 
learning) 
8. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
(Performance-based 
learning) 
9. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  
(Project-based learning) 
10. การเรียนรู้โดยใช้สื่อ 
(Media learning) 
11. การเรียนรู้ผ่านการสืบค้น
ข้อมูล (On-line recruitment 
of each business) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
3.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ที่ด ี
3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา  
วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา
และความต้องการ 
3.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และ
แก้ไขปญัหาด้านวิศวกรรมได้อย่าง
มีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการท างาน
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
3.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่น
ในการปรับใช้องคค์วามรู้ที่เก่ียว 
ข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้
จากเดิมไดอ้ย่างสร้างสรรค์ 

 
1. การสอนแบบตั้งค าถาม 

2. การสอนแบบบทบาทสมมุติ 
3. การให้ข้อมูลย้อนกลับ 

4. การบรรยายสาธิตเชิงรุก 
(Interactive Lecture 
Demonstration: ILD) 
5. การมอบหมายงานกลุ่ม 
6. การศึกษาด้วยตนเอง 
7. การเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (Co-operative 
Learning) 
8. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
(Performance Based 
Learning) 
9. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  

 
1. การประเมินตามสภาพจริง 
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1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ตามกรอบมาตรฐาน 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน 
รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

3) วิธีการวัดประเมินผลที่จะใช้ 
ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

3.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและ
แสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วย
ตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ 

(Project Based Learning) 
10. การเรียนรู้โดยใช้สื่อ 
(Media Learning) 
11. การเรียนรู้ผ่านการสืบค้น
ข้อมูล (On-line recruitment 
of each Business) 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
4.1 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ชีวิตอย่างสมดุล   
4.2 เป็นพลเมืองดีที่เข้มแข็ง เข้าใจ
สังคมและวัฒนธรรมเพ่ือนบ้านและ
วัฒนธรรมสากล  
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี 
สามัคคีและมีส่วนร่วมในการท างาน
เป็นทีม   
4.4 มีค่านิยมและวิสัยทัศน์ที่ดี  
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น    

 
1. การมอบหมายงาน 

2. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
(Project Based Learning) 
3. กิจกรรมในชั้นเรียน 
 

 
1. การประเมินตามสภาพจริง 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่
หลากหลาย และสามารถสนทนา
ทั้งภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้
ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสาร 
ต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 
4.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์
เชิงสร้างสรรคท์ั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง

 
1. การมอบหมายงาน 

2. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
(Project Based Learning) 
3. กิจกรรมในชั้นเรียน 
 

 
1. การประเมินตามสภาพจริง 
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1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ตามกรอบมาตรฐาน 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน 
รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

3) วิธีการวัดประเมินผลที่จะใช้ 
ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

พอเหมาะทั้งของตนเองและของ
กลุม่ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ไข 
ปัญหาสถานการณต่์าง ๆ 
4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบ
ในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของ
ตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 
4.4 รู้จักบทบาท หนา้ที ่และมี
ความรับผิดชอบในการท างาน
ตามท่ีมอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุม่ สามารถปรับตัวและ
ท างานรว่มกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น า
และผูต้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสม
กับความรับผิดชอบ 
4.5 มีจิตส านึกความรับผิดชอบ 
ด้านความปลอดภัยในการท างาน 
และการรักษาสภาพแวดล้อม 
ต่อสังคม 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน  
และการเขียน  
5.2 มีทักษะการคิดค านวณและ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
5.3 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่
หลากหลายในการสืบค้นข้อมูล 

  
1. การมอบหมายงาน 
2. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
(Project Based Learning) 
3. กิจกรรมในชั้นเรียน 
 
 

 
1. การประเมินตามสภาพจริง 
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1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ตามกรอบมาตรฐาน 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน 
รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

3) วิธีการวัดประเมินผลที่จะใช้ 
ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

สร้างสรรค์งาน และวิเคราะห์อย่าง
รู้เท่าทัน   
หมวดวิชาเฉพาะ 
5.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับ
วิชาชีพได้เป็นอยา่งดี 
5.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ 
แก้ปญัหาที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
สร้างสรรค ์
5.3 สามารถประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
5.4 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้ง
ทางการพูด การเขียน และการสื่อ
ความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
5.5 สามารถใช้เครื่องมือการ
ค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม 
เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 

 
1. การมอบหมายงาน 

2. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
(Project Based Learning) 
3. กิจกรรมในชั้นเรียน 
 
 

 
1. การประเมินตามสภาพจริง 
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      3. สมรรถนะ (Competency) ของนักศึกษาแต่ละชั้นปี  
 

ชั้นปีที่ สมรรถนะช้ันปี 
1 - อธิบายความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการคิดเชิงค านวณ สามารถเชื่อมโยง

ความรู้พื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรมศาสตร์ ในการแก้ไขปัญหา
ในงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการขั้นพ้ืนฐานได้   
- สามารถเขียนและอธิบายหลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยการประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์  
- สามารถเขียนแบบวิศวกรรมพ้ืนฐานได้ 
- สามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาระดับสูงได้ 
- สามารถอธิบายการท างานของซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ได้  

2 - สามารถคิดวิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการและน าวิธีการไปแก้ปัญหาได้จริง  
- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตัวเอง  
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยค าศัพท์ทางวิชาการและเทคโนโลยี 
- สามารถอธิบายความรู้พ้ืนฐานของวัสดุวิศวกรรม การบริหารงานอุตสาหกรรม  กรรมวิธี 
การผลิต การจัดการทรัพยากร การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
- สามารถเขียนแบบวิศวกรรมอุตสาหการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
- สามารถใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างปลอดภัย 
- สามารถปฎิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรม 
- สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ         

3 - สามารถปฏิบัติการทดลองทางด้านวัสดุวิศวกรรม ทดสอบคุณภาพวัสดุได้  
- สามารถประยุกต์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการในการวางแผนและควบคุมการผลิต
และวิศวกรรมการบ ารุงรักษา ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  
- สามารถใช้เครื่องมือกลพื้นฐานและอุปกรณ์พิเศษในการผลิตในโรงงานอุตาหกรรมได้ 
- สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยการประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับโจทย์ 
ในงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 
- สามารถเลือกใช้วัสดุวิศวกรรมในบริบทที่แตกต่าง 
- สามารถอธิบายการบริหารงาน การเงิน งานบุคคล ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมได้ 
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมคุณภาพและการผลิตได ้ 
- มีความรู้เฉพาะทางด้านคุณภาพและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม สามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 
ในการออกแบบและการผลิต และเทคโนโลยีดิจิทัล แก้ปัญหาพื้นฐานด้วยการวิจัยด าเนินงาน
ในด้านอุตสาหการได้ 
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ชั้นปีที่ สมรรถนะช้ันปี 
4 - สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ  

เพ่ือแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการที่ซับซ้อนตลอดจนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน รู้จัก
บทบาทหน้าที่ของตนในวิชาชีพเป็นอย่างดีและมีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ  
- สามารถพัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา 
- สามารถปฎิบัติงานในสถานประกอบการด้านอุตสาหการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพวิศวกรรม 
- สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการด าเนินโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการได้ 
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4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)    
⬤  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก     หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -   หมายถึง  ไม่ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

รายวิชาในหลักสูตร 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีศีลธรรม คุณธรรม และจรรยา 
อันดีงามในการด ารงชีวิตแบบพอเพียง  
มีความเพียร มุ่งมัน่ มานะและบากบ่ัน 
1.2 มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
ยึดมั่นในความถกูต้อง มีระเบียบวินัย  
มีความซ่ือสตัย์และมจีิตส านกึ 
1.3 รู้คุณค่ารกัษ์ความเป็นไทยและ 
ภูมิปัญญาไทย  

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรูแ้ละ 
สามารถเชื่อมโยง 
น าไปประยุกต์ใช ้
ในการด าเนินชีวติได้ 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทกัษะการเรียนรูแ้ละรูเ้ท่าทนั 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก 
เพื่อด ารงตนอยู่ในสังคมพหุวฒันธรรม
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ได้  
3.2 มีทกัษะการคิดแบบองคร์วม  คิดแบบ
สร้างสรรค์ คิดแบบการเป็นผู้ประกอบการ
และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได ้
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
4.1 มีความรับผิดชอบตอ่สังคมและชีวิตอย่าง 
สมดุล   
4.2 เป็นพลเมอืงดทีี่เขม้แข็ง เข้าใจสังคมและ 
วัฒนธรรมเพือ่นบ้านและวฒันธรรมสากล 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผูต้ามที่ดี สามัคคแีละ 
มีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม    
4.4 มีค่านิยมและวิสัยทัศน์ที่ด ีมีมนุษยสัมพนัธ ์
ที่ดีและรับฟังความคดิเห็นของผูอ้ื่น  
 
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทกัษะการใช้ภาษาเพือ่การสื่อสาร ทั้งการพูด  
การฟัง การอ่าน และการเขียน 
5.2 มีทกัษะการคิดค านวณและวิเคราะห์เชงิตัวเลข 
และสามารถประยุกต์ใช้ในชวีิตประจ าวนัได้ 
5.3 ใช้เทคโนโลยีดิจทิัลที่หลากหลายในการสืบค้น
ข้อมูล สร้างสรรค์งาน และวิเคราะหอ์ย่างรู้เท่าทนั   

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

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   1.1 กลุ่มวชิาภาษา        
        1.1.1 กลุ่มภาษาไทย   
1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
              (Thai Language for  
              Communication) 
 

 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤   ⬤  ⬤ ⬤   
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รายวิชาในหลักสูตร 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้าน 
ความรู้ 

3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

         1.1.2 ภาษาอังกฤษ        
      ก. ภาษาอังกฤษบังคบั        
1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1  
              (Foundation English I)  ⬤ - ⬤ ⬤   ⬤   ⬤ -  

1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  
              (Foundation English II)   ⬤ - ⬤ ⬤   ⬤  ⬤ ⬤ - ⬤ 

   ข. ภาษาอังกฤษเลือก       
     กลุ่มภาษาอังกฤษวชิาการ (Academic Group) 
1421 222 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวทิยาศาสตร์และ 
              เทคโนโลยี (English for Science and  
              Technology) 

 ⬤ - ⬤ ⬤   ⬤   ⬤ -  

       กลุ่มภาษาอังกฤษเลือก (Elective Group)  
1421 218 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
              (English for Career Preparation) ⬤ - - ⬤ ⬤ ⬤ - - ⬤ ⬤ ⬤   

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
1406 112 สุนทรียภาพกับความสุข  
              (Aesthetics and Happiness)   

 - ⬤ ⬤ ⬤ - - ⬤  -  - - 

1431 111 จริยศาสตร์และการใช้เหตุผล  
              (Ethics and Reasoning) 

 - ⬤ ⬤ ⬤ - - ⬤  -  - - 

1447 105 การสื่อสารในสังคมปัจจุบัน  
             (Communication in current society)  - ⬤ ⬤ ⬤ - - ⬤  -  - ⬤ 
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รายวิชาในหลักสูตร 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้าน 
ความรู้ 

3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

    1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     
1013 001 พลวัตสังคมไทย พลเมืองและกระบวนการ 

ยุติธรรมไทย (Dynamics of Thai  
Society, Citizen, and Justice Process) 

 ⬤ - ⬤ ⬤ -  ⬤ -   -  

1441 100 มนุษย์กับสังคม (Man and Society)  ⬤ - ⬤ ⬤ -  ⬤ -   -  

2300 115 การจัดการความขัดแย้งอย่างสันติในฐานะ 
พลเมือง (Peaceful Conflict 
Management as Citizens)  

 ⬤ - ⬤ ⬤ -  ⬤ -   -  

    1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
1014 002 สุขภาพทางเพศและทักษะชวีิตร่วมสมัย 

(Contemporary Sexual Health and 
Life Skills) 

⬤ -  ⬤  ⬤ ⬤   ⬤ ⬤   

1439 104 วิทยาศาสตร์การกีฬาในชวีิตประจ าวัน  
 (Sport Science in Daily Life) ⬤   ⬤  ⬤ ⬤ -  ⬤ ⬤ -  

1502 100 การดูแลสุขภาพตามวยั  
              (Age-appropriated Health Care) ⬤   ⬤  ⬤ ⬤ -  ⬤ ⬤ -  

    1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ   
1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล  
             (Information Technology for Digital Life) 

⬤  - ⬤  ⬤  - ⬤  - ⬤ ⬤ 

1100 112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออนาคต   
 (Science and Technology for Future) 

⬤  - ⬤  ⬤  - ⬤  - ⬤ ⬤ 

1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจ าวัน  
              (Finance Skills in Daily Life) 

⬤  - ⬤  ⬤  - ⬤  - ⬤ ⬤ 
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รายวิชาในหลักสูตร 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้าน 
ความรู้ 

3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

    1.6 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 
         1.6.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม (Man and Civilization)   - ⬤ ⬤ ⬤ - - ⬤  -  - - 

1432 101 วัฒนธรรมไทย (Thai Culture)  - ⬤ ⬤ ⬤ - - ⬤  -  - - 

1432 102 วัฒนธรรมอีสาน (I-san Culture) ⬤  - ⬤ ⬤ - ⬤ - - - ⬤ - - 

1435 100 ดนตรีกับชีวิต (Music and Life)  - ⬤ ⬤ ⬤ - - ⬤  -  - - 
1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย  
              (Contemporary Culture)    - ⬤ ⬤ ⬤ - - ⬤    -  

1446 101 ศิลปะการด าเนินชีวิต (Arts of Living)    - ⬤ ⬤ ⬤ - - ⬤  -  - - 

1449 100 มนุษย์กับการทอ่งเที่ยว (Man and Tourism) ⬤  - ⬤ ⬤ - ⬤  - -  - - 

1.6.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
1441 103 นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)  ⬤ - ⬤ ⬤ -  ⬤ -   - - 

1441 104 ประชากรศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
 (Demography in Daily Life)   

⬤   ⬤ ⬤ - ⬤ - - - ⬤ - - 

1443 100 พหุวัฒนธรรม (Multiculturalism)  - ⬤ ⬤ ⬤ - - ⬤  -  - - 
1445 100 พลวัตสังคมไทย  
              (Dynamics of Thai Society)   

 ⬤ - ⬤ ⬤ -  ⬤ -   -  

2100 101 กฎหมายในชวีิตประจ าวัน  
              (Law in Daily Life) 

 ⬤ - ⬤ ⬤ -  ⬤ -   -  
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รายวิชาในหลักสูตร 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้าน 
ความรู้ 

3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

1.6.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
1439 100 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  
              (Exercise for Health) 

 ⬤  ⬤  ⬤ ⬤   ⬤ ⬤   

1439 105 นันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม  
 (Recreation and Camping)   

⬤ 
- 

 ⬤  ⬤ ⬤  ⬤ ⬤ ⬤   

1503 100 ยาและสมุนไพรในชีวิตประจ าวัน  
 (Drugs and Herbs in Daily Life) 

⬤ 
- - 

⬤ ⬤ ⬤ 
- - 

⬤  ⬤  - 

1507 100 สังคมกับสุขภาพ (Society and Health)  - ⬤ - ⬤ ⬤  - - ⬤  ⬤ - - 

รวมมาตรฐานผลลัพธ์การเรยีนรู้ของ 
หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

5 8 4 16 12 5 3 11 2 6 5 1 3 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

หมวดวชิา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักใน
คุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตยสุจริต 
1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ  
ขององคกรและสังคม 
1.3 มีภาวะความเปนผูน าและผูตาม สามารถ
ท างานเป็นหมูคณะ สามารถแกไขขอขัด 
แยงตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟง 
ความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและ
ศักด์ิศรีของความเปนมนุษย์ 
1.4 สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจาก
การใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร สังคม
และสิ่งแวดลอม 
1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมี
ความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึง
เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรม
ในแตละสาขาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตร
พื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรม
พื้นฐานและเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกต
ใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยว 
ของ และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
2.2 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ
ที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 
2.3 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่
ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
2.4 สามารถวิเคราะหและแกไขปัญหา  
ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช
เครื่องมือที่เหมาะสม เชน โปรแกรม
คอมพิวเตอร เปนตน 
2.5 สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชา
ของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงาน
จริงได้ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี 
3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห 
และ สรุปประเด็นปญหาและความ 
ตองการ 
3.3 สามารถคิด วิเคราะห และแกไข 
ปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ 
รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจ
ในการท างานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นใน 
การปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยาง
เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือ 
ตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยาง          
สรางสรรค 
3.5 สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหา
ความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการ
เรียนรูตลอดชีวิตและทันตอการ
เปลี่ยนแปลงทางองคความรูและ
เทคโนโลยีใหม่ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
4.1 สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนา
ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็น
ที่เหมาะสม 
4.2 สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิง
สรางสรรคทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอ 
เหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ 
4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้ง
ของตนเอง และสอดคลองกับทางวิชาชีพอย่างตอเนื่อง 
4.4 รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและท างาน 
รวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูน าและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
4.5 มีจิตส านึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการท างาน 
และการรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี 
5.1 มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร ส าหรับ
การท างานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปน 
อยางดี 
5.2 มีทักษะในการวิเคราะหขอมูล
สารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง
สถิติประยุกตตอการแกปญหาที่เกี่ยวของได
อยางสรางสรรค 
5.3 สามารถประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5.4 มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการ
พูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช
สัญลักษณ 
5.5 สามารถใชเครื่องมือการค านวณและ
เครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
     2.1 กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน 

1102 104 เคมีทั่วไป  
             (General Chemistry)  - - -   -  - - -  - -  - -   - -  -  - 
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หมวดวชิา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 2. ด้านความรู ้
 

3. ด้านทักษะทางปญัญา 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ  

5. ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  
              (General Chemistry Laboratory)  - - - - -  - - -    - - - - -  - -  -  - 

1103 113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทัว่ไป 1  
              (General Physics Laboratory I)   - -    - - - -  -  - -    - -    - 

1103 114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทัว่ไป 2  
              (General Physics Laboratory II)  - - -  -   - - -   - -   -  - -    - 

