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รายละเอยีดหลกัสูตร 
หลกัสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
คณะ/ภาควชิา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. ช่ือหลกัสูตร 
 ภาษาไทย : หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมการผลิต 
 ภาษาองักฤษ  :  Bachelor of Industrial Technology Program in Production Engineering 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
 ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)  : อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมการผลิต) 
 ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)  : อส.บ. (วศิวกรรมการผลิต) 
 ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ):  Bachelor of Industrial Technology (Production Engineering) 
 ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ)  :  B.Ind.Tech. (Production Engineering) 
3. วชิาเอก (ถา้มี) 
 ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
 134  หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ 
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี   4  ปี 

5.2 ประเภทของหลกัสูตร  
หลกัสูตรปริญญาตรีปฏิบติัการ 

5.3 ภาษาทีใ่ช้ 
ภาษาไทย  

5.4 การรับเข้าศึกษา 
รับนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

5.5 ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่ 
จดัการเรียนการสอนโดยตรง 
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5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว  

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

  สภาวชิาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลกัสูตรต่อสภามหาวทิยาลยัฯ ในการประชุม 
   คร้ังท่ี 3/2563 วนัท่ี 18 มีนาคม 2563  
  สภามหาวทิยาลยั อนุมติัหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2563 วนัท่ี 8 เมษายน 2563 

เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลกัสูตรจะไดรั้บการเผยแพร่วา่เป็นหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 

(1) ผูบ้ริหาร/หวัหนา้งาน/ผูป้ฏิบติังาน/ผูช้  านาญงานดา้นการผลิต ดา้นเทคโนโลยทีางอุตสาหกรรมการ
ผลิตและการจดัการ เช่น โรงงานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ โรงงานหล่อโลหะ และโรงงานพลาสติก 
เป็นตน้ 

(2) พนักงานในหน่วยงานรัฐ งานพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีรัฐวสิาหกิจต่างๆ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) นกัประดิษฐน์วตักรรมดา้นเทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต 
(4) วศิวกรในภาคการผลิตของอุตสาหกรรม  
(5) ผูป้ระกอบการอิสระดา้นการผลิตและอุตสาหการ 
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9.    ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวุฒิการศึกษา 

*1. นางสุวมิล   
     เจียรธราวานิช 

อาจารย ์ วศ.ม. (วศิวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2549 
ศษ.บ. (การวดัและประเมินผล),  
          มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช, 2554 
วศ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ), มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2546 
วศ.บ. (วศิวกรรมทรัพยากรน ้ า), มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2544 

*2. นางสาวมนฤดี   
     ผาบสิมมา 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ วศ.ม. (เทคโนโลยกีารข้ึนรูปโลหะ),  
          ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, 2552 
วศ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ), ม.เซนตจ์อห์น, 2555 
วท.บ. (ฟิสิกส์ประยกุต)์, ม.มหาสารคาม, 2545 

3. นายสวา่ง   
    ฉนัทวทิย ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ วศ.ม. (วศิวกรรมการจดัการอุตสาหกรรม),  
          ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2551 
M.M. (Master in Management),  
          Technological University of the Philippines, 2541 
วศ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ),  
          สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล, 2545 
ค.อ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ-เช่ือมประกอบ),  
          สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล,  2537 

4. นายทินโน   
    ขวญัดี 

อาจารย ์ M.T. (Master of Technology),  
          Technological University of the Philippines, 2540 
วศ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ),  
          สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล, 2544 
ค.อ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ-เคร่ืองมือกล),  
          สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล,  2529 

5. นายมารุต   
    เขียวแก่ 

อาจารย ์ วศ.ม. (วศิวกรรมโลหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2557 
วศ.บ. (วศิวกรรมโลหการและวสัดุ),  
          จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551 

   