1103 123 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics I)   - - -  -  - - -   -  -  -  - -  -  - 
1103 124 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physics II)   - - -  -  - - -   - - - - -  - -  -  - 
1104 126 แคลคูลัส 1 (Calculus I)  - - - -    - - -  - - - - -  - - -    - 
1104 127 แคลคูลัส 2 (Calculus II)  - - - - -   - - -  - -   -  - - -  -  - 
1104 223 แคลคูลัส 3 (Calculus III)   - - -   - - - -   -    -  - -  - - - 
1301 222 กลศาสตร์วิศวกรรม  
              (Engineering Mechanics)    

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

1301 231 อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) -  - - - -  - - - - -  - - - - -  -  - - - - 
1301 316 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1    
              (Mechanical Engineering 

Engineering) 
-  - - -  - - - - - -  - - - - -  - - - - -  

1302 201 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) -  -  -   - - - -  - -  - -   -  - -  - 
1306 200 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน        

(Fundamental of Electrical 
Engineering) 

-  - - - -  - - - - -  - - - - -  -  - - - - 
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หมวดวชิา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 2. ด้านความรู ้
 

3. ด้านทักษะทางปญัญา 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ  

5. ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

1309 100 การแนะน าวิชาชีพวิศวกรรม 
(Introduction to Engineering) - - -    -   - -   -  - - -   - -    

1309 101 การเขียนแบบวิศวกรรม  
              (Engineering Drawing) - -  - -  - -  - - -  -  - - -  -  -  -  

1309 102 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์     
(Computer Programming) - - - -   - -  - - -  -  - - -  -  -  -  

1309 103 สถิติวิศวกรรม (Engineering Statistics) -  - - -  - - - - - -  - - - - -  - - - - -  
   2.2 กลุ่มวชิาชีพบังคับ 

1302 202 ปฏิบัติการวิศวกรรมโรงงาน 
               (Engineering Workshop Practice)    - -    - -     - -          

1302 203 การเขียนแบบวิศวกรรมอุตสาหการดว้ย
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ (Industrial 
Engineering Drawing Using 
Computer Software) 

-   - - -     -   -      -  -  - - 

1302 204 กระบวนการผลิต 
(Manufacturing Processes) -  - - - -  - - - -  - - - - - -  - - - - -  

1302 205 วิศวกรรมความปลอดภยัในอุตสาหกรรม 
              (Industrial Safety Engineering) 

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

1302 206 ปฏิบัติการวัสดวุิศวกรรม 
              (Engineering Materials Laboratory) 

-  -  -   - - - -  - -  - -   -  - -  - 
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หมวดวชิา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 2. ด้านความรู ้
 

3. ด้านทักษะทางปญัญา 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ  

5. ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

1302 207  การบริหารงานอุตสาหกรรม 
               (Industrial Management) 

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

1302 301 ปฏิบัติการการจัดการทางวศิวกรรม 
อุตสาหการ 1 (Industrial 
Engineering Management 
Laboratory I) 

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

1302 302  การศึกษางานอุตสาหกรรม         
(Industrial Work Study)                          

1302 303 การวิจัยด าเนินงาน  
              (Operations Research)   - - -  - -  - - -  - - - - -  - - - - -  

1302 304 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม   
              (Engineering Economics) 

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

1302 305 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) - - -   - -    - -   - - - -   - - -  - 

1302 306 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในวิศวกรรมอุตสาหการ  

              (Software Applications in 
Industrial Engineering) 

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

1302 307 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 
              (Machine Tool Practices) 

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

1302 308 ปฏิบัติการกรรมวธิีการผลิต 
              (Manufacturing Laboratory) 

-   - - -     -   -      -  -  - - 
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หมวดวชิา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 2. ด้านความรู ้
 

3. ด้านทักษะทางปญัญา 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ  

5. ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

1302 309 ปฏิบัติการการจัดการทางวศิวกรรม 
อุตสาหการ 2 (Industrial Engineering 
Management Laboratory II) 

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

1302 310 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา      
(Maintenance Engineering)                          

1302 311 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 
และการผลิต 1 (Computer-aided 
Design and Computer-aided 
Manufacturing I) 

-   - - -     -   -      -  -  - - 

1302 312 การวางแผนและควบคุมการผลิต 
              (Production Planning and Control) 

-  - - -       -   -  -   -      

1302 313 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 
(Industrial Plant Design) 

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

1302 316 วัสดุสมัยใหม่และการเลือกใช้วัสดุ   
(Modern Materials and Materials 
Selection) 

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

1302 401 การจัดการโลจิสติกสแ์ละโซอุ่ปทาน 
              (Logistics and Supply Chain 

Management) 
-   - - -  - -  -  - -  - - -  - - -  - - 

1302 404 การสัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
(Seminar in Industrial Engineering) 

-   - - -  - -  -  - -  - - -  - - -  - - 
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หมวดวชิา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 2. ด้านความรู ้
 

3. ด้านทักษะทางปญัญา 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ  

5. ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

1302 419 การจัดการคุณภาพและการประกัน 
              คุณภาพ (Quality Management  
              and Quality Assurance) 

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

     2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วชิาชีพและสหกิจศึกษา 

        2.3.1 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1302 390 การฝึกงาน (Practical Training) -             -            

1302 402 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม 
อุตสาหการ (Industrial Engineering 
Project Preparation)         

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

1302 403 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
(Industrial Engineering Project) 

- -  -  -    - - -    - -   -      

        2.3.2 กลุ่มสหกิจศึกษา 

1302 317 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม 
อุตสาหการเพื่อสหกจิศึกษา 
(Industrial Engineering Project 
Preparation for Co-operative 
Education) 

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

1302 433 สหกิจศึกษา (Co-operative Education)      -     -   -      -  -   - 
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หมวดวชิา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 2. ด้านความรู ้
 

3. ด้านทักษะทางปญัญา 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ  

5. ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก 

     2.4.1 กลุ่มความรูด้้านวัสด ุ

1302 405 การเสื่อมสภาพของวัสดุ  
              (Degradation of Materials) 

-                   -      

1302 406 วิศวกรรมการหล่อโลหะ  
              (Foundry Engineering) 

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

1302 407 การตรวจสอบและทดสอบวสัดุ
อุตสาหกรรม (Industrial Materials 
Inspection and Testing) 

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

1302 408 นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) - - - -  -  - - - - - -  - - - -  -  -  -  
1302 413 การเชื่อมเสียดทานและโลหะวิทยา 
              การเชื่อม (Friction Welding and  
              Welding Metallurgy) 

-   - - - ⬤ -   -  ⬤ -  - -  ⬤ - ⬤ -  - - 

1302 431 การหาค่าเป้าหมายที่ดีที่สุดและการท า 
              เหมืองข้อมูล (Optimization and   
              Data Mining) 

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

      2.4.2 กลุ่มความรู้ดา้นกระบวนการผลิต 

1302 409 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม  
              (Industrial Automation System) 

-   - -  -  - - - - -   -  -  - - -  -  
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หมวดวชิา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 2. ด้านความรู ้
 

3. ด้านทักษะทางปญัญา 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ  

5. ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

1302 410 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและ
การผลิต 2 (Computer-aided 
Design and Computer-aided 
Manufacturing II) 

-   - - -     -   -      -  -  - - 

1302 411 การออกแบบและวิเคราะหก์ารทดลอง
ด้านการผลิต (Design and Analysis 
Experiments in Manufacturing) 

                         

1302 412 การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรม 
              (Engineering Product Design)   - - -  - -  - - -  - - - - -  - - - - -  

1302 414 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  
              (Packaging Technology)                          

1302 415 การวัดละเอียดทางวิศวกรรม       
(Engineering Metrology) 

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

1302 422 การจ าลองสถานการณ์ (Simulation) -  - - - -  - - - -  - - - - - -  - - - - -  
1302 426 ปัญญาประดิษฐ์ในวิศวกรรมอุตสาหการ 
                 (Artificial Intelligence in Industrial 

Engineering) 
-   -                -    -  

1302 432 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งทาง
อุตสาหกรรม (Industrial Internet  
of Things) 

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



145 

 

 

หมวดวชิา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 2. ด้านความรู ้
 

3. ด้านทักษะทางปญัญา 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ  

5. ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

1302 435 นวัตกรรมและการประกอบการ 
(Innovation and Entrepreneurship)                          

1302 436 คอมพิวเตอร์ผสมผสานการผลิต 
           (Computer-integrated  

Manufacturing) 
   - -    - -     - -          

1302 439 การเขียนโปรแกรมเสมือนจริง 
              (Extended Reality Programing) 

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

       2.4.3 กลุม่ความรูด้้านระบบคุณภาพ ระบบงานและความปลอดภัย 

1302 416 วิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering)                          
1302 417 การยศาสตร์ทางวิศวกรรรม  

(Ergonomics in Engineering)                          

1302 418 การออกแบบระบบการขนถา่ยวัสดุ
(Material Handling Systems Design)                          

1302 420 การวางแผนคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ
บริการ (Quality Planning for 
Products and Services) 

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

1302 429  หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
(Selected Topics in Industrial 
Engineering) 

-    - -  -  - -   -  - -   -  - - -  
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หมวดวชิา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 2. ด้านความรู ้
 

3. ด้านทักษะทางปญัญา 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ  

5. ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

1302 430 การปรับปรุงผลิตภาพและคุณภาพ  
(Productivity and Quality 
Improvement) 

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

1302 434 ระบบการบริหารโครงการเชงิกลยุทธ์ 
(Strategic Project Management 
System) 

                         

1302 437  การวิเคราะห์การตัดสินใจทาง
วิศวกรรม (Decision Analysis for 
Engineering) 

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

1309 491 การพัฒนาทักษะวิชาชพีวิศวกรรม        
(Engineering Professional 
Development) 

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

2.4.4 กลุ่มความรูด้้านเศรษศาสตร์ การจัดการผลิตและการด าเนินงาน 

1302 421  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
               ส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ  
               (Project Feasibility Study for  
               Industrial Engineering) 

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

1302 423 การขนส่งและกระจายสินค้า  
              (Transportation Logistics)   - - -  - -  - - -  - - - - -  - - - - -  



147 

 

 

หมวดวชิา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 2. ด้านความรู ้
 

3. ด้านทักษะทางปญัญา 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ  

5. ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

1302 424 การจัดการฐานข้อมูลทางวิศวกรรม 
อุตสาหการ  (Management of 
Industrial Engineering Database) 

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

1302 425 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 
             (Inventory and Warehouse 

Management) 
- - -  - - - -  - - - -  - - - - -  - -  - - 

1302 427 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกรรม
อุตสาหการ 1 (Applied Computer 
for Industrial Engineering I) 

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

1302 428 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกรรม
อุตสาหการ 2 (Applied Computer 
for Industrial Engineering II) 

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

1302 438  การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณ 
               ทางอุตสาหกรรม (Industrial Cost 

Analysis and Budgeting) 
- - -    - - - - - - -   - - -  -  -  - - 

รวมมาตรฐานผลลัพธ์การเรยีนรู้ของ 
หมวดวชิาเฉพาะ 

9 50 11 15 10 28 39 13 22 12 3 26 43 12 14 3 9 14 58 8 28 18 23 12 16 

รวมมาตรฐานผลลัพธ์การเรยีนรู้ของแผนปกติ 9 49 11 13 9 28 38 11 20 11 3 25 43 11 12 3 9 12 56 7 28 18 22 9 16 

รวมมาตรฐานผลลัพธ์การเรยีนรู้ของแผนสหกิจ
ศึกษา 

9 50 9 13 9 27 38 11 19 11 2 25 41 1 13 3 9 13 55 7 28 18 21 9 16 
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หมวดที่  5 หลักเกณฑใ์นการประเมินผลนักศกึษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
    กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2564 หมวดที่ 6 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา และหมวดที่ 7 การคิดและการค านวนค่า
คะแนนเฉลี่ย 
   

2. กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา   
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ก าหนดให้มีการทวน

สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดท าหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2564 ข้อ 21 โดย 

ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งในระดับรายวิชาและ
ระดับหลักสูตร เพื่อประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
ในรายวิชาหรือหลักสูตร โดยให้ด าเนินการดังนี้ 
    1) ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา และมีจ านวนรายวิชา 
รวมไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา   
    2) ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับหลักสูตร ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ทุกปีการศึกษา 
และเม่ือนักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้ว ให้ครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้ทุกด้านและสมรรถนะชั้นปี ตามท่ีหลักสูตร
ก าหนดอย่างเป็นระบบ เพ่ือประเมินความส าเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษารายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะและมหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับถัดจากหลังสิ้นสุดปีการศึกษา   

2.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาระดับรายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ก าหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาระดับรายวิชา ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1) ก าหนดให้มีคณะกรรมการทวนสอบรายวิชาประจ าภาคการศึกษา  เพื่อก าหนดแผน ปฏิทิน วิธีการ 
ขั้นตอน ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนจะไม่เป็นกรรมการทวนสอบในรายวิชาของตนเอง  
 2) จัดท าแผน ปฏิทิน ขั้นตอนวิธีการทวนสอบให้ครบตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด เช่น 
ตรวจสอบคะแนน/ผลงานว่าเป็นจริงตาม ความสามารถของนักศึกษา การสัมภาษณ์ การสังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติของนักศึกษา  วิธีการสอน  วิธีการวัดประเมินข้อสอบ/ผลงาน  แผนการสอนรายสัปดาห์ การก าหนด
ลักษณะความผิดปกติของการประเมิน ก าหนดรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าและการอุทธรณ์ เป็นต้น 
 3) ด าเนินการทวนสอบ และรายงานในรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และหรือ  
รายงานผลการด าเนินงานของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ทุกภาคการศึกษา 
  4) รายงานผลการทวนสอบต่ออาจารย์ผู้สอน คณะกรรมการประจ าคณะ และมหาวิทยาลัย 
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  5) น าผลการทวนสอบในข้อ 3) ไปพัฒนาปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และหรือ 
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ในภาคการศึกษาถัดไป 

2.2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาระดับหลักสูตร ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรก าหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาระดับหลักสูตร ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 1) แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ เพื่อก าหนดแผน ปฏิทิน วิธีการ ขั้นตอน  
 2) จัดท าแผน ปฏิทิน ขั้นตอน วิธีการทวนสอบให้ครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้ทุกด้านตามท่ีหลักสูตร

ก าหนดทุกปีการศึกษา เพื่อประเมินความส าเร็จการผลิตบัณฑิตทุกชั้นปี เช่น แบบส ารวจ แบบประเมิน  
การสัมภาษณ์ การได้งานท า ความพึงพอใจต่อบัณฑิต ความพร้อมท างาน สมรรถนะของบัณฑิต 5 ด้าน  
การสอบใบประกอบวิชาชีพ  
   3) ด าเนินการทวนสอบตามแผน และรายงานผลการทวนสอบในรายงานผลการด าเนินการ 
ของหลักสูตร (มคอ.7) ทุกปีการศึกษา 
   4) รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาต่อคณะกรรมการประจ าคณะ
และมหาวิทยาลัย 
   5) รวบรวมและน าผลการทวนสอบในข้อ 3) ไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 13 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2564 หมวดที่ 12 ข้อ 54 และข้อ 58 ดังนี้ 

1) ต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรครบตามโครงสร้างหลักสูตร  
โดยมีการประเมินผลได้อักษรล าดับขั้นตั้งแต่ D ขึ้นไป หรือ S และต้องได้ค่าเฉลี่ยคะแนนสะสมในหมวดวิชา
เฉพาะ ทั้งกลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพบังคับ กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาและกลุ่ม
วิชาชีพเลือก ไม่ต่ ากว่า 2.00 และมีค่าเฉลี่ยคะแนนสะสม (Cumulative G.P.A.) ตลอดหลักสูตร 
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

2) ไม่อยู่ในระหว่างรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาหรืออนุปริญญา 
3) กรณีที่นักศึกษารายใด มีผลการศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร และผ่านการวัดและ

ประเมินผลตามความในหมวดที่ 6 และมีการประเมินผลได้อักษาล าดับขั้นตั้งแต่ D ขึ้นไป หรือ S  
รวมทั้ง มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ตั้งแต่ 1.75-1.99 นักศึกษารายนั้นสามารถขออนุมัติอนุปริญญา 
ทางวิศวกรรมอุตสาหการได้ 



150 
 

 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่หรือการรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่  
 1.1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ก าหนด 
การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ ได้แก่  

1) มีการปฐมนิเทศ แนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะ 
ตลอดจนในหลักสูตรที่สอนและบทบาทของรายวิชาต่าง ๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน 
รวมทั้ง อบรมวิธีการสอน การใช้ และผลิตสื่อการสอนเพื่อพัฒนาการสอนของอาจารย์ 
 2) ก าหนดรายวิชาให้อาจารย์ใหม่ช่วยสอน เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ก่อนท าหน้าที่สอน
รายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอนต่อไปในภาคการศึกษาถัดไป เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 3) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม     
การสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 4) มีระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง (Mentor) คอยให้ค าแนะน าเรื่องการสอน การจัดท าเอกสารประกอบ 
การสอน กฎระเบียบ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะในการท างานวิจัย การจัดท าแผน
เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 
    1.2 การรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 
          อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ ก าหนด
กระบวนการในการรับอาจารย์ใหม่ ได้แก่ หลักสูตร กรรมการประจ าหลักสูตร และภาควิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ มีกระบวนคัดเลือกโดยพิจารณาจาก คุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่งวิชาการ ผลงานวิชาการ  
ความเชี่ยวชาญ คุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าด้วย การรับรองปริญญาประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2554 
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  
องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมและองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2562 ไม่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบ
หลักสูตรอื่นใดซ้ าซ้อนกรณีอาจารย์ใหม่สังกัดภาควิชา มีล าดับขั้นตอน คือ 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าหนดแผนอัตราก าลัง แผนบริหาร
อาจารย์ แผนบริหารความเสี่ยง ด้านการบริหารอัตราก าลัง เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่ โดยจัดสรรงบประมาณ
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พัฒนาบุคลากร ให้มีคุณวุฒิ ต าแหน่งวิชาการ ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ระเบียบสภาวิศวกร 
เหมาะสมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศแต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือก เพ่ือก าหนดเกณฑ์ โดยพิจารณา
คุณวุฒิ และคุณสมบัติ ไม่ขัดต่อระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  
องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมและองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2562 (เรื่อง อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน) 

3) เกณฑ์คุณสมบัติอ่ืนที่พิจารณา อาทิ ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ประกาศรับ ผลการเรียน
ในวิชาหลักท่ีก าหนด ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการลักษณะอื่น ประสบการณ์ ผลงานวิชาชีพหลักฐาน ทั้งนี้ 
พิจารณาประเมินจากผลสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์มีความตั้งใจ ความสามารถ ทักษะในการสอน (บุคลิกภาพ 
การเตรียมสอน ความสามารถในการถ่ายทอด) สังเกตและพิจารณาประเมินจากการสอบและการสอน 

4) มีการประกาศระบุวันรับสมัคร วันสอบข้อเขียน สอบสอน สัมภาษณ์ และวันประกาศผล  
มีระยะเวลาในการรับสมัคร ไม่น้อยกว่า 15 วัน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอย่างน้อย 7 วัน 

5) มีการประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ มีการเสนอมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และท าหนังสือแต่งตั้งและท าสัญญาจ้าง 

6) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ แนะน ากระบวนการ
เรียนการสอน อาทิ ภาระงาน รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) วิชาสอน (ทฤษฎี และปฏิบัติการ) การจัดท า  
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)/รายละเอียดของฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายละเอียดของ 
การด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)/รายละเอียดของการด าเนินงานของฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)  
ภาระอ่ืน ๆ (วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) การแสวงหาความก้าวหน้าทางวิชาการ  
การเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ และการประเมินผลปฏิบัติหน้าที่  
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ ได้แก่ 
    2.1 ด้านองค์ความรู้ ได้แก่ ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาของตน ความรู้ในศาสตร์การสอนและการเรียนรู้   
โดยมีงบประมาณท่ีคณะจัดสรรให้ภาควิชา หมวด 1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อสนับสนุนการอบรม/
สัมมนา/ประชุม ส าหรับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน  

2.2 ด้านสมรรถนะ ได้แก่ การออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
อย่างมีประสิทธิภาพ  การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ทักษะการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน พร้อมทั้งสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม โดยมีกิจกรรมพัฒนาอาจารย์
และการจัดการเรียนการสอน การอบรมแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา  
จัดโดยกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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2.3 ค่านิยม ได้แก่ คุณค่าในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอาจารย์ โดยมีกิจกรรมอบรม/เสวนา/บรรยาย ส าหรับส่งเสริมความก้าวหน้า 
ทางวิชาการ จัดโดยสภาอาจารย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

2.4 แผนการจัดสรรทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) เพื่อศึกษา 
ต่อระดับปริญญาในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองด้านวิชาการเพ่ือศึกษา
ต่อระดับปริญญาที่สูงขึ้นในต่างประเทศ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ก าหนดระบบ
การประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย 6 ด้าน ดังนี้ 
 1. การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 

1.1 มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วย การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร ในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2554 ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร 
หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร
ว่าด้วยวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมและวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมที่สภาวิศวกรจะให้
การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2562 

1.2 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 6 คน และทุกคน อยู่ปฏิบัติ
หน้าที่ตลอดช่วงระยะเวลาของปีการประเมินและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีส านักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก าหนด  

1.3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 6 คน มีคุณวุฒิตรง 
ตามเกณฑ์ทีส่ านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก าหนด 

1.4 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด : มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี และหลักสูตร
ต้องผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพวิศวกร 

1.5 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐาน: มีคณะกรรมการควบคุม ก ากับให้ด าเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ตามตัวบ่งชี้ และต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้บังคับ ใน 5 ข้อแรก โดยมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51  
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ทั้งหมดท่ีก าหนดในหลักสูตร 
 
2. บัณฑิต  
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการส ารวจภาวะการได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ของบัณฑิตปริญญาตรี 

1) มีการประเมินคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF) โดยส ารวจจากความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตประจ าปีการศึกษานั้น ๆ 

2) มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
3) มีการประเมนิหลักสูตร และประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน  
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4) โดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาหรือตลาดแรงงาน หรือผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
 
3. นักศึกษา  

1) กระบวนการรับนักศึกษาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนดและตามขั้นตอนกระบวนการ 
ของมหาวิทยาลัย 

2) มีการควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
3) มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการจัดท าแผนโครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยเน้นทักษะในด้านต่าง ๆ  
ให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เป็นต้น 

4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการส ารวจความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัด 
การเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือน ามาปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรต่อไป 

 
4. อาจารย์  

1) การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการด าเนินการคัดเลือกให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
เรื่อง การสรรหาบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ. 2556 และประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 โดยคุณสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สป.อว. และสภาวิชาชีพวิศวกรได้
ก าหนดไว้  

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลให้ค าแนะน า แนวปฏิบัติให้แก่อาจารย์ใหม่ 
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรโดยเน้นด้านการพัฒนาความรู้และทักษะ

วิชาชีพ ด้านการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ ด้านการประกัน
คุณภาพหลักสูตร ฯลฯ ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการเพ่ิมพูนความรู้อย่างน้อย 1 ครั้งในปี
การศึกษานั้น ๆ 
    4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการจัดท าแผนอัตราก าลังทุก 5 ปี เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสภาวิชาชีพวิศวกรก าหนด 
 
 
 
 
 
 



155 
 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและ

ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน 
ติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยมีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้
ตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิหรือสาขาวิชา 

3) มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อยทุก 4 ปี เพื่อน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 

4) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ท าการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
5) มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาผู้ใช้

บัณฑิต หรือผู้ที่เกีย่วข้องอย่างสม่ าเสมอ 
6) แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ก ากับให้ด าเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งชี้ และต้องผ่าน

เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้บังคับ ใน 5 ข้อแรก  โดยมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
ตัวบ่งชี้ทั้งหมดท่ีก าหนดในหลักสูตร 

7) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ   
โดยจะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรในทุกรอบ 5 ปี 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
โดยมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและสื่อสารสนเทศที่มีความ
เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร รวมทั้ง มีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน  
การเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ หลักสูตรมีสถานประกอบที่มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) เพ่ือใช้เป็นสถานที่
ฝึกงานและแหล่งข้อมูลการท าวิชาโครงงาน ซึ่งกระบวนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สรุปได้ ดังนี้ 
6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  
     6.1.1 การบริหารงบประมาณ  
    คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียน 
การสอน วัสดุทดสอบ โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียน      
การสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา โดยมีการ
ด าเนินการดังนี้ 

1) มีแผนการจัดหาและจัดสรรทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับการด าเนินการ
ของหลักสูตร เป็นลายลักษณ์อักษร 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการจัดหาและจัดสรรทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
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3) มีการด าเนินการจัดหาและจัดสรรทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนตามแผน 
4) มีการประเมินการจัดหาและจัดสรรทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนในทุกรอบปีการศึกษา 
5) มีการน าผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

ในหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
 อีกท้ังยังมีการประสานงานกับห้องสมุดส านักวิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่

เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้
ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วม 
ในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น  

6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
1) คณะวิศวกรรมศาสตร์มีระบบ และกลไกการบริหารจัดการทรัพยากร   
2) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเอ้ือให้คณาจารย์ปฏิบัติงานสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ  3 มิต ิเครื่องฉายสไลด์ 
เป็นต้น 

3) มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ วัสดุทดสอบ และเครื่องมือทดสอบ  
ในทุกแขนงวิชาในหลักสูตร 

4) มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับรายวิชาที่เปิด
สอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน การท าโครงงาน  

5) มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้ประกอบการสอน 
6) มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการ ต่อจ านวนนักศึกษาในอัตราส่วนที่

เหมาะสม 
7) คณะวิศวกรรมศาสตร์มีห้องค้นคว้าเอกสารของคณะ และสิ่งอานวยความสะดวกในการสืบค้น 

มีหนังสือ ต าราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เก่ียวข้องในจ านวน 
ที่เหมาะสม เพียงพอ มีระบบสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต และสื่อการสอนส าเร็จรูป เช่น วีดิทัศน์วิชาการ 
โปรแกรม สื่อประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผู้สอน 
        คณะวิศวกรรมศาสตร์/ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และ 
การสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีห้องสมุดส านักวิทยบริการและห้องค้นคว้าเอกสารของคณะที่มีหนังสือตรงกับ
วิชาชีพและด้านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น รายละเอียดดังนี้  (ตามเกณฑ์มาตรฐาน ก าหนดให้มี
จ านวนหนังสือ ต าราในสาขาวิชา อัตรานักศึกษา 1 คนต่อหนังสือ 15 เล่ม หรือหนังสือ 500 เล่มต่อสาขาวิชา) 
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รายงานจ านวนรายช่ือหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปิดสอน/และท่ีเกี่ยวข้อง 
ประเภท/รายการ ห้องสมุดส านักวิทยบริการ ห้องค้นคว้าเอกสารของคณะ 

หนังสือภาษาไทย 2,519 481 
หนังสือภาษาอังกฤษ 892 231 

วารสารวิชาการ
ภาษาไทย 

31 
 

20 
 

วารสารวิชาการ
ภาษาอังกฤษ 

16 
 

4 
 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ฐานข้อมูลส าเร็จรูป 
ซีดีรอม วีดิทัศน์ วิดีโอ
เพ่ือการศึกษา  

212 รายการ 
 

37 รายการ 

อ่ืน ๆ เช่น แหล่งข้อมูล 
ผ่านเครือข่าย Internet 

กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
- Access Engineer 
- ACM Digital Library 
- ACS Publication 
- IEEE/IET Electronic Library (IEL) 
- Wiley Online Library 
- วารสาร Journal of Operations  
  Management  
- วารสาร Journal of Dairy   
  Science  
- ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์ 
กลุ่มทั่วไป 
- ฐานข้อมูล iGLibrary eBook 
- วารสาร nature (หนึ่งในวารสาร 
   ในฐาน Springer Link)  
- GALE Virtual Reference   
  Library e-Book (GVRL)  
- GALE All E-Books  
- Academic Search Complete 
- ProQuest Dissertations &   

กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
- Access Engineer 
- ACM Digital Library 
- ACS Publication 
- IEEE/IET Electronic Library (IEL) 
- Wiley Online Library  
- วารสาร Journal of Operations   
  Management  
- วารสาร Journal of Dairy   
  Science  
- ฐานขอ้มูลกฤตภาคออนไลน์ 
กลุ่มทั่วไป 
- ฐานข้อมูล iGLibrary eBook 
- วารสาร nature (หนึ่งในวารสารใน 
  ฐาน Springer Link)  
- GALE Virtual Reference   
  Library e-Book (GVRL)  
- GALE All E-Books  
- Academic Search Complete 
- ProQuest Dissertations &   
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รายงานจ านวนรายช่ือหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปิดสอน/และท่ีเกี่ยวข้อง 
ประเภท/รายการ ห้องสมุดส านักวิทยบริการ ห้องค้นคว้าเอกสารของคณะ 

  Theses Global 
- ScienceDirect  
- Springer Link 
- Web of Science 
- e-Books Collection (Ebsco) 
- e-Books Springerlink 
- TDC (วิจัย & วิทยานิพนธ์) 
- E-Magazine 
- e-Books Academic Collection 
- EDS (Ebsco Discovery Service) 

  Theses Global 
- ScienceDirect  
- Springer Link 
- Web of Science 
- e-Books Collection (Ebsco) 
- e-Books Springerlink 
- TDC (วิจัย & วิทยานิพนธ์) 
- E-Magazine 
- e-Books Academic Collection 
- EDS (Ebsco Discovery Service) 

           (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564) 
 

6.1.3  การจัดทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  
     มหาวิทยาลัยและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนโยบายและแผน ที่จะจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน 

ต ารา หนังสืออ้างอิง วารสาร เอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์
ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการและอ่ืน ๆ ต่อจ านวนนักศึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา โดยในส่วนของต ารา หนังสืออ้างอิง วารสาร เอกสาร คณะได้จัดสรร
งบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้องเข้าห้องสมุด
ของคณะ อีกทั้งยังมีการประสานงานกับห้องสมุดส านักวิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการจัดซื้อหนังสือเพ่ือเข้า
ห้องค้นคว้าเอกสารคณะและห้องสมุดส านักวิทยบริการนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมใน 
การเสนอแนะรายชื่อหนังสือด้วย 

6.1.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร   
     มหาวิทยาลัยและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีระบบการประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียน
การสอน ต ารา หนังสืออ้างอิง วารสาร เอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนการสอน 
อุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการและอ่ืน ๆ ต่อจ านวนนักศึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Key Performance Indicators)    
    ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปี 
ตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเอง 
โดยครอบคลุมหมวดที ่1-หมวดที ่8  มีตัวบ่งชี้หลัก จ านวน 16 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย   ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. การก ากับมาตรฐาน 

1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
มีส่วนร่วม เพื่อวางแผน ก ากับ ติดตาม ทบทวนและรายงาน 
ผลการด าเนินงานหลักสูตร  

X X X X X 

1.2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา 

X X X X X 

1.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4   
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ให้ครบทุก
รายวิชาที่เปิดสอน 

X X X X X 

1.4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  
และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นภาค
การศึกษา ให้ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน 

X X X X X 

1.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา  

X X X X X 

2. บัณฑิต 

2.1 มีบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระ ร้อยละ 85  

- - - - X 

2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อ
บัณฑิตใหม ่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

- - - - X 

3. นักศึกษา 

3.1 มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา X X X X X 

3.2 มีการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ และ 
แนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

X X X X X 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย   ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

4. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

4.1 อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอนบริหารหลักสูตร 

X X X X X 

4.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา 
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

4.3 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกคน ได้รับการพัฒนา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

X X X X X 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
5.1 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.2 อย่างน้อย 
ร้อยละ 25 ของรายวิชา (มคอ.3/มคอ.4) ที่เปิดสอนในแต่ละ 
ปีการศึกษา 

X X X X X 

5.2 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

- X X X X 

5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย
และบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5.00 

- - - X X 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5.00 

X X X X X 

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องด าเนินการในแต่ละปี 12 13 13 14 16 

 เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ต้องมีผลการด าเนินการบรรลุ
ตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมด มีการด าเนินงานตามข้อ 1.1-1.5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผล 
การด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

 ในการด าเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รวบรวมประเด็นต่าง ๆ ตั้งแต่หมวดที่ 1-7 น ามาเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือให้สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตท่ีคาดหวัง และน ามาใช้ในการวางแผนการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่  
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ก าหนดให้มี
กระบวนการในการประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนส าหรับการพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น 

1) ก่อนจัดการเรียนการสอนมีการประชุมคณาจารย์ภายในภาควิชาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะระหว่างอาจารย์เพ่ือถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรู้ของนิสิตแต่ละชั้นปี  
และแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ในการสอน 

2) หลังจัดการเรียนการสอน มีการด าเนินการต่อไปนี้ 
 2.1) มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ 
เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม   
 2.2) มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน เช่น การสอบ หรือการปฏิบัติงาน
กลุ่ม เป็นต้น และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา  
เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละชั้นปี  
 2.3) มีการประชุมคณาจารย์ภายในภาควิชา เพ่ือตรวจสอบรายวิชาที่มีการแจกแจงระดับคะแนน 
ไม่ปกติ เช่น นักศึกษาได้ระดับคะแนนสูงมากหรือต่ าเกินไป หรือต่างไปจากเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน 
ในแต่ละรายวิชา หรือนักศึกษาสอบตกมากเกินไป การสอนไม่ตรงกับเนื้อหาที่ก าหนดของรายวิชา เป็นต้น  
เพ่ือตรวจสอบสาเหตุความผิดปกติ เหตุผลที่ท าให้เกิดความไม่ปกติจากข้อก าหนดหรือเกณฑ์ที่ตั้งไว้  
และมาตรการแก้ไขที่ได้ด าเนินการไปแล้ว เพื่อน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็ง 
ในการเรียนรู้ของนักศึกษาเพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับนักศึกษาต่อไป 
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 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ก าหนดให้มี 
การประเมินทักษะของอาจารย์ผู้สอนในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน เช่น  
       1) การประเมินความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนและ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของรายวิชา ผ่านระบบ Reg. ทุกภาคการศึกษา 
  2) การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้สอนโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าภาค  
   ทั้งนี้ เพื่อน าผลการประเมินมารายงานในรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และ/หรือ
รายงานผลการด าเนินงานฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ภายในสามสิบวันหลังสิ้นภาคการศึกษา  
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประเมินหลักสูตร 
ในภาพรวมให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้าน และสมรรถนะชั้นปีตามท่ีหลักสูตรก าหนด เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ย้อนกลับ เช่น การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ทุกปีการศึกษา แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร  
แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มตี่อบัณฑิต แบบประเมินสมรรถนะของนักศึกษา/บัณฑิต 
เพ่ือประเมินความส าเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากผู้เกี่ยวข้อง 
เช่น นักศึกษา บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประเมินภายนอก ผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร  
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประเมินตามตัวบ่งชี้
ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 โดยมีคณะกรรมการประเมิน อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน อย่างน้อย 1 คน โดยวิเคราะห์รายละเอียด หลักฐาน และให้ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ทุกปีการศึกษา 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ทบทวนผล 
การประเมินที่ได้จากอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และหรือผู้ประเมินภายนอก ผู้ใช้บัณฑิตและหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ รวมทั้งกระบวนการในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ โดยการจัด
ประชุม สัมมนา วิพากษ์หลักสูตรและรายวิชา เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับและน าผลการประเมินจากข้อ 1-3  
มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอนในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ภายในหกสิบวัน 
หลังสิ้นปีการศึกษา เพ่ือวางแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป 
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         รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์) 
            คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
                 วันที่ 

 
 
 

    (รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์) 
                                             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
                          ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

   วันที่  
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ภาคผนวกที ่1 
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรและอาจารย์ผู้สอน 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้สอน 

 
1.  ช่ือ – นามสกุล นายสุรเจษฐ์  ก้อนจันทร์ 
2.  เลขประจ าตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ  ไม่มี 
4.  เลขท่ีประจ าต าแหน่ง  302 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรจุเมื่อ 12 กรกฎาคม 2553 
5.  เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม  2553 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน 11 ปี  
2 เดือน 
6.  คุณวุฒิ      
 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
Doctor of 
Engineering 

Mechanical Systems 
Engineering 

พ.ศ. 2563 Hiroshima University, Japan 

วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
7. จ านวนผลงานทางวิชาการ  
 

ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 – 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

1 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับความร่วมมือในต่างประเทศ 

- - - - - 

2 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - - - - 
3 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 

ในระดับนานาชาติ 
- - - - - 

4 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- - - - - 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - - - - - 
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ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 – 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ 

- - - - - 

7 ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ 
การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - - - - 

8 ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินต าแหน่งวิชาการ แต่ยังไม่ได้น ามาขอรับ
การประเมินต าแหน่งวิชาการ 

- - - - - 

9 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 

- - - - - 

10 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ 
ที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

1 - - - - 

11 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ 
ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือวารสารวิชาการระดับชาติ 
ที่มีในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 2556 

- - 1 1 - 

12 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ 
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

- 1 1 - 1 

13 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ 
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

1 - - - - 
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ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 – 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ 
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
(ซึง่ไม่อยู่ใน Beall's List) หรอืตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

14 ประสบการณ์จากสถานประกอบการ - - - - - 
15 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ

ได้รับการจดทะเบียน 
- - - - - 

16 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - - - - - 
17 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - - - - - 
18 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง

ให้ด าเนินการ 
- - - - - 

19 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - - - - 

 
8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
  8.10 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 
สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์, ถนัดกิจ ศรีโชค. การควบคุมการเคลื่อนที่ของรถเอจีวีในระบบอัตโนมัติด้วยตัวควบคุมพีไอ

ดี PID Controlling of an AGV for Automation System. ในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม 
อุตสาหการ ประจ าปี 2564; 5-7 พฤษภาคม 2564; โรงแรมเดอะเบด เวคชั่น ราชมังคลา อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา. สงขลา: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย; 2564. 3-8. 
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8.11 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่มีในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 2556 
Wada N, Li Y, Miyake D, Khonjun S. Torque control of a PMSM using a reference governor with 

integrator resets. Proceedings of SICE Annual Conference; 2019; Hiroshima. Japan.  
1494-1497. 