หมายเหตุ : อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรล าดับท่ี 1 และล าดบัท่ี 2  คือ อาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในด้าน
ปฏิบติัการ โดยมีรายละเอียดประสบการณ์ดา้นปฏิบติัการของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร แสดงในเอกสาร
แนบ 5 
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10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ พื้นท่ีเทคนิคกรุงเทพ 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ก าหนดวิสัยทศัน์ “ประเทศมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน เป็น
ประเทศพฒันาแล้ว ด้วยการพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพฒันาให้คนไทยมี
ความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติ ในการท่ีจะพฒันาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้
ระดบัสูง เป็นประเทศพฒันาแลว้ และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมัน่คง เสมอภาคและเป็นธรรม 
ประเทศสามารถแข่งขนัไดใ้นระบบเศรษฐกิจ วิสัยทศัน์เชิงนโยบายของรัฐท่ีตอ้งการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
แบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนด้านนวตักรรม ด้วย Thailand 4.0 เพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็นกลุ่ม
ประเทศท่ีมีรายไดสู้ง โดยการผลกัดนัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (S-Curve) ในรูปแบบท่ี 1 คือ First S-
Curve เป็นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีอยูแ่ลว้ในประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชปั้จจยัผลิต แต่
กลุ่มอุตสาหกรรมปัจจุบนัไม่เพียงพอท่ีจะท าให้เศรษฐกิจของประเทศไทย เติบโตไดอ้ย่างกา้วกระโดด จึง
จ าเป็นตอ้งมีการพฒันาในรูปแบบท่ี 2 คือ New S-Curve ซ่ึงเป็นรูปแบบของการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ 
เพื่อเปล่ียนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอนาคตเหล่าน้ีให้เป็นกลไกท่ีส าคัญในการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ เปล่ียนจากแรงงานทกัษะต ่าไปสู่แรงงานท่ีมีความรู้ 
ความเช่ียวชาญ และทกัษะสูง ซ่ึงการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมจะสามารถเพิ่มรายไดข้องประชากร รวมทั้ง
นโยบายดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดงันั้นจึงตอ้งมีการพฒันาก าลงัคนให้พร้อมเขา้สู่ยุคเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทลั (Workforce) สร้างคน สร้างงาน สร้างความเขม้แข็งจากภายใน บุคลากรในวิชาชีพท่ีมีคุณภาพ 
และปริมาณเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาท่ีขาดแคลน หรือมีความส าคญัต่อการสร้างนวตักรรม เกิด
การจา้งงานแบบใหม่ อาชีพใหม่ ธุรกิจใหม่ จากการพฒันาเทคโนโลยี ซ่ึงประเทศไทยยงัมีความขาดแคลน
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถสูงท่ีจะไปตอบสนองภาคอุตสาหกรรมไปสู่ Thailand 4.0 ไดอ้ยา่งเพียงพอ 
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) มีเป้าหมายการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศท่ีใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมของภาคีการพฒันาทุกภาคส่วน อีกทั้ง
ก าหนดประเด็นการพฒันาหลกัท่ีสาคญั อาทิ การเพิ่มศกัยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมท่ีมีศกัยภาพใน
ปัจจุบนั ให้ต่อยอดไปสู่ฐานการผลิตและบริการท่ีใช้เทคโนโลยีท่ีเขม้ขน้และมีนวตักรรมมากข้ึน ควบคู่กบั
การวางรากฐานเพื่อสร้างและพฒันาภาคการผลิตและบริการส าหรับอนาคต ทั้งในดา้นการเตรียมศกัยภาพคน
และโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนสร้างกลไกและเครือข่ายความร่วมมือของธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ 
(Cluster) พฒันาก าลงัคนและสร้างความสามารถในการแข่งขนั การปรับโครงสร้างการผลิตโดยการพฒันา
ต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่ือมโยงการผลิตกบัอุตสาหกรรมท่ีเป็น
ฐานรายไดป้ระเทศ และเป็นกลไกการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยให้เขา้สู่การเป็นศูนยก์ลางการผลิตและบริการ
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ทั้งในระดบัอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน เช่น ศูนยก์ลางการผลิตรถยนตแ์ละช้ินส่วน และศูนยท์ดสอบ
และวจิยัพฒันายานยนตแ์ละช้ินส่วนของเอเชีย  