Khonjun S, Wada N. Online optimization of disturbance attenuation performance of input 
constrained systems by gain-scheduled control with state resets. Proceedings of SICE 
Annual Conference; 2018; Nara. Japan. 709-712. 

 
8.12 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล 

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
Susanto A, Artono B, Khonjun S, Mahmud R. Denoising of Disturbed Signal using Reconstruction 

Technique of EMD for Railway Bearing Condition Monitoring, IJCSI International Journal of 
Computer Science Issues. 2020;17(5)September:15-22. 

Khonjun S, Wada N, K Inoue Online optimization of l2 gain performance for constrained linear 
systems by model predictive control with state resets, IEEJ Transactions on Electrical 
and Electronic Engineering. 2019;14(9):1359-1363. 

Wada N, Yi Li, Miyake D, Khonjun S. Permanent magnet synchronous motor torque control by  
gain-scheduled feedback with state resets, IEEJ Transactions on Electrical and Electronic 
Engineering. 2017;12(5):744-752. 

 
8.13 บทความวิจัยหรือบทความวิชการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล  

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายในเวลา 
30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's List) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ 
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  

ถนัดกิจ ศรีโชค, ไชยา โฉมเฉลา, ระพีพันธ์ ปิตาคะโส, สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์. การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม
ส าหรับการไถกลบวัชพืชด้วยวิธีการพ้ืนผิวตอบสนองร่วมกับวิธีการโมดิฟายวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่าง. 
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 2564;13(2)พฤษภาคม-สิงหาคม:221-239. 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้สอน 

 
1. ชื่อ – นามสกุล นายปรีชา เกรียงกรกฎ 
2. เลขประจ าตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ (ทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) 
4. เลขที่ประจ าต าแหน่ง 50 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรจุเมื่อวันที่ 1  ตุลาคม 2541 
5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2541 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
    23 ปี 
6. คุณวุฒิ  
 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการคอมพิวเตอร์

และวิศวกรรม 
พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล   พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
7. จ านวนผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
 

ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 – 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

1 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับความร่วมมือในต่างประเทศ 

- - - - - 

2 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - - - - 
3 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 

ในระดับนานาชาติ 
- - - - - 

4 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- - - - - 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับสถาบัน 

- - - - - 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ 

- - - - - 
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ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 – 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

7 ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - - - - 

8 ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งวิชาการ  
แต่ยังไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
วิชาการ 

- - - - - 

9 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ 
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ 
ในฐานข้อมูลกลุ่มท่ี 2 

- - - - - 

10 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่อง 
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

- - -       - 2 

11 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง  
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติที่มีในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556 

-       - - 1 - 

12 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
พ.ศ. 2556 

-       2 1 1 - 

13 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ 
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

- - - - - 
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ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 – 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น 
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ  
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's List) หรอืตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

14 ประสบการณ์จากสถานประกอบการ - - - - - 
15 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่

และได้รับการจดทะเบียน 
- - - - - 

16 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - - - - - 
17 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - - - - - 
18 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ

ว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- - - - - 

19 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - - - - 

  
8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์   

8.10 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
ปรีชา เกรียงกรกฎ, นุชสรา เกรียงกรกฎ. การพัฒนาระบบรับส่งไฟล์งานบนอินเตอร์เน็ตส าหรับช่วยใน

การศึกษา กรณีศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ในการประชุม
วิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 11 (UBRC 11); 13-14 กรกฎาคม 2560; โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี. อุบลราชธานี; โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2560. 96-105.  

นุชสรา เกรียงกรกฎ, ปรีชา เกรียงกรกฎ, ยศพล พงษ์แก้ว, พัชรพล ควรชม. การปรับปรุงการผลิตในขั้นตอน
การคลายยางยืด. เอกสารการประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที ่11 (UBRC 11); 13-14 กรกฎาคม 
2560; โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. อุบลราชธานี; โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 
2560. 78-86. 
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8.11 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่มีในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ 2556 
Sresracoo P, Kriengkorakot N, Kriengkorakot P, Chantarasamai K. Differential Evolution 

Algorithm for U-Shaped Assembly Line Balancing Type1 (UALBP-1). Proceeding of the 
URU International Conference on Science and Technology 2018; 2-3 August 2018; 
Uttaradit Rajabhat University. Thailand; 2018. 98-103. 

 
8.12 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล 

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
Palakawong J, Ayutthaya N, Kriengkorakot N, Kriengkorakot P, Sriboonchandr P. The Improved 

Differential Evolution Algorithm for Multi-Floor Facility Layout Problems. Journal of 
Engineering and Applied Sciences. 2020;15(2):626-635. (DOI: 
10.36478/jeasci.2020.626.635)   

Palakawong J, Ayutthaya N, Kriengkorakot N, Kriengkorakot P, Sriboonchandr P. Multi-Floor 
Facility Layout Problems Solving by the Differential Evolution method. Journal of 
Engineering and Applied Sciences. 2020;15(5):1106-1114. (DOI: 10.36478/jeasci. 
2020.1106.1114)   

Sriboonchandr P, Kriengkorakot N, Kriengkorakot P. Improved Differential Evolution Algorithm 
for Flexible Job Shop Scheduling Problems. Mathematical and Computational 
Applications. 2019;24(80): https://doi:10.3390/mca24030080. (www.mdpi.com/ 
journal/mca) 

Sresracoo P, Kriengkorakot N, Kriengkorakot P, Chantarasamai K. U-Shaped Assembly Line 
Balancing by using the Differential Evolution Algorithm. The Mathematical and 
Computational Applications. 2018;23(4): https://doi.org/10.3390/mca23040079. 

 
 
 
 
 
 

https://doi.org/10.3390/mca23040079
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้สอน 

 
1.  ช่ือ – นามสกุล นายกสิณ รังสิกรรพุม 
2.  เลขประจ าตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ) 
4.  เลขท่ีประจ าต าแหน่ง  289 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรจุเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 
5.  เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน 4 ปี  
10 เดือน 
6.  คุณวุฒิ      
 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
Doctor of Philosophy  Industrial Engineering พ.ศ. 2558 Clemson University, USA 
Master of Science  Industrial Engineering and 

Operations Research 
พ.ศ. 2552 Pennsylvania State 

University, USA 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมการผลิต พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี 
 
7. จ านวนผลงานทางวิชาการ  
 

ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 – 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

1 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ 
ในต่างประเทศ 

- - - - - 

2 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - - - - 
3 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - - - - - 
4 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค

อาเซียน 
- - - - - 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - - - - - 
6 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ 
- - - - - 

7 ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ 
การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - - - - 

http://www.kmutt.ac.th/
http://www.kmutt.ac.th/
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ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 – 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

8 ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ 
การประเมินต าแหน่งวิชาการ แต่ยังไม่ได้น ามาขอรับ 
การประเมินต าแหน่งวิชาการ 

- - - - - 

9 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 

- 9 - - - 

10 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

- - 1 14 - 

11 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือวารสารวิชาการระดับชาติ 
ที่มีในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ 2556 

- - - - 3 

12 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล  
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
พ.ศ. 2556 

- 2 3 1 2 

13 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล  
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's List) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1 2 - - - 
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ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 – 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

14 ประสบการณ์จากสถานประกอบการ 1 1 1 1 1 
15 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ 

ได้รับการจดทะเบียน 
- - - - - 

16 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - - - - - 
17 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - - - - - 
18 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง 

ให้ด าเนินการ 
- - - - - 

19 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - - - - 

 
8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

8.9 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 
กสิณ รังสิกรรพุม. การวิเคราะห์การไหลของจราจรที่สี่แยกไฟจราจรด้วยเทคนิคแบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์. 

วารสารไทยการวิจัยด าเนินงาน. 2563;8(2):1-14.  
กิตติ วิเศษลา, กสิณ รังสิกรรพุม. การวางแผนกระบวนการผลิตชิ้นงานสามมิติด้วยวัสดุ ABS ในเครื่อง FDM 

ภายใต้การวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูลและเทคนิคการเรียงล าดับการตัดสินใจ. วารสารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2563;1(22):22-32.  

กสิณ รังสิกรรพุม, นิรุทธิ์ วัฒนะแสง. แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ส าหรับวิเคราะห์เหตุฉุกเฉินจากเพลิงไหม้ใน
กรณีศึกษาอาคารเรียน. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.สยาม. 2563;20(2):36-53.  

กสิณ รังสิกรรพุม. การใช้เครื่องมือการท าการตัดสินใจแบบหลายปัจจัยในการแก้ปัญหาทิศทางการผลิตชิ้นงาน
จากการผลิตแบบดั้งเดิมและแบบพิมพ์สามมิติ. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. 
2563;16(1):15-30.  

กสิณ รังสิกรรพุม. การวิเคราะห์รูปแบบการวางแผนผังตลาดสดด้วยเทคนิคแบบจ าลองมอนติคาโล.  
วารสารวิศวกรรมสาร มก. 2563;32(108):1-11.     

วัฒนา จันทะโคตร, กสิณ รังสิกรรพุม. การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการอัคคีภัยในประเทศไทยด้วย 
การวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล. วารสารวิจัย มข. 2563;20(3):9-21. 

กสิณ รังสิกรรพุม, วัฒนา จันทะโคตร. แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์แบบตัวแทนส าหรับวิเคราะห์การวางแผน
อพยพจากเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้ในกรณีศึกษาอาคารเรียน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ม.ธรรมศาสตร์. 2563;28(10):1871-1888. 
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กสิณ รังสิกรรพุม. การวิเคราะห์เส้นทางและปัจจัยที่ส่งผลต่อโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัด
อุบลราชธานี. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่. 2563;27(2):52-65. 

วัฒนา จันทะโคตร, กสิณ รังสิกรรพุม. การวิเคราะห์จุดรวมพลหนีไฟด้วยวิธีค่าน้ าหนักข้อมูลของเอนโทรปีและ
เทคนิคเรียงล าดับตามอุดมคติ. วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย. 2563;6(1):54-64. 

 
8.10 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 
กิตติ วิเศษลา, กสิณ รังสิกรรพุม. การวางแผนกระบวนการผลิตชิ้นงานสามมิติใช้วัสดุ ABS ด้วยเครื่อง FDM 

ภายใต้การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Borda count และการเรียงล าดับการตัดสินใจ. ในการประชุม
วิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 4 2562; 15-16 กรกฎาคม 2562; มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุบลราชธานี. อุบลราชธานี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี; 2562. 125-132. 

นิรุทธิ์ วัฒนะแสง, วัฒนา จันทะโคตร, กิตติ วิเศษลา, กสิณ รังสิกรรพุม. ทิศทางงานวิจัยส าหรับการประยุกต์ใช้
เทคนิคการตัดสินใจด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูลในประเทศไทย. ในการประชุมวิชาการ
ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE Network); 23-26 กรกฎาคม 2561; โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอน
เวนชันเซ็นเตอร์ อุบลราชธานี. อุบลราชธานี: โรงพิมพ์วิทยาการพิมพ์; 2561. 293-299. 

นิรุทธิ์ วัฒนะแสง, วัฒนา จันทะโคตร, กิตติ วิเศษลา, กสิณ รังสิกรรพุม. การจ าลองการแพร่กระจายควันไฟใน
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับยานยนต์. ในการประชุมวิชาการข่ายงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ (IE Network); 23-26 กรกฎาคม 2561; โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี. อุบลราชธานี: โรงพิมพ์วิทยาการพิมพ์; 2561. 1152-1156. 

วัฒนา จันทะโคตร, นิรุทธิ์ วฒันะแสง, กิตติ วิเศษลา, กสิณ รังสิกรรพุม. วาระการวิจัยการจ าลองการอพยพ 
 หนีไฟด้วยแบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย. ในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม 

อุตสาหการ ประจ าปี 2561; 23-26 กรกฎาคม 2561; โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
อุบลราชธานี. อุบลราชธานี: โรงพิมพ์วิทยาการพิมพ์; 2561. 1136-1141. 

วัฒนา จันทะโคตร, นิรุทธิ์ วฒันะแสง, กิตติ วิเศษลา, กสิณ รังสิกรรพุม. การประเมินผลกระทบโดยใช้
แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์เพ่ือศึกษาการรั่วไหลและการระเบิดของถังเก็บและจ่ายก๊าซแอลพีจีของ
โรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน. ในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
ประจ าปี 2561; 23-26 กรกฎาคม 2561; โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
อุบลราชธานี. อุบลราชธานี: โรงพิมพ์วิทยาการพิมพ์; 2561. 1157-1162. 

กิตติ วิเศษลา, วัฒนา จันทะโคตร, นิรุทธิ์ วัฒนะแสง, กสิณ รังสิกรรพุม. แนวโน้มงานวิจัยและการพัฒนา
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติในประเทศไทย. ในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม 
อุตสาหการ ประจ าปี 2561; 23-26 กรกฎาคม 2561; โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
อุบลราชธานี. อุบลราชธานี: โรงพิมพ์วิทยาการพิมพ์; 2561. 1635-1639. 



177 
 

 

จิราพร บุษภาพ, ฝนทิพย์ ครองยุติ, คมชาญ สืบอ้วน, กสิณ รังสิกรรพุม. การวิเคราะห์การผลิตที่เหมาะสม 
จากการผลิตแบบดั้งเดิมและแบบพิมพ์สามมิติด้วยเครื่องมือการท าการตัดสินใจแบบหลายปัจจัย.  
ในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 2561; 23-26 กรกฎาคม 2561;  
โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุบลราชธานี. อุบลราชธานี: โรงพิมพ์วิทยาการพิมพ์; 
2561. 317-322. 

กมลรัตน์ บุญสร้าง, กรวิภา โบราณ, อัจฉราพรรณ หอมสินท์, จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์, กสิณ รังสิกรรพุม. การศึกษา
ปัจจัยและวิเคราะห์เส้นทางการเดินทางส าหรับโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี.  
ในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 2561; 23-26 กรกฎาคม 2561; โรงแรม
สุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุบลราชธานี. อุบลราชธานี: โรงพิมพ์วิทยาการพิมพ์; 2561.  
1244-1248. 

สุริยา สมนึก, ทศพล แสนสุด, เนติพงษ์ ไชยพล, กาญจนาวดี ลอยสี, กสิณ รังสิกรรพุม. การศึกษาประสิทธิภาพ
การกู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบล้อม
กรอบข้อมูล. ในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 2561; 23-26 กรกฎาคม 
2561; โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุบลราชธานี. อุบลราชธานี: โรงพิมพ์วิทยา 
การพิมพ์; 2561. 358-362. 

ศิวพร สุกสี, กสิณ รังสิกรรพุม, สมบัติ สินธุเชาวน.์ การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้นในการ
เลือกที่ตั้งเตาเผาขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสุรินทร์อย่างยั่งยืน. ในการประชุมวิชาการ
ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 2561; 23-26 กรกฎาคม 2561; โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุบลราชธานี. อุบลราชธานี: โรงพิมพ์วิทยาการพิมพ์; 2561. 499-504. 

นิรุทธิ์ วัฒนะแสง, วัฒนา จันทะโคตร, กิตติ วิเศษลา, กสิณ รังสิกรรพุม. การตัดสินใจเลือกสถานที่ตั้ง 
นิคมอุตสาหกรรมภายใต้หลายปัจจัยโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล. ในการประชุม
วิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 2561; 23-26 กรกฎาคม 2561; โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 
แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุบลราชธานี. อุบลราชธานี: โรงพิมพ์วิทยาการพิมพ์; 2561. 260-271. 

วัฒนา จันทะโคตร, นิรุทธิ์ วฒันะแสง, กิตติ วิเศษลา, กสิณ รังสิกรรพุม. การประเมินประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการอัคคีภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล.
ในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 2561; 23-26 กรกฎาคม 2561;  
โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุบลราชธานี. อุบลราชธานี: โรงพิมพ์วิทยาการพิมพ์; 
2561. 272-278. 

กิตติ วิเศษลา, นิรุทธิ์ วัฒนะแสง, วัฒนา จันทะโคตร, กสิณ รังสิกรรพุม. การตัดสินใจเพ่ือหาประสิทธิภาพของ
กระบวนการขึ้นรูปด้วยการพิมพ์แบบ 3 มิติด้วยเครื่อง FDM โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบล้อม
กรอบข้อมูล. ในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 2561; 23-26 กรกฎาคม 
2561; โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุบลราชธานี. อุบลราชธานี: โรงพิมพ์วิทยาการ
พิมพ์; 2561. 25-35. 
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กสิณ รังสิกรรพุม, ธน ทองกลม, กิตติ วิเศษลา, แพรวนภา รักงาม, สุริยา สมนึก, จักรภัทร ศรีโสภา. การศึกษา
ประสิทธิภาพและความเป็นไปได้ในการผลิตส่วนประกอบของขาเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลการพิมพ์
แบบ 3 มิต.ิ ในการประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ 7 เรื่อง ทิศทางและการพัฒนาระบบสุขภาพไทย; 31 สิงหาคม 2561; โรงแรมบ้าน
สวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อุบลราชธานี. อุบลราชธานี: โรงพมิพ์วิทยาการพิมพ์; 2561.  
110-116. 

Piraintorn P, Ransikarbum K. Large-scale Humanitarian Relief Logistics with Multi-Objective 
Optimization Approach - Research Agenda. ในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม 
อุตสาหการ ประจ าปี 2561; 23-26 กรกฎาคม 2561; โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
อุบลราชธานี. อุบลราชธานี: โรงพิมพ์วิทยาการพิมพ์; 2561. 1411-1416. 

 
 8.11 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่มีในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 2556 
Ransikarbum K, Kim N. Multi-criteria selection problem of part orientation in 3D fused 

deposition modeling based on analytic hierarchy process model A case study. In 
Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM) 2017 IEEE International 
Conference on IEEM; 10-13 December 2017; Singapore. Singapore: IEEE Publisher; 
2017. 1455-1459.  

Ransikarbum K, Kim N. Data envelopment analysis-based multi-criteria decision making for 
part orientation selection in fused deposition modeling. In Industrial Engineering and 
Applications (ICIEA) 2017 4th International Conference on IEEM; 27-29 April 2017; 
Nagoya Japan. Nagoya: IEEE Publisher; 2017. 81-85. 

  
 8.12 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
Ransikarbum K, Pitakaso R, Kim N. A Decision-Support Model for Additive Manufacturing 

Scheduling Using an Integrative Analytic Hierarchy Process and Multi-Objective 
Optimization. Applied Sciences. 2020;10(15):5159. 
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Puchongkawarin C, Ransikarbum K. An Integrative Decision Support System for Improving 
Tourism Logistics and Public Transportation in Thailand. Tourism Planning & 
Development. 2020;1-16. 

Oh Y, Ransikarbum K, Busogi M, Kwon D, Kim N. Adaptive SVM-based real-time quality 
assessment for primer-sealer dispensing process of sunroof assembly line. Reliability 
Engineering & System Safety Reliability Engineering & System Safety. 2019;184:202-212. 

Oh Y, Busogi M, Ransikarbum K, Shin D, Kwon D, Kim N. Real-time quality monitoring and 
control system using an integrated cost effective support vector machine. Journal of 
Mechanical Science and Technology. 2019;33(12):6009-6020.  

Ransikarbum K, Kim N, Ha S, Wysk R, Rothrock L. A Highway-Driving System Design Viewpoint 
Using an Agent-Based Modeling of an Affordance-Based Finite State Automata. IEEE 
Access. 2019;6:2193-2205. 

Ha S, Ransikarbum K, Han H, Kwon D, Kim N, Kim H. A Dimensional Compensation Algorithm 
for Vertical Bending Deformation of 3D printed Parts in Selective Laser Sintering. Rapid 
Prototyping Journal. 2018; 24(6):955-963.  

Busogi M, Ransikarbum K, Oh Y, Kim N. Computational Modeling of Manufacturing Choice 
Complexity in a Mixed Model Assembly Line. International Journal of Production 
Research. 2017;55(20):1-15. 

Ransikarbum K, Ha S, Ma J, Kim N. Multi-Objective Optimization Model for Production 
Planning of the Build Chamber Utilization in Fused Deposition Modeling. Journal of 
Manufacturing Systems. 2017;43:35-46. 

  
   8.13 บทความวิจัยหรือบทความวิชการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล  
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ  
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's List) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  
พีระพัฒน์ ค าหงส์, กสิณ รังสิกรรพุม. การวิเคราะห์เลือกเครื่องพิมพ์ 3 มิติ โดยใช้เทคนิคล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์

ฟัซซี่และเทคนิคเรียงล าดับตามอุดมคติ: กรณีศึกษาชิ้นงานการแพทย์. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 
2564;44(1)มกราคม-มีนาคม:617-636. 

ชาญณรงค์ ภุชงควาริน, กสิณ รังสิกรรพุม. การวิเคราะห์ปัจจัยและการจัดเส้นทางส าหรับการเดินรถสาธารณะ 
ในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2563;15(1):6-16. 
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นิรุทธิ์ วัฒนะแสง, กสิณ รังสิกรรพุม. การเลือกที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทยด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 
2563;13(2):14-26. 

 
   8.14 ประสบการณ์จากสถานประกอบการ 
ที่ปรึกษา แผนงานการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brain Power Skill 

Up) ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์. มกราคม–ธันวาคม 
2564. 

ทีป่รึกษา โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน (SME) ส านักงานพัฒนาแรงงาน ภาค 7. มกราคม–ธันวาคม 
2563. 

ที่ปรึกษา โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตาม  
และตรวจสอบดูแลการทางานของเครื่องจักร (Machine Monitoring System) กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม. มกราคม–ธันวาคม 2562. 

ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.). มกราคม–ธันวาคม 2561. 

ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.). มกราคม–ธันวาคม 2560. 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และอาจารย์ผู้สอน 

 

1. ชื่อ - นามสกุล  นางฐิติวรดา ศรีสุวรรณดี 
2. เลขประจ าตัวประชาชน  x-xxxx-xxxxx-xx-x 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ ไม่มี 
4. เลขที่ประจ าต าแหน่ง 591  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรจุเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 
5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  

2 ปี 6 เดือน 
6. คุณวุฒิ  
 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
7. จ านวนผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
 

ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 - 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

1 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดบัความร่วมมือในต่างประเทศ 

- - - - - 

2 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - - - - 
3 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 

ในระดับนานาชาติ 
- - - - - 

4 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- - - - - 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับสถาบัน 

- - - - - 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ 

- - - - - 
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ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 - 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

7 ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - - - - 

8 ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งวิชาการ  
แต่ยังไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
วิชาการ 

- - - - - 

9 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ 
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ 
ในฐานข้อมูลกลุ่มท่ี 2 

- - 1 - - 

10 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่อง 
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

- - - - - 

11 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง  
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติที่มีในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556 

- - - - - 

12 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
พ.ศ. 2556 

- - - - - 

13 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ 
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

- - - - - 
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ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 - 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน
เวลา 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's List) หรือตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ
ที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

14 ประสบการณ์จากสถานประกอบการ - - - - - 
15 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่

และได้รับการจดทะเบียน 
- - - - - 

16 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - - - - - 
17 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - - - - - 
18 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ

ว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- - - - - 

19 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - - - - 

  
8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์  

8.9 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 
ฐิติวรดา ศรีสุวรรณดี, สมบัติ สินธุเชาวน์. การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้า โดยวิธีอาณานิคมมด 

กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจากัด บ้านแพ้วกรุ๊ป. วิศวสารลาดกระบัง. 2562;36(2):30-36. 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และอาจารย์ผู้สอน  

 
1. ช่ือ - นามสกุล นางสาวศานตมน ล้วนวุฑฒิ 
2. เลขประจ าตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ ไม่มี 
4. เลขที่ประจ าต าแหน่ง 529 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรจุเมื่อ 4 มกราคม 2564 
5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน 10 เดือน 
6. คุณวุฒิ  
 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
Doctor of Philosophy  Materials พ.ศ. 2563 University of Oxford, UK 
Master of Engineering  Chemical Engineering พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Bachelor of 
Engineering  

Chemical Engineering พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
7. จ านวนผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
 

ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560 – 2564) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

1 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับความร่วมมือในต่างประเทศ 

- - - - - 

2 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - - - - 
3 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 

ในระดับนานาชาติ 
- - - - - 

4 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- - - - - 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับสถาบัน 

- - - - - 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ 

- - - - - 
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ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560 – 2564) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

7 ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - - - - 

8 ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งวิชาการ  
แต่ยังไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
วิชาการ 

- - - - - 

9 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ 
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ 
ในฐานข้อมูลกลุ่มท่ี 2 

- - - - - 

10 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่อง 
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

- - - - - 

11 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง  
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติที่มีในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556 

- - - - - 

12 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
พ.ศ. 2556 

- - - - 1 

13 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ 
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

- - - - - 
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ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560 – 2564) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน
เวลา 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's List) หรือตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ
ที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

14 ประสบการณ์จากสถานประกอบการ 
(ใช้หนังสือรับรอง หรือ การอบรม จากสถาน
ประกอบการ ไม่เกิน 5 ปี หลังจากได้รับหนังสือ
รับรอง/อบรม) 

- - - - - 

15 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่
และได้รับการจดทะเบียน 

- - - - - 

16 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - - - - - 
17 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - - - - - 
18 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ

ว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- - - - - 

19 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - - - - 

8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์  
8.12 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล  

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร 
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
Hong J, Meysami SS, Babenko V, Huang C, Luanwuthi S, Acapulco J, Holdway P, Grant PS, and 

Grobert N. Vertically-aligned silicon carbide nanowires as visible-light-driven 
photocatalysts, Applied Catalysis B: Environmental. 2017; 218: 267-276.  
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้สอน 

 
1.  ช่ือ – นามสกุล นางธารชุดา พันธ์นิกุล 
2.  เลขประจ าตัวประชาชน  x-xxxx-xxxxx-xx-x 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ) 
4.  เลขท่ีประจ าต าแหน่ง 55 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรจุเมื่อ 1 มิถุนายน 2552 
5.  เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
     12 ปี 4 เดือน 
6.  คุณวุฒิ     
 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

7. จ านวนผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
 

ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 – 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

1 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับความร่วมมือในต่างประเทศ 

- - - - - 

2 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - - - - 
3 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - - - - - 
4 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 

ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
- - - - - 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - - - - - 
6 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ

ใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ 
- - - - - 

7 ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ 
การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - - - - 
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ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 – 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

8 ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินต าแหน่งวิชาการ แต่ยังไม่ได้น ามาขอรับ
การประเมินต าแหน่งวิชาการ 

- - - - - 

9 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 

- - 1 - - 

10 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ 
ที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

- 1 1 1 - 

11 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ 
ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือวารสารวิชาการระดับชาติ 
ที่มีในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 2556 

- - - 2 1 

12 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
พ.ศ. 2556 

- - - - 1 

13 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ออก

- - - - - 



189 
 

 

ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 – 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ประกาศ (ซึง่ไม่อยู่ใน Beall's List) หรือตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

14 ประสบการณ์จากสถานประกอบการ 1 2 1 1 1 
15 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ

ได้รับการจดทะเบียน 
- - - - - 

16 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - - - - - 
17 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - - - - - 
18 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง

ให้ด าเนินการ 
- - - - - 

19 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - - - - 

 

8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
    8.9 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 
จักรพงศ์ โลหะไพบูลย์กุล, ธารชุดา พันธ์นิกุล. วิธีการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างเพ่ือแก้ปัญหาการหาท าเลที่ตั้ง

และการจัดเส้นทางขนส่ง: กรณีศึกษา จุดรวมปาล์มและการขนส่งปาล์มในจังหวัดนราธิวาส. วารสาร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี. 2562;9(2)กรกฎาคม-ธันวาคม:1-12. 

 
    8.10 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
วรุตม์ธรรม สีหะวงษ์, ธารชุดา พันธ์นิกุล. การศึกษาประสิทธิภาพของสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนของจังหวัดศรี

สะเกษด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล. Proceedings of การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11 (ESTACON11); 21 
สิงหาคม 2563; อาคาร 38 อาคารปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. จังหวัด
นครราชสีมา: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา; 2563. 750-757. 

ธารชุดา พันธ์นิกุล, ชนกนันท์ ฉลวยศรี, ชนิกานต์ วงศ์ค า. การปรับปรุงการท างานทางการยศาสตร์ กรณีศึกษา
โรงงานน้ าดื่ม. Proceeding of การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 2562  
(IE Network 2019), 22-23 กรกฎาคม 2562: โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2562. 240-244. 
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ปัญญวัฒน์ จันทร์ชัยภักดิ์, ธารชุดา พันธ์นิกุล. การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถรับส่งนักเรียน กรณีศึกษา 
โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ (School Bus Routing: Case Study of Prasitsuksasongkroh 
School). Proceeding of การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 2561; 23-26 
กรกฎาคม 2561: โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2561. 1461-1466. 

 

8.11 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่มีในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 2556 
ช านาญ พูลสวัสดิ์, ธารชุดา พนัธ์นิกุล. การประยุกต์ใช้การค้นหาแบบทาบูในการหาค าตอบส าหรับการ

แก้ปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งและการจัดเส้นทางการขนส่งส าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล. Proceeding of 
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 2561; 23-26 กรกฎาคม 2561: โรงแรม
สุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์. จงัหวัดอุบลราชธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 
2561. 1369-1373. 

Poonsawat C, Phannikul T. Solving the Location Routing Problem of Biomass Power Plant by 
Applying a Mathermatical Model. Proceeding of The 7th International Conference on 
Sciences and Social Sciences (ICSSS 2017); 11-12 January 2018; Maha Sarakham 
University, Thailand. ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2560. 626-635. 

 

8.12 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
Thoucharee S, Phannikul T, Pitakasao R. The Application of MODE with the Supply Chain 

Management of Rice in the Lower North-Eastern Region of Thailand, Songklanakarin 
Journal of Science and Technology (SJST). 2017;39(5)Sept-Oct:609-617. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



191 
 

 

8.14 ประสบการณ์จากสถานประกอบการ 
ที่ปรึกษา แผนงานการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brain Power Skill 

Up). ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์. 2564. 
ที่ปรึกษา โครงการการเพ่ิมศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. กิจกรรมการเพ่ิมศักยภาพและ

ยกระดับในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.  
2562-2563. 

ทีป่รึกษา โครงการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานสู่  SME 4.0. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน. 2560-2563. 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 

1. ชื่อ - นามสกุล  นายระพีพันธ์  ปิตาคะโส 
2. เลขประจ าตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ (ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ) 
4. เลขที่ประจ าต าแหน่ง 449 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรจุเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2541 
5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2541 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
    23 ปี 6 เดือน 
6. คุณวุฒิ  

 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
Doktor der Sozial-und 
Wirtschaftswissensdhaften 

Doktor der Sozial-und 
Wirtschaftswissensdhaften 

พ.ศ. 2548 Universitat Wien, Austria 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2544 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
7. จ านวนผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
 

ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 - 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

1 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับความร่วมมือในต่างประเทศ 

- - - - - 

2 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - - - - 
3 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 

ในระดับนานาชาติ 
- - - - - 

4 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- - - - - 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับสถาบัน 

- - - - - 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ 

- - - - - 
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ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 - 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

7 ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - - - - 

8 ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งวิชาการ  
แต่ยังไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
วิชาการ 

- - - - - 

9 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ 
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ 
ในฐานข้อมูลกลุ่มท่ี 2 

- - - - - 

10 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่อง 
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

- - - - - 

11 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง  
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติที่มีในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556 

- - - 13 - 

12 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ 
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
พ.ศ. 2556 

- - 1 4 1 

13 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ 
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

- - - - - 



194 
 

 

ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 - 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น 
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ  
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's List) หรอืตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

14 ประสบการณ์จากสถานประกอบการ - - - - - 
15 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่

และได้รับการจดทะเบียน 
- - - - - 

16 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - - - - - 
17 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - - - - - 
18 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ

ว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- - - - - 

19 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - - - - 

  
8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์  

8.11 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่มีในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ 2556 
ถนัดกิจ ศรีโชค, ตะวันฉาย โพธิ์หอม, ระพีพันธ์ ปิตาคะโส. ออกแบบและพัฒนาด้ามจับเครื่องมือตัดส าหรับ 
 งานกลึง โดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. 2561;2(7):  
 117-131. 
Kwangmunag P, Pitakaso R. The Development of Web Application to Enhance Knowledge 

Construction and Analytical Thinking in 21st Century Learning for Higher Education. TLA 
Research Journal. 2018;11(1):63-74.   
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Theeraviriya C, Pitakaso R, Sethanan K, Sillapasa K, Srivarapongse T. The location routing 
problem  A case study in the rubber purchasing area in northeast Thailand. Proceedings 
of the International Congress on Logistics and SCM Systems National; 29-31 July 2018; 
Vietnam University. Ho Chi Minh City; 2018. 152-158. 

Akararungruangkul R, Pitakaso R, Sethanan K. The Improved Differential Evolution Algorithm for 
the combination of assignment, location-allocation and vehicle routing problem A case 
study in student pickup system of Warinchamrab school Thailand.  Proceedings of the 
International Congress on Logistics and SCM Systems National; 29-31 July 2018; Vietnam 
University. Ho Chi Minh City; 2018. 117-123. 

Saengburueang W, Pitakaso R, Phannikul T, Theeraviriya C, Chomchalao C. Solving of Vehicle 
Routing Problem with Multiple Depots by Using Modified Differential Evolution Algorithm 
The Case Study of Selling Rubber in  NakhonPhanom Province. Proceedings of the 
International Congress on Logistics and SCM Systems National; 29-31 July 2018; Vietnam 
University. Ho Chi Minh City; 2018. 144-151. 

Chomchalao C, Pitakaso R, Sethanan K, Srivarapongse T. Solving multi – level location – 
allocation problems under risky situations with differential evolution algorithm along 
with local search of study of Narathiwat province. Proceedings of the International 
Congress on Logistics and SCM Systems National; 29-31 July 2018; Vietnam University. Ho 
Chi Minh City; 2018. 313-320. 