11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
  ผลจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมโลกส่งผลต่อสังคมแห่งการเรียนรู้ ดงันั้นในการพฒันาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ มีเป้าหมายคือ คนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สภาพแวดลอ้มท่ีดี สังคมท่ีสันติและเอ้ือ
อาทรต่อกนั สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งพฒันาความรู้และจริยธรรม  ส่วนการปรับโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลและสามารถแข่งขนัได ้สนบัสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั 
พฒันาเทคโนโลย ีนวตักรรม เพิ่มการผลิตและการคา้ ดงันั้นการผลิตบณัฑิตท่ีค านึงถึงความตอ้งการก าลงัคน
ของประเทศ ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้บณัฑิตท่ีสามารถคงไวซ่ึ้งคุณค่าทางวิชาการและวิชาชีพ ความ
ตอ้งการของตลาดหรือผูเ้รียน ปรับหลกัสูตรการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุน่ สร้างระบบเครือข่ายความรู้
และการใชท้รัพยากรร่วมกนัโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือ และนโยบายพฒันาการศึกษาท่ีมุ่งให้บณัฑิตมี
ความรู้ในหลากหลายศาสตร์ มีความสามารถน าแนวคิดใหม่ นวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกันกับ
บริบททางสังคมและวฒันธรรม ตอ้งค านึงถึงสภาพสังคมและส่ิงแวดลอ้ม มีทกัษะการส่ือสารเจรจาและมี
จิตส านึกท่ีดีต่อจรรยาบรรณวชิาชีพ เพื่อสร้างผลกระทบท่ีนอ้ยท่ีสุดจากภาคอุตสาหกรรม อนัส่งผลต่อวถีิการ
ด าเนินชีวติของชุมชนรอบดา้นเพื่อเป็นการดูแลวถีิชีวติและสังคมร่วมดว้ย 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกิจของสถาบัน 
12.1  การพฒันาหลกัสูตร 

 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกทางดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  และวฒันธรรม  และการขาดแคลน
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในดา้นทกัษะวิชาชีพเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมการผลิต ท าให้มีความ
จ าเป็นตอ้งพฒันาหลกัสูตรท่ีมีศกัยภาพในการผลิตบุคลากรท่ีมีความช านาญในการปฏิบติังานทางเทคโนโลยี
อุตสาหการเพื่อรองรับอุตสาหกรรมไปสู่ Thailand 4.0 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจึงมีความจ าเป็นตอ้ง
ปรับปรุงหลกัสูตรปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิตดา้นเทคโนโลยอุีตสาหการเป็นดา้นวศิวกรรมการผลิต 
เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขนัในอนาคต  ใหต้อบสนองต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจ  
สังคม และวฒันธรรม รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน  และ
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ  หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการเป็นหลกัสูตรท่ีตอบสนองนโยบายอุตสาหกรรม 
Thailand 4.0 โดยการสร้างบุคลากรให้ตรงกบัความตอ้งการและลกัษณะงานทั้งดา้นวิชาการและวิชาชีพ มี
ความเขา้ใจในผลกระทบของเทคโนโลยีท่ีมีต่อสังคม ค านึงถึงผลกระทบทางดา้นสภาพแวดลอ้ม โดยยดึหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายและวสิัยทศัน์ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  
ท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้นเทคโนโลย ีการวจิยั และการผลิตบณัฑิตท่ีดีและมีคุณภาพ 