Praseeratasang N, Pitakaso R, Sillapasa K, Srivarapongse T, Sethanan K. Mathematic Model for 
Solving problems Production scheduling and assignment Problem A case study of 
Chicken farm in Buriram Province. Proceedings of the International Congress on Logistics 
and SCM Systems National; 29-31 July 2018; Vietnam University. Ho Chi Minh City; 2018. 
264-266. 

Praseeratasang N, Pitakaso R, Sillapasa K, Srivarapongse T, Sethanan K. Mathematical models for 
scheduling problems and assignments problems. A Case Study of Pornprasert Farm. 
Proceedings of the International Congress on Logistics and SCM Systems National; 29-31 
July 2018; Vietnam University. Ho Chi Minh City; 2018. 276-280. 

Sirirak W, Pitakaso R, Sethanan K, Srivarapongse T. A Combination of Assignment and Location 
Routing Problem A Case Study of Tourism Planning in Chiang Rai Province. Proceedings 
of the International Congress on Logistics and SCM Systems National; 29-31 July 2018; 
Vietnam University. Ho Chi Minh City; 2018. 180-184. 
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Jirasirilerd G, Pitakaso R, Sillapasa K, Srivarapongse T, Sethanan K. Application of Heuristic 
Method for Assembly Line Balancing Problem Type 2 When Type of Machine Used In 
Each Workstation. Proceedings of the International Congress on Logistics and SCM 
Systems National; 29-31 July 2018; Vietnam University. Ho Chi Minh City; 2018. 252-254. 

Ketsripongsa U, Pitakaso R, Sethanan K, Srivarapongse T. Using differential evolution algorithm 
for crop planning in the northeastern region of Thailand. Proceedings to the 13th 
International Congress on Logistics and SCM Systems National; 29-31 July 2018; Vietnam 
University. Ho Chi Minh City; 2018. 349-354. 

Pijitbanjong P, Chaiwichian A, Sethanan K, Akararungruangkul R, Pitakaso R, Srivarapongse T. 
Solving Multi-Stage Capacitated P-Median Problem Using Self-Adaptive Particle Swarm 
Optimization. Proceedings of the International Congress on Logistics and SCM Systems 
National; 29-31 July 2018; Vietnam University. Ho Chi Minh City; 2018. 361-365. 

Chokanat P, Pitakaso R, Kanchana S, Tassin S. Differential evolution algorithms solving raw milk 
transportation problem. Proceedings of the International Congress on Logistics and SCM 
Systems National; 29-31 July 2018; Vietnam University. Ho Chi Minh City; 2018. 159-164. 

 
8.12 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล    

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
Pitakaso R, Sethanan K. Adaptive large neighborhood search for scheduling sugarcane 

inbound logistics equipment and machinery under a sharing infield resource system. 
Computers and Electronics in Agriculture. 2019;158:313-325, https://doi.org/10.1016/ 
j. compag. 2019.02.001. 

Chomchalao C, Kaewman S, Pitakaso R, Sethanan K. An Algorithm to Manage Transportation 
Logistics That Considers Sabotage Risk. Adm. Sci. 2018;8(3): 
https://doi.org/10.3390/admsci 8030039. 

Ketsripongsa U, Pitakaso R, Sethanan K, Srivarapongse T. An Improved Differential Evolution 
Algorithm for Crop Planning in the Northeastern Region of Thailand. Comput. Appl. 2018; 
23(3): https://doi.org/10.3390/mca23030040. 

Sirirak W, Pitakaso R. Marketplace Location Decision Making and Tourism Route Planning.  
Adm. Sci.2018;8(4): https://doi.org/10.3390/admsci8040072. 

 

https://doi.org/10.3390/admsci%208030039
https://doi.org/10.3390/mca23030040
https://doi.org/10.3390/admsci8040072
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Akararungruangkul, Chokanat P, Pitakaso R, Supakdee K, Sethanan K. Solving Vehicle Routing 
Problem for Maintaining and Repairing Medical Equipment Using Differential Evolution 
Algorithm: A Case Study in UbonRatchathani Public Health Office. International 
Journal of Applied Engineering Research. 2018;13(10):8035-8045. 

Thoucharee S, Pitakaso R, Phannikul T. Application of Modified Differential Evolution for the 
supply chain management of rice in the lower North-Eastern Region of Thailand. 
Songklanakarin J. Sci. Technol. 2017;39(5):609-617. 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 

1. ชื่อ - นามสกุล  นางนุชสรา เกรียงกรกฎ 
2. เลขประจ าตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ (ทางด้านวิศกรรมอุตสาหการ) 
4. เลขที่ประจ าต าแหน่ง 447  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรจุเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2538 
5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2538 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  

   26 ปี 3 เดือน 
6. คุณวุฒิ  
 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2538 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2534 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
7. จ านวนผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
 

ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 - 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

1 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับความร่วมมือในต่างประเทศ 

- - - - - 

2 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - - - - 
3 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 

ในระดับนานาชาติ 
- - - - - 

4 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- - - - - 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับสถาบัน 

- - - - - 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ 

- - - - - 
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ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 - 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

7 ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - - - - 

8 ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งวิชาการ  
แต่ยังไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
วิชาการ 

- - - - - 

9 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ      
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ   
ในฐานข้อมูลกลุ่มท่ี 2   

-   -   -   -   -    

  10 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ   
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่อง   
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ    

-  -         -        -  2  

11 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ 
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง   
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ 
วารสารวิชาการระดับชาติที่มีในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ 
คณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ  
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556  

-        -  -  1  -  

12 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์  
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ 
ใน  ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
พ.ศ. 2556 

-       2 1 1 - 

13 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ 
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

- - - - - 
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ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 - 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น 
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ  
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's List) หรอืตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

14 ประสบการณ์จากสถานประกอบการ - - - - - 
15 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่

และได้รับการจดทะเบียน 
- - - - - 

16 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - - - 1 - 
17 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - - - - - 
18 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ

ว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- - - - - 

19 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - - - - 

  
8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์   

8.10 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
นุชสรา เกรียงกรกฎ, ปรีชา เกรียงกรกฎ, ยศพล พงษ์แก้ว, พัชรพล ควรชม. การปรับปรุงการผลิตในขั้นตอน

การคลายยางยืด. ประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 11 (UBRC 11); 13-14 กรกฎาคม 2560; 
โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. อุบลราชธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2560. 
78-86. 

ปรีชา เกรียงกรกฎ, นุชสรา เกรียงกรกฎ. การพัฒนาระบบรับส่งไฟล์งานบนอินเตอร์เน็ตส าหรับช่วยใน
การศึกษา กรณีศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการ 
ม.อบ. วิจัย ครั้งที ่11 (UBRC 11); 13-14 กรกฎาคม 2560; โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี. อุบลราชธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2560. 96-105. 
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8.11 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่มีในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ 2556 
Sresracoo P, Kriengkorakot N, Kriengkorakot P, Chantarasamai K. Differential Evolution 

Algorithm for U-Shaped Assembly Line Balancing Type1 (UALBP-1). Proceeding of the 
URU International Conference on Science Technology 2018; 2-3 August 2018; 
Uttaradit Rajabhat University. Uttaradit: Uttaradit Rajabhat University; 2018.98-103.
  

       8.12 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล   ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
Palakawong J, Ayutthaya N, Kriengkorakot N, Kriengkorakot P, Sriboonchandr P. The Improved 

Differential Evolution Algorithm for Multi-Floor Facility Layout Problems. Journal of 
Engineering and Applied Sciences. 2020;15(2):626-635. (DOI: 10.36478/jeasci. 
2020.626.635)   

Palakawong J, Ayutthaya N, Kriengkorakot N, Kriengkorakot P, Sriboonchandr P. Multi-Floor 
Facility Layout Problems Solving by the Differential Evolution method. Journal of 
Engineering and Applied Sciences. 2020;15(5):1106-1114. (DOI: 10.36478/jeasci.2020. 
1106.1114)   

Sriboonchandr P, Kriengkorakot N, Kriengkorakot P. Improved Differential Evolution Algorithm 
for Flexible Job Shop Scheduling Problems. Mathematical and Computational 
Applications. 2019;24(80): https://doi:10.3390/mca24030080. (www.mdpi.com/ 
journal/mca) 

Sresracoo P, Kriengkorakot N, Kriengkorakot P, Chantarasamai K. U-Shaped Assembly Line 
Balancing by using the Differential Evolution Algorithm. The Mathematical and 
Computational Applications. 2018;23(4):https://doi.org/10.3390/mca23040079. 

 
          8.16 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
                  นุชสรา เกรียงกรกฎ, ศุภวิช นิยมพันธุ์. เก้าอ้ี.ประเทศไทย 61540. 14 มี.ค. 2561.  
 
 

https://doi:10.3390/mca24030080
https://doi.org/10.3390/mca23040079
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 

1. ชื่อ - นามสกุล  นายสมบัติ สินธุเชาวน ์
2. เลขประจ าตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ) 
4. เลขที่ประจ าต าแหน่ง 592 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรจุเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2540  
5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2540 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
    24 ปี 6 เดือน 
6. คุณวุฒิ  
 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
วิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต 

วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Master of Science in 
Operations Research 

Operations Research พ.ศ. 2537 University of New Haven, 
USA 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2534 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
7. จ านวนผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
 

ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 - 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

1 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับความร่วมมือในต่างประเทศ 

- - - - - 

2 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - - - - 
3 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 

ในระดับนานาชาติ 
- - - - - 

4 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- - - - - 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับสถาบัน 

- - - - - 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ 

- - - - - 
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ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 - 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

7 ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - - - - 

8 ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งวิชาการ  
แต่ยังไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
วิชาการ 

- - - - - 

9 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ 
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ 
ในฐานข้อมูลกลุ่มท่ี 2 

- - - - - 

10 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่อง 
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

- - - 4 3 

11 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง  
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติที่มีในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556 

- 1 - 1 - 

12 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ 
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
พ.ศ. 2556 

- 2 - - 1 

13 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ 
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

- - - - - 
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ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 - 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น 
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ  
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's List) หรอืตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

14 ประสบการณ์จากสถานประกอบการ - - - - - 
15 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่

และได้รับการจดทะเบียน 
- - - - - 

16 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - - - - - 
17 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - - - - - 
18 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ

ว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- - - - - 

19 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - - - - 

  
8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์  

8.10 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
ชวลิต บัวพรม, พัชรดา นวลฉวี, สมบัติ สินธุเชาวน์. การปรบัปรุงระบบแถวคอยของ ระบบสัญญาณไฟจราจรหน้า

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 2561; 23-26 
กรกฎาคม 2561; โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุบลราชธานี. อุบลราชธานี: โรงพิมพ์
วิทยาการพิมพ์; 2561. 1335-1342. 

น้ าหวาน พลาก้านตง, สมบัติ สินธุเชาวน์. ฮิวริสติกส าหรับการจัดเส้นทางการขนส่งผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมส  
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านแพ้วกรุ๊ป จังหวัดอุบลราชธานี. ในการประชุมวิชาการข่ายงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 2561; 23-26 กรกฎาคม 2561; โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชัน 
เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี. อุบลราชธานี: โรงพิมพ์วิทยาการพิมพ์; 2561. 1485-1490. 
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สมศักดิ์ แก้วพลอย, สุจิตรา แก้วพลอย, สมบัติ สินธุเชาวน์. การเลือกสถานที่ตั้งและการจัดเส้นทางการขนส่ง
ยางพาราโดยวิธีการค้นหาแบบทาบู. ในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 2561;  
23-26 กรกฎาคม 2561; โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุบลราชธานี. อุบลราชธานี:  
โรงพิมพ์วิทยาการพิมพ์; 2561. 1348-1352. 

ศิวพร สุกสี, สมบัติ สินธุเชาวน์. การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้นในการเลือกที่ตั้งเตาเผาขยะติด
เชื้อของโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสุรินทร์. ในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 
2561; 23-26 กรกฎาคม 2561; โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุบลราชธานี. 
อุบลราชธานี: โรงพิมพ์วิทยาการพิมพ์; 2561. 499-504. 

สุเมธา ศรีละคร, สมบัติ สินธุเชาวน์. An Application of Queuing Theory and Simulation for Reducing 
Waiting Time of Out-patients of Warinchamrab Hospital. ในการประชุมวิชาการข่ายงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ 2560 (IE-Network 2017); 12 - 14 กรกฎาคม 2560; โรงแรมดิเอ็มเพรส 
เชียงใหม่. เชียงใหม่: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม;่ 2560. 1130-1135. 

ปิยเชษฐ์ สมนึก, สมบัติ สินธุเชาวน์. วธิีฮิวรีสติกส์ ส าหรับการแก้ปัญหาการหาต าแหน่งที่ตั้ง. ในการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติสหวิทยาการสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน; 20-21 กรกฎาคม 2560;  
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร; 2560.  
59-73. 

กฤติกา โกพลรัตน์, สมบัติ สินธุเชาวน์. การแก้ปัญหาการเลือกขนาดและต าแหน่งที่ตั้งเตาเผาขยะติดเชื้อส าหรับ
โรงพยาบาลชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. ในการประชุมวิชาการด้านการพัฒนา 
การด าเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที ่8 ประจ าปี 2560; 19 พฤษภาคม 2560;  
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร; 2560. http://conf.kmutt.ac.th/ 
uploads/conferrenes/CIOD-2013/fullpapers/C14.pdf. 

 
8.11 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่มีในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 2556 

Phimpha C, Sindhuchao S. The Process of Reusing Machine Part in Gold Wire Bonding Process 
of IC Packaging Product. In Proceedings of International Conference on Human Rights; 
13-14 February 2020; Bali, Indonesia; Online: https://worldresearchlibrary.org/ 
proceeding.php?pid=3579; 16-18. 

 
 

http://conf.kmutt.ac.th/uploads/conferrenes/CIOD-2013/fullpapers/C14.pdf
http://conf.kmutt.ac.th/uploads/conferrenes/CIOD-2013/fullpapers/C14.pdf
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Ponatong B P, Sindhuchao S, Ransikarbum K, Suksee S. Integrative Borda-Count Rating with 
Data Envelopment Analysis-Based Efficiency Study for Oil Palm Cooperatives. 
International Conference on Research Advancements in Engineering Management and 
Information Technology (EMIT-AUG-2018); 16-17 August 2018; Kuala Lumpur,  
Malaysia; Online: https://aniceas.com/wp-content/uploads/2018/08/Proceeding-Book-
Malaysia-August-ANICEAS-16-17-2018.pdf; 12-17. 

 
8.12 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล 

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
Ponatong B.P, Sindhuchao S. Location selecting for agricultural cooperative under the  

P-median model to establish a transportation center for oil palm a case study: Phang 
Nga Province. Thailand. International Journal of Management and Applied Science 
(IJMAS), 2020;6(5):35-40.  

Ponatong B.P, Sindhuchao S. A mathematical model for locating potential central  
markets and arranging transportation routes for oil palm transportation in the upper 
southern part of thailand. Journal of Engineering and Applied Sciences.  
2020;15:198-205. 

Kaewploy S, Sindhuchao S. Solving the Location Routing Problem of the Central Rubber Market 
by Tabu Search. KMUTNB IJAST. 2017;10(2):145-151. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://aniceas.com/wp-content/uploads/2018/08/Proceeding-Book-Malaysia-August-ANICEAS-16-17-2018.pdf
https://aniceas.com/wp-content/uploads/2018/08/Proceeding-Book-Malaysia-August-ANICEAS-16-17-2018.pdf
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 

1. ชื่อ - นามสกุล  นางนลิน เพียรทอง 
2. เลขประจ าตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ) 
4. เลขที่ประจ าต าแหน่ง 262 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรจุเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2538 
5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2538 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
   26 ปี 2 เดือน 
6. คุณวุฒิ  
 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
Doctor of Philosophy Manufacturing 

Engineering and 
Management 

พ.ศ. 2546 The University of  New South 
Wales, Australia 

Master of Engineering 
Science 

Manufacturing 
Engineering and 
Management 

พ.ศ. 2540 The University of  New South 
Wales, Australia 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
7. จ านวนผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
 

ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 - 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ.2560 

1 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับความร่วมมือในต่างประเทศ 

- - - - - 

2 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - - - - 
3 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 

ในระดับนานาชาติ 
- - - - - 

4 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- - - - - 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับสถาบัน 

- - - - - 
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ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 - 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ.2560 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ 

- - - - - 

7 ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - - - - 

8 ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งวิชาการ  
แต่ยังไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
วิชาการ 

- - - - - 

9 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ 
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ 
ในฐานข้อมูลกลุ่มท่ี 2 

- - - - - 

10 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่อง 
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

- - - - - 

11 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง  
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติที่มีในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556 

- - 1       5       2 

12 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ 
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
พ.ศ. 2556 

- 2 - - - 
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ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 - 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ.2560 

13 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ 
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น 
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ  
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's List) หรอืตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

- - - - - 

14 ประสบการณ์จากสถานประกอบการ - - - - - 
15 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่

และได้รับการจดทะเบียน 
- - - - - 

16 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - - - - - 
17 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - - - - - 
18 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ

ว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- - - - - 

19 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - - - - 
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8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์  
    8.11 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
ระดับนา นาชาติ หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่มีในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะ 
กรรมการ อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ 2556 
Thumnong C and Nalin P. The Causal Relationship of Stakeholder's Driving Force, Green     

Supply Chain Management, Competitiveness and Business Performance of 
Manufacturing Industry in Thailand, and its Empirical Testing. WMS Journal of 
Management. 2562;8(4)ตุลาคม-ธันวาคม:27-41. 

ท านอง ชิดชอบ, นลิน เพียรทอง. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแรงผลักดัน การจัดการโซ่อุปทานสีเขียว และ
ผลการด าเนินธุรกิจขออุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยการทบทวนวรรณกรรม. วารสารการจัดการ
สมัยใหม่. 2561;16(2):127-140. 

ท านอง ชิดชอบ, นลิน เพียรทอง. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความมุ่งมั่นของผู้บริหาร แรงกดดันจากลูกค้า       
การจัดซื้อสีเขียว และผลการด าเนินธุรกิจขออุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยการทบทวนวรรณกรรม. 
วารสารนักบริหาร. 2561;38(1):79-90. 

Chidchop T, Pianthong N. Stakeholder, Motivation, Knowledge Management and Green Supply 
Chain Management Relating to Business Performance of Manufacturing Industries in 
Thailand LiteratureReview. The 1st RajamagalaSurin International Conference 2018;  

 29-31 August 2018; Rajamangaha University of Technology Isan, Surin Campus: 2018.       
131-141. 

Joompha W, Pianthong N. Technical Challenges of Quality Function Deployment for  
 a Sustainable Agricultural Machinery Development: A Literature Review. 9thInternational 

Science, Social Science Engineering and Energy Conference Thailand; 2- 4 May 2018; 
Ambassador Hotel Bangkok. Bangkok: 2018. 1-13. 

Joompha W, Pianthong N. A Potential Difficulties in Applying the Quality Function  Deployment 
(QFD) in Thailand. The 7th International Conference on Sciences and Social Sciences 
2017; 11-12 January 2018; Rajabhat Maha Sarakham University. Maha Sarakham; 2018. 
728-737. 

Sirisan S, Pianthong N. The relationship between TQM and innovation capability affecting firm 
performance A conceptual framework for Thailand automobile and electronic industry.  
The 7th International Graduate Research Conference (IGRC 7) Thailand; 19-20 October 
2017; Ubonratchathani University; Ubonratchathani; 2017. 255-275. 
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Boonkang T, Santhaweesuk C, Pianthong N, Neeramon P, Phimhlo A, Bangphan S. Application of 
Metakaolin from Northeast in Thailand used as Binder in Casting Process of Rice Polishing 
Cylinder. 19th International Conference on Industrial Engineering and Technology, 26-27 
January 2017, Innsbruck Austria. Innsbruck: WASET; 2423-2426. 

 
8.12 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีอยู่ในฐานข้อมูล  

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา 
วารสาร ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

Sarinya S, Nalin P, and Olejnik M, A structure equation model of total quality management and 
innovation capability affecting organisational performance. Asia-Pacific Journal of Science 
and Technology. 2020;25(04): 9-17.  

Thitikan B, Charoeyporn S, Nalin P, Hatachai K, and Choltee J. Efficiency Improvement of Rice 
Polishing Cylinder Axial for Small Rice Mill in the Community. International Journal of 
Advances in Science Engineering and Technology. 2020;8(3)Jul. ISSN(p): 2321-8991, 
ISSN(e): 2321-9009.  
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 

 

1. ชื่อ – นามสกุล นายคณิศร ภูนิคม 
2. เลขประจ าตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ) 
4. เลขที่ประจ าต าแหน่ง 266 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรจุเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2536  
5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2536 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
   28 ปี  
6. คุณวุฒิ 
 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2539 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2536 สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี 
 
7. จ านวนผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
 

ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 – 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

1 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับความร่วมมือในต่างประเทศ 

- - - - - 

2 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - - - - 
3 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 

ในระดับนานาชาติ 
- - - - - 

4 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- - - - - 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับสถาบัน 

- - - - - 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ 

- - - - - 
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ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 – 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

7 ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - - - - 

8 ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งวิชาการ  
แต่ยังไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
วิชาการ 

- - - - - 

9 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ 
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ 
ในฐานข้อมูลกลุ่มท่ี 2 

- - - - - 

10 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่อง 
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

- - -      10       3 

11 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง จากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556 

- - - -       1 

12 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

- - -       1 - 

13 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ 
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

- - - - - 
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ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 – 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น 
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ  
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's List) หรอืตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

14 ประสบการณ์จากสถานประกอบการ - - - - - 
15 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่

และได้รับการจดทะเบียน 
- - - - - 

16 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - - - - - 
17 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - - - - - 
18 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ

ว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- - - - - 

19 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - - - - 

  
8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์  

8.10 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
กิตติพงษ ์แสงบุดดี, คณิศร ภูนิคม. ออกแบบจ าลองเครื่องมือขนส่งโดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิง

คุณภาพ. ในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 2561; 23-26 กรกฎาคม 
2561; โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุบลราชธานี. อุบลราชธานี: โรงพิมพ์วิทยา 
การพิมพ์; 2561. 529-533. 

ชนาธิป กาลจักร, คณิศร ภูนิคม. การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการตัดหญ้าเนเปียร์ กรณีศึกษา 
เครื่องตัดหญ้าเนเปียร์ แบบ 2 หัวตัด. ในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ  
ประจ าปี 2561; 23-26 กรกฎาคม 2561; โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
อุบลราชธานี. อุบลราชธานี: โรงพิมพ์วิทยาการพิมพ์; 2561. 456-460. 
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สุภางค์ ครั่นคร้ามผิด, คณิศร ภูนิคม. การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพและปรับปรุง 
          หาคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ส าหรับออกแบบอุปกรณ์รีดสายถุงบรรจุโลหิต. ในการประชุมประชุมวิชาการ

ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 2561; 23-26 กรกฎาคม 2561; โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุบลราชธานี. อุบลราชธานี: โรงพิมพ์วิทยาการพิมพ์; 2561. 421-428.  

นันทพันธ์ กนกศิริรุจิษยา, คณิศร ภูนิคม. การแปลงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือการออกแบบระบบ
ล าเลียงขนสิ่งส่งตรวจ กรณีศึกษาห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรโรงพยาบาลศรีนครินทร์.  
ในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 2561; 23-26 กรกฎาคม 2561;  
โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุบลราชธานี. อุบลราชธานี: โรงพิมพ์วิทยาการพิมพ์; 
2561. 524-528. 

นันทพันธ์ กนกศิริรุจิษยา, คณิศร ภูนิคม. พัฒนาการออกแบบจ าลองรถล าเลียงอัติโนมัติ (เอจีวี) ด้วยการ
กระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ. ในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 2561;  
23-26 กรกฎาคม 2561; โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุบลราชธานี. อุบลราชธานี:  
โรงพิมพ์วิทยาการพิมพ์; 2561. 519-523. 

วรวิทย์ สงวนพันธ์, คณิศร ภนูิคม, ศิวะ ไวทย์รุ่งโรจน์. การปรับใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการวัด
รูปทรงเรขาคณิตด้วยเครื่องวัด 3 มิต.ิ ในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ  
ประจ าปี 2561; 23-26 กรกฎาคม 2561; โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
อุบลราชธานี. อุบลราชธานี:   โรงพิมพ์วิทยาการพิมพ์; 2561. 1645-1649.  

ณรงค์ บุญเสนอ, คณิศร ภูนิคม, ศิวะ ไวทย์รุ่งโรจน์. การเพ่ิมผลิตภาพในกระบวนการผลิตก้อนเห็ดขอนขาว. 
ในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 2561; 23-26 กรกฎาคม 2561;  
โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุบลราชธานี. อุบลราชธานี: โรงพิมพ์วิทยาการพิมพ์; 
2561. 544-548.  

คณิศร ภูนิคม, ศิวะ ไวย์รุ่งโรจน์. การปรับปรุงคุณภาพในการออกแบบท่อส่งน้ ามันด้วยกิจกรรมกลุ่มขนาดเล็ก 
กรณีศึกษาบริษัทให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบระบบท่อในอุตสาหกรรมปิโตร. ในการประชุม
วิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 2561; 23-26 กรกฎาคม 2561; โรงแรมสุนีย์แกรนด์
แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุบลราชธานี. อุบลราชธาน:ี โรงพิมพ์วิทยาการพิมพ์; 2561. 549-553. 

คณิศร ภูนิคม. การเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการโดยประยุกต์ใช้แผนผังจ าลองธุรกิจ 
กรณีศึกษาร้านเนื้อย่างดีเคบุฟเฟ่ต์. ในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ  
ประจ าปี 2561; 23-26 กรกฎาคม 2561; โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
อุบลราชธานี. อุบลราชธานี: โรงพิมพ์วิทยาการพิมพ์; 2561. 534-538. 

คณิศร ภูนิคม. การประยุกต์ใช้ QFD เพ่ือพัฒนาธุรกิจส าหรับสถานบันเทิงเปิดใหม่. ในการประชุมวิชาการ
ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 2561; 23-26 กรกฎาคม 2561; โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุบลราชธานี. อุบลราชธานี: โรงพิมพ์วิทยาการพิมพ์; 2561. 539-543. 
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ชนาธิป กาลจักร, คณิศร ภูนิคม. ปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบและพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวหญ้าเนเปียร์.  
ในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2560; 12-15 กรกฎาคม 2560; โรงแรมดิเอ็ม
เพรส เชียงใหม่. เชียงใหม่; 2560. 1413-1419. 

คณิศร ภูนิคม, ยิ่งยศ ทิพย์ศรีราช. การปรับปรุงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของฟาร์มไก่ไข่.  
ในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2560; 12-15 กรกฎาคม 2560;  
โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่. เชียงใหม่; 2560.163-169. 

คณิศร ภูนิคม. การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตด้วยเทคนิคการปรับปรุงงาน กรณีศึกษาโรงงาน 
น้ าดื่มใบไผ่เขียว. ในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2560; 12-15 กรกฎาคม 2560;  
โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่. เชียงใหม่; 2560. 150-155. 
 

8.11 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่มีในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ 2556 
ไวรุจน์ อ่ิมโพ, คณิศร ภูนิคม. การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตน้ าดื่มด้วยแนวคิดแบบลีนกรณีศึกษา

โรงงานผลิตน้ าดื่มธารทิพย์. SNRU Journal of Science and Technology มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร. 2560;9(3):653-660. 

 
8.12 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล   

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
Impho W, Poonikom K. Application of the Integrated QFD technique in the Design of an 

Innovative Machine for Cleaning the Drinking Water Tank. International Journal of 
Applied Engineering Research. 2018;13(2):915-921. 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 

1. ชื่อ - นามสกุล นางสาวกิตติมา ศิลปษา 
2. เลขประจ าตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ทางด้านวิศวกรรมวัสดุ) 
4. เลขที่ประจ าต าแหน่ง 385 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรจุเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2540  
5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2540 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
    24 ปี 5 เดือน 
6. คุณวุฒิ  
 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์  พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมโลหการ พ.ศ. 2546 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
7. จ านวนผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 – 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

1 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับความร่วมมือในต่างประเทศ 

- - - - - 

2 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - - - - 
3 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 

ในระดับนานาชาติ 
- - - - - 

4 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- - - - - 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับสถาบัน 

- - - - - 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ 

- - - - - 

7 ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - - - - 
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ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 – 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

8 ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งวิชาการ  
แต่ยังไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
วิชาการ 

- - - - - 

9 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ 
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ 
ในฐานข้อมูลกลุ่มท่ี 2 

- - - - - 

10 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่อง 
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

- - -       1 - 

11 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง  
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติที่มีในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556 

- - -       4 - 

12 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ 
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

- 1        1 -     1 

13 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ 
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  

- - - - - 
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ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 – 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่ 
วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's List) 
หรือตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการที่ปรากฏ 
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

14 ประสบการณ์จากสถานประกอบการ - -        - - - 
15 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่

และได้รับการจดทะเบียน 
- - - - - 

16 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - - - - - 
17 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - - - - - 
18 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ

ว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- - - - - 

19 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - - - - 

  
8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์  

8.10 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
กิตติมา ศิลปษา, ชรินทร์รัตน์ โพธิสว่าง, พรนิภา พรมส าลี. การเปรียบเทียบโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกล

ของมีด AISI 420 ต่างยี่ห้อ. ในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 2561;  
23-26 กรกฎาคม 2561; โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์. อุบลราชธานี: โรงพิมพ์
วิทยาการพิมพ์; 2561. 673-677. 
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8.11 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่มีในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ 2556 
Theeraviriya C, Pitakaso R, Sethanan K, Sillapasa K, Srivarapongse T. The location routing 

problem  A case study in the rubber purchasing area in northeast Thailand. Proceedings 
of the International Congress on Logistics and SCM Systems National; 29-31 July 2018; 
Vietnam University. Ho Chi Minh City; 2018. 152-158. 

Praseeratasang N, Pitakaso R, Sillapasa K, Srivarapongse T, Sethanan K. Mathematic Model for 
Solving problems Production scheduling and assignment Problem A case study of 
Chicken farm in Buriram Province. Proceedings of the International Congress on Logistics 
and SCM Systems National; 29-31 July 2018; Vietnam University. Ho Chi Minh City; 2018. 
264-266. 

Praseeratasang N, Pitakaso R, Sillapasa K, Srivarapongse T, Sethanan K.. Mathematical models  
for scheduling problems and assignments problems. A Case Study of Pornprasert Farm. 
Proceedings of the International Congress on Logistics and SCM Systems National; 29-31 
July 2018; Vietnam University. Ho Chi Minh City; 2018. 276-280. 

Jirasirilerd G, Pitakaso R, Sillapasa K, Srivarapongse T, Sethanan K. Application of Heuristic 
Method for Assembly Line Balancing Problem Type 2 When Type of Machine Used In 
Each Workstation. Proceedings of the International Congress on Logistics and SCM 
Systems National; 29-31 July 2018; Vietnam University. Ho Chi Minh City; 2018. 252-254. 

 
8.12 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล   

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
Meengam C, Sillapasa K. Evaluation of Optimization Parameters of Semi-Solid Metal 6063 

Aluminum Alloy from Friction Stir Welding Process Using Factorial Design Analysis. J. 
Manuf. Mater. Process. 2020;4:123; doi:10.3390/jmmp4040123.  

Theeraviriya C, Pitakaso R, Sillapasa K, Kaewman S. Location Decision Making and Transportation 
Route Planning Considering Fuel Consumption. J. Open Innov. Technol. Mark. Complex. 
2019;5(2):5-27. 

Sillapasa K, Mutoh Y, Miyashita Y, Seo N. Fatigue Strength Estimation Based on Local Mechanical 
Properties for Aluminum Alloy FSW Joints. Materials. 2017;10(2):1-13. 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 
1. ชื่อ - นามสกุล  นายตะวันฉาย โพธิ์หอม 
2. เลขประจ าตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ทางด้านวิศวกรรมการผลิต) 
4. เลขที่ประจ าต าแหน่ง 65 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรจุเมื่อ 18 เมษายน 2550 
5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2550 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน 14 ปี 5 เดือน 
6. คุณวุฒ ิ 
 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
Master of Engineering 
Science  

Manufacturing Engineering พ.ศ. 2543 The University of Iowa, USA 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมการผลิต พ.ศ. 2538 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

 

7. จ านวนผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์  
 

ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 - 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

1 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับความร่วมมือในต่างประเทศ 

- - - - - 

2 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - - - - 
3 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - - - - - 
4 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 

ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
- - - - - 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - - - - - 
6 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ

ใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ 
- - - - - 

7 ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ 
การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - - - - 

8 ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินต าแหน่งวิชาการ แต่ยังไม่ได้น ามาขอรับ
การประเมินต าแหน่งวิชาการ 

- - - - - 
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ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 - 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

9 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 

- - - - - 

10 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ 
ที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

- 1 - 1        1 

11 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ 
ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือวารสารวิชาการระดับชาติ 
ที่มีในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 2556 

- - - - - 

12 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล  
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
พ.ศ. 2556 

- - - - - 

13 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล  
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's List) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

- - - - - 

14 ประสบการณ์จากสถานประกอบการ - - - - - 
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ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 - 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

15 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ
การจดทะเบียน 

- - - - - 

16 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - - - - - 
17 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - - - - - 
18 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้

ด าเนินการ 
- - - - - 

19 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - - - - 

  

8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์  
8.10 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 
ตะวันฉาย โพธิ์หอม, กฤษฎี ม่วงสาว, นรินทร บุญยืด, เศรษฐวุฒิ สายสมบัต. การศึกษาปจจัยที่มีผลตอประ

สิทธิภาพของรถน าทางอัตโนมัติ. ในการประชุมวิชาการข่ายงานอุตสาหการ ครั้งที่ 38 ประจ าปี 
2563; 7–8 พฤศจิกายน 2563; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2563. 1034–1038. 

ตะวันฉาย โพธิ์หอม, ถนัดกิจ ศรีโชค. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการผลิตแบบคาร์บอนแห้ง.  
ในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2561 (IE-Network 2018); 23-26 กรกฎาคม 
2561; โรงแรมสุนีย์แกรนด์. อุบลราชธานี: โรงพิมพ์วิทยาการพิมพ์; 1648-1652. 

ตะวันฉาย โพธิ์หอม, สุริยา โชคสวัสดิ์. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการเชื่อมของการ เชื่อม
ไทเทเนียม. ในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2560 (IE-Network 2017); 12-15 
กรกฎาคม 2560; โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่. เชียงใหม่: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 512-518.   
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
 

1. ชื่อ - นามสกุล  นายถนัดกิจ  ศรีโชค 
2. เลขประจ าตัวประชาชน  x-xxxx-xxxxx-xx-x 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ทางด้านวิศวกรรมการผลิต) 
4. เลขที่ประจ าต าแหน่ง 305  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรจุเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 
5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  

    8 ปี 7 เดือน 
6. คุณวุฒิ  
 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547 - มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
 
7. จ านวนผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 - 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

1 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับความร่วมมือในต่างประเทศ 

- - - - - 

2 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - - - - 
3 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 

ในระดับนานาชาติ 
- - - - - 

4 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- - - - - 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับสถาบัน 

- - - - - 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ 

- - - - - 

7 ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - - - - 
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ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 - 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

8 ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งวิชาการ  
แต่ยังไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
วิชาการ 

- - - - - 

9 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ      
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ   
ในฐานข้อมูลกลุ่มท่ี 2   

-    -   -   -   -    

  10 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ   
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่อง   
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ    

-  -         -        -  - 

11 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ 
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง   
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ 
วารสารวิชาการระดับชาติที่มีในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ 
คณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ 
การ  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556  

-        - 1       - - 

12 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์  
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน  
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

-       1 - - - 

13 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ 
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

1 - - - 1 
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ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 - 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น 
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ  
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's List) หรอืตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

14 ประสบการณ์จากสถานประกอบการ - - - - - 
15 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่

และได้รับการจดทะเบียน 
- - - - - 

16 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - - - - - 
17 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - - - - - 
18 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ

ว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- - - - - 

19 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - - - - 

  
8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์   

8.11 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่มีในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ 2556 
Srichok T, Pitaaso R, Sethanan K, Chainarong S. Using Modified Differential Evolution 

Algorithm to Optimize Friction Stir Welding Design of AA 6082-T6 Aluminum Alloy. 
APIEMS 2019 Conference. December 2-5, 2019; Kanazawa, Ishikawa, Japan. Ishikawa: 
Japan; 954-959.  
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    8.12 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล   
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
Srichok T, Pitaaso R, Sethanan K, Sirirak W, Kwangmuang P. Combined Response Surface Method 

and Modified Differential Evolution for Parameter Optimization of Friction Stir Welding. 
Processes 2020, 8, 1080; doi:10.3390/pr8091080 

 
   8.13 บทความวิจัยหรือบทความวิชการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล  
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ  
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's List) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  
ถนัดกิจ ศรีโชค, ไชยา โฉมเฉลา, ระพีพันธ์ ปิตาคะโส, สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์. การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม

ส าหรับการไถกลบวัชพืชด้วยวิธีการพ้ืนผิวตอบสนองร่วมกับวิธีการโมดิฟายวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่าง.
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 2564;13(2)พฤษภาคม-สิงหาคม:221-239. 

ถนัดกิจ ศรีโชค, ตะวันฉาย โพธิ์หอม, ระพีพันธ์ ปิตาคะโส. ออกแบบและพัฒนาด้ามจับเครื่องมือตัดส าหรับงาน
กลึง โดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฎอุบลราชธานี. 2560;7(2)กรกฎาคม-ธันวาคม:117-131. 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
 

1. ชื่อ - นามสกุล นางจริยาภรณ์  อุ่นวงษ ์
2. เลขประจ าตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ ไม่มี 
4. เลขที่ประจ าต าแหน่ง 591 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรจุเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2540    
5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 2  มิถุนายน 2540  รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน 24 ปี 4 เดือน 

6. คุณวุฒิ  
 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
Doctor of Philosophy Mechanical 

Engineering 
พ.ศ. 2550 Tokyo University, Japan 

วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมระบบการผลิต พ.ศ. 2544 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

7. จ านวนผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
 

ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 - 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

1 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับความร่วมมือในต่างประเทศ 

- - - - - 

2 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - - - - 
3 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 

ในระดับนานาชาติ 
- - - - - 

4 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- - - - - 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับสถาบัน 

- - - - - 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ 

- - - - - 

http://www.kmutt.ac.th/
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ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 - 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

7 ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - - - - 

8 ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งวิชาการ  
แต่ยังไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
วิชาการ 

- - - - - 

9 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ 
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ 
ในฐานข้อมูลกลุ่มท่ี 2 

- - - - - 

10 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่อง 
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

- - -       2     2 

11 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง จากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556 

- 2 - -      2 

12 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

- 1 - - - 

13 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ 
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

- - - - - 
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ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 - 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น 
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ  
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's List) หรอืตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

14 ประสบการณ์จากสถานประกอบการ - - - - - 
15 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่

และได้รับการจดทะเบียน 
- - - - - 

16 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - - - - - 
17 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - - -        -        - 
18 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ

ว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- 1 -       1       1 

19 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - - - - 

  
8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์  

8.10 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์, ประพันธ์ วงศ์หินกอง, ปรีชา สร้างทองค า. อิทธิพลของปริมาณคาร์บอนในเหล็กกล้าต่อ

ความสามารถการเชื่อมเสียดทานกับทองแดง. ในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
ประจ าปี พ.ศ. 2561; 23-27 กรกฎาคม 2561; โรงแรมสุนีย์ แกรนด์แอนด์ คอนเวนชันเซ็นเตอร์. 
อุบลราชธานี: โรงพิมพ์วิทยาการพิมพ์; 2561. 887-893. 

จริยาภรณ์ อุ่นวงษ,์ อ านาจ เครือเนตร. การสึกหรอของเครื่องมือกวนและสมบัติทางกลของอลูมิเนียมเชิงประกอบ
พ้ืนผิวเสริมแรงแบบผสมผสาน. ในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2561;    
23-27 กรกฎาคม 2561; โรงแรมสุนีย์ แกรนด์แอนด์ คอนเวนชันเซ็นเตอร์. อุบลราชธานี: โรงพิมพ์
วิทยาการพิมพ์; 2561. 759-764. 
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วรพจน์ ศิริรักษ์, จรวยพร แสนทวีสุข, จริยาภรณ์ อุ่นวงษ.์ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเชื่อมเสียดทานแบบกวน
ของอลูมิเนียมผสมต่างชนิดเกรด 5083-6061. ในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
ประจ าปี พ.ศ. 2560; 12-15 กรกฎาคม 2560; โรงแรมดิเอมเมอรัล. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 
2560. 455-461. 

รงุวสันต ไกรกลาง, จริยาภรณ อุนวงษ, จรวยพร แสนทวีสุข. การเตรียมอลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิวดวย 
กระบวนการเสียดทานแบบกวน. ในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี  
พ.ศ. 2560; 12-15 กรกฎาคม 2560; โรงแรมดิเอมเมอรัล. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2560. 
406-412. 

 
8.11 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่มีในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรม  
การอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ 2556 
นฤมล คณะวงศ,์ จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ และคณะ. การทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ

แบคทีเรียของเครื่องผลิตโอโซน, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2563; 
22(3)กันยายน-ธันวาคม: 45-52. 

Kraiklang R, Onwong J, Santhaweesuk C. Multi-Performance Characteristics of AA5052 + 10% SiC 
Surface Composite by Friction Stir Processing, J. Compos. Sci. 2020;4(36):doi: 
10.3390/jcs4020036.  

Sirirak W, Santhaweesuk C, Onwong J. The Investigation of Particle Distribution in Dissimilar 
AA5083-AA6061 Alloys Weld line of Friction Stir Welding. The 7th International Graduate 
Research Conference (IGRC 7) Graduate Research Driven Thailand 4.0; 19-20 October 
2017; Unbon Ratchathani University. Ubon Ratchathani. Office of the Higher Education 
Commission. 2017. 283-293. 

Kraiklang R, Onwong J, Santhaweesuk C. Characterization of Tool Wear in Fabrication of 
Aluminum Surface Composite by Friction Stir Processing. The 7th International Graduate 
Research Conference (IGRC 7) Graduate Research Driven Thailand 4.0; 19-20 October 
2017; Unbon Ratchathani University. Ubon Ratchathani. Office of the Higher Education 
Commission. 2017. 247-255. 
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8.18 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
จริยาภรณ์ อุ่นวงษ.์ เครือข่ายคุณค่าและความเป็นท้องถิ่นสู่การสร้างระบบนิเวศน์อาหารปลอดภัยจังหวัด 

อุบลราชธานี, ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  
          (สอวช.); 2563.  
จริยาภรณ์ อุ่นวงษ.์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร. กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน 
 กองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2561. เลขที่รายงาน RDG61A0030. 
จริยาภรณ์ อุ่นวงษ.์ ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการท างานวิจัยเพื่อ 

สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด.กรุงเทพมหานคร :ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย;  
2557-2560. เลขที่รายงาน RDG57A0017.  
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 

1. ชื่อ - นามสกุล นางสาวจรวยพร แสนทวีสุข 
2. เลขประจ าตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ ไม่มี 
4. เลขที่ประจ าต าแหน่ง 609 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรจุเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2541  
5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2541 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
    23 ปี 3 เดือน 
6. คุณวุฒิ  
 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
Doctor of Philosophy Materials Engineering พ.ศ. 2556 University of Wisconsin-

Madison, USA. 
Master of Science Metallurgical 

Engineering 
พ.ศ. 2549 University of Wisconsin-

Madison, USA. 
Master of Engineering Manufacturing 

System Engineering 
พ.ศ. 2545 Asian Institute of Technology 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

7. จ านวนผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
 

ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 – 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

1 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับความร่วมมือในต่างประเทศ 

- - - - - 

2 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - - - - 
3 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 

ในระดับนานาชาติ 
- - - - - 

4 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- - - - - 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับสถาบัน 

- - - - - 
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ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 – 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ 

- - - - - 

7 ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - - - - 

8 ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งวิชาการ  
แต่ยังไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
วิชาการ 

- - - - - 

9 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ 
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ 
ในฐานข้อมูลกลุ่มท่ี 2 

- - - - - 

10 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่อง 
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

- - -       2       4 

11 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง จากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556 

- -        1 -      3 

12 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ 
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

- - - - - 

13 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ 

- - - -       - 
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ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 – 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's List) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 

14 ประสบการณ์จากสถานประกอบการ - - - - - 
15 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่

และได้รับการจดทะเบียน 
  - - - 

16 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - - - - - 
17 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - - - - - 
18 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ

ว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- - - - - 

19 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - - - - 

  
8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์  

8.10 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
จรวยพร แสนทวีสุข, วิธวชั หารอาษา, อนุชา เล่าเรียน, นุชจิรา วรรณสิทธิ์, ธน ทองกลม. การศึกษาปัจจัยที่มี

ผลต่อโครงสร้างและสมบัติทางกลของอลูมิเนียมผสมที่ผ่านการกระตุ้นด้วยการหลอมละลายและ
ความเครียด. ประมวลบทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 12; 12-13 
กรกฎาคม 2561; อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. อุบลราชธาน:ี โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2561. 71-82. 
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ธน ทองกลม, ณัฐชญาภรณ์ ไชยพันธ์, ยุพาภรณ ์บุญตะนัย, วราวุฒิ ยี่เทพ, จรวยพร แสนทวีสุข. การศึกษา 
 ผลของปริมาณดีบุกที่มีต่อสมบัติทางเสียงของชิ้นงานทองสัมฤทธิ์. ประมวลบทความในงานประชุม

วิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที ่12; 12-13 กรกฎาคม 2561; อาคารเทพรัตนสิริปภา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. อุบลราชธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2561. 299-307. 

รุ่งวสันต์ ไกรกลาง, จริยาภรณ์ อุ่นวงษ,์ จรวยพร แสนทวีสุข. การเตรียมอลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิวด้วย
กระบวนการเสียดทานแบบกวน. ในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2560  
(IE-Network 2017); 12-15 กรกฎาคม 2560; โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่. เชียงใหม่: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2560. 406-412. 

วรพจน์ ศิริรักษ์, จรวยพร แสนทวีสุข, จริยาภรณ์ อุ่นวงษ.์ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเชื่อมเสียดทาน 
 แบบกวนของอลูมิเนียมผสมต่างชนิดเกรด 5083-6061. เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม          
 อุตสาหการ 2560 (IE-Network 2017); 12-15 กรกฎาคม 2560; โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่. 

เชียงใหม่: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2560. 455-461. 
สิทธินัน บุญเลิศ, จรวยพร แสนทวีสุข, จริยาภรณ์ อุ่นวงษ.์ การหาค่าพารามิเตอร์ของการเชื่อมเสียดทานแบบ

กวนที่ให้ค่าความต้านทานแรงดึงสูงสุด ของการเชื่อมวัสดุต่างชนิด SS400-Al6063. ในการประชุม
วิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2560 (IE-Network 2017); 12-15 กรกฎาคม 2560;  
โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่. เชียงใหม่: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2560. 635-641. 

ธิติกานต ์บุญแข็ง, จรวยพร แสนทวีสุข, นลิน เพียรทอง, หัถชัย เขาแก้ว, พลอธิป จันทร์ทา, อุดร ปะถะมา,  
ชุมพล แก้วสง่า. การประยุกต์ดินเหนียวเผาเป็นส่วนผสมวัสดุประสานในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัด
ข้าว. ในการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรม
อย่างยั่งยืน ครั้งที ่6; 29 กันยายน 2560; ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร; 1-10.  

 

8.11 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่มีในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 2556 
Boonkang T, Santhaweesuk C, Pianthong N, Umpuch C, Khaokaew H, Som-in J, et al. 

Development of Domestic Salt used as binder in Casting Process of rice polishing 
cylinder. Proceeding of Researchfora 41th International Conference Italy; 20-21 Febuary 
2019; Italy. Italy; 2019. 5-8. 
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Boonkang T, Santhaweesuk C, Pianthong N, Bangphan N. Efficiency Improvement of Rice 
 Polishing Cylinder used as Metakaolin Binder by Centrifugal Machine Casting Process. 
Proceeding of 75th IASTEM International Conference; 9th -10th September 2017; Moscow 
Russia.Moscow: 2017. 15-18.  

Sirirak W, Santhaweesuk C, Onwong J. Investigation of Particle Distribution in Dissimilar   
           AA5083-AA6061 Alloys Weld line of Friction Stir Welding. 7th International Graduate   
           Research Conference (IGRC 7); 19-20 October 2017; U-place hotel 

Ubonratchathaniuniversity. Ubon Ratchathani; โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2017.  
282-292.  

Kraiklang R, Onwong J, Santhaweesuk C. Characterization of Tool Wear in Fabrication of 
Aluminum Surface Composite by Friction Stir Processing. 7th International Graduate 
Research Conference (IGRC 7); 19-20 October 2017; U-place hotel 
Ubonratchathaniuniversity. Ubon Ratchathani; โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2017.  
246-254. 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
 

1. ช่ือ - นามสกุล นายไท แสงเทียน 
2. เลขประจ าตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ ไม่มี 
4. เลขที่ประจ าต าแหน่ง  466 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรจุเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ลงวันที่  
   1 พฤศจิกายน 2538 สังกัดคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
    25 ปี 11 เดือน 
6. คุณวุฒิ  
 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
Master of Science Industrial 

Engineering  
พ.ศ. 2538 The University of New 

Haven, Connecticut, USA 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า   

  
  

พ.ศ. 2534 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง 

 
7. จ านวนผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
 

ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 - 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

1 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับความร่วมมือในต่างประเทศ 

- - - - - 

2 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - - - - 
3 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 

ในระดับนานาชาติ 
- - - - - 

4 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- - - - - 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับสถาบัน 

- - - - - 
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ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 - 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ 

- - - - - 

7 ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - - - - 

8 ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งวิชาการ  
แต่ยังไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
วิชาการ 

- - - - - 

9 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ 
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐาน 
ข้อมูลกลุ่มท่ี 2 

- - - - - 

10 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่อง 
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

- - - - - 

11 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง จากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556 

- - - - - 

12 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ 
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

- - - - - 

13 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ 

- - - - 1 
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ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 - 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น 
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ  
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's List) หรอืตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

14 ประสบการณ์จากสถานประกอบการ - - - - - 
15 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่

และได้รับการจดทะเบียน 
- - - - - 

16 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - - - - - 
17 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - - - - - 
18 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ

ว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- - - - - 

19 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - - - - 

 
8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์  
    8.13 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล  
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า 
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ  
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's List) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
จักรกฤษณ์  อัมพุช, ฐิตาพร ค าภู, นันทกานต์ ทองเฟ่ือง, สุจิตรา แก้วศิริ, อิทธิศักดิ์ เภาโพธิ์, ไท แสงเทียน, 

พุทธพร แสงเทียน. การดูดซับสีย้อมรีแอ็คทีพแบล็ค 5 บนถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากผักตบชวา. วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2560;19(1)มกราคม-เมษายน: 163-177. 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

  
1. ชื่อ - นามสกุล  นายธน  ทองกลม 
2. เลขประจ าตัวประชาชน  x-xxxx-xxxxx-xx-x 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ ไม่มี 
4. เลขที่ประจ าต าแหน่ง 227 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรจุเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556     
5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2556 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน 7 ปี  
    9 เดือน 
6. คุณวุฒิ  
 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

เทคโนโลยีวัสด ุ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมวัสดุ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

 
7. จ านวนผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
 

ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 - 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

1 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับความร่วมมือในต่างประเทศ 

- - - - - 

2 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - - - - 

3 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับนานาชาติ 

- - - - - 

4 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- - - - - 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับสถาบัน 

- - - - - 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ 

- - - - - 

http://www.kmutt.ac.th/
http://www.kmutt.ac.th/
http://www.kmutt.ac.th/
http://www.kmutt.ac.th/
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ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 - 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

7 ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - - - - 

8 ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งวิชาการ  
แต่ยังไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
วิชาการ 

- - - - - 

9 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ 
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ 
ในฐานข้อมูลกลุ่มท่ี 2 

- - - - - 

10 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่อง 
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

- - - 2 - 

11 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง จากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556 

- - - - - 

12 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ 
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

- - - - - 

13 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ 
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ 

- - - - - 



243 
 

 

ที ่ เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2564 - 2560) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's List) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 

14 ประสบการณ์จากสถานประกอบการ - - - - - 
15 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่

และได้รับการจดทะเบียน 

- - - - - 

16 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - - - - - 

17 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - - - - - 

18 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
ว่าจ้างให้ด าเนินการ 

- - - - - 

19 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - - - - 

  
8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์  

8.10 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
จรวยพร แสนทวีสุข, วิธวชั หารอาษา, อนุชา เล่าเรียน, นุชจิรา วรรณสิทธิ์, ธน ทองกลม. การศึกษาปัจจัยที่มี

ผลต่อโครงสร้างและสมบัติทางกลของอลูมิเนียมผสมที่ผ่านการกระตุ้นด้วยการหลอมละลายและ
ความเครียด. ประมวลบทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 12; 12-13. 
กรกฎาคม 2561; อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. อุบลราชธาน:ี โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2561. 71-82. 

ธน ทองกลม, ณัฐชญาภรณ์ ไชยพันธ์, ยุพาภรณ์ บุญตะนัย, วราวุฒิ ยี่เทพ, จรวยพร แสนทวีสุข. การศึกษา 
 ผลของปริมาณดีบุกที่มีต่อสมบัติทางเสียงของชิ้นงานทองสัมฤทธิ์. ประมวลบทความในงานประชุม

วิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที ่12; 12-13 กรกฎาคม 2561; อาคารเทพรัตนสิริปภา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. อุบลราชธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2561. 299-307. 
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ภาคผนวกที ่2 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 

/อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
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ภาคผนวกที่ 3 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวกที่  4 
สมอ.08 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
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ภาคผนวกที่  5 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาของหลักสูตรกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 
 

 