12.2  ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
  ดว้ยวิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ท่ีมุ่งสู่ความเป็นผูน้ ามหาวิทยาลยั
แห่งเทคโนโลยสีร้างสรรคใ์นภูมิภาคเอเชีย โดยบณัฑิตมีอตัลกัษณ์เป็นนกัปฏิบติั ท่ีรู้ทฤษฎี เก่งปฏิบติั และมี
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ความคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงหลกัสูตรไดอ้อกแบบให้เป็นหลกัสูตรปฏิบติัการ เนน้ภาคปฏิบติัมากข้ึน เพื่อส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการน าเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ โดยหลงัจากจบ
หลกัสูตรในภาคทฤษฎี และการฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการ บณัฑิตจะไดน้ าความรู้ท่ีไดไ้ปใช้ท า
กิจกรรมเพื่อสร้างนวตักรรมให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งหลกัสูตรได้ปลูกฝังความมี
ระเบียบวนิยั มีคุณธรรม ความรับผดิชอบในจรรยาบรรณวชิาชีพและต่อสังคม                                                                                                                                                           
13.   ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอืน่ของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวชิา / รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ี่เปิดสอนโดยคณะ / สาขาวชิา / หลกัสูตรอืน่ 
                 ประกอบดว้ย 3 หมวดวชิา 

ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   
   จดัสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

1) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
3) กลุ่มวชิาภาษา 

   จดัสอนโดยคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
2) กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 
   กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ  ใช้ร่วมกนัทุกหลกัสูตรภายในคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 
   3-001-301 การเตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
 Pre-Cooperative Education  

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 
   จดัสอนโดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
      13.2 กลุ่มวชิา / รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้สาขาวชิา / หลักสูตรอืน่ 
   3-211-101 งานฝึกฝีมือ 1(1-0-2)
     Engineering Skills    
   3-211-102 ปฏิบติังานฝึกฝีมือ   2(0-6-0) 
     Engineering Skills Practice 
   3-211-103 เขียนแบบทางเทคนิค 1(1-0-2) 
     Technical Drawing  
   3-211-104 ปฏิบติัการเขียนแบบทางเทคนิค 2(0-4-2) 
     Technical Drawing Laboratory 
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   3-211-105 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
     Industrial Mathematics 
   3-211-206 ความปลอดภยัในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
     Industrial Safety 
 

       13.3   การบริหารจัดการ 
 การจดัการเรียนการสอน ตอ้งมีการวางแผนร่วมกนัระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนดเน้ือหา และ
กลยุทธ์การสอนตลอดจนการวดัผลและประเมินผล ทั้งน้ีเพื่อให้นกัศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรน้ี 
การด าเนินงานดา้นการบริหารโดยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อนและผูบ้ริหาร
คณะวิชา ส าหรับการด าเนินงานดา้นวิชาการอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑ์ของฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลยั ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีเป็นไปตามท่ีระบุในหลกัสูตร  
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 1.1 ปรัชญา  
 บณัฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต เป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญเทคโนโลยีการผลิตทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติั  มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ภาคอุตสาหกรรมและประเทศชาติ 
 1.2 ความส าคัญ 

1.2.1 พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละมีสมรรถนะ ตรงตามความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานทางดา้นอุตสาหกรรม 

1.2.2 พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสามารถทนัต่อสถานการณ์ตลาดแรงงาน 
1.2.3 สร้างและพัฒนา เค รือข่ าย เพื่ อพัฒนาองค์ความ รู้ ระหว่า งมหาวิทยาลัยกับ 

สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม 
 1.3 วตัถุประสงค์ 
 1.3.1 เพื่อสร้างบณัฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต มีความรับผิดชอบ

ต่อตนเองและสังคม รวมทั้งปฏิบติัตนภายใตม้าตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 1.3.2 เพื่อสร้างบณัฑิตใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ มีความเช่ียวชาญทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 

มีทกัษะทางปัญญาเชิงสร้างสรรค ์
 1.3.3 เพื่อสร้างบณัฑิตให้มีทกัษะทางการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้

และวเิคราะห์แกปั้ญหาทางภาคอุตสาหกรรมได ้
 1.3.4 เพื่อสร้างบณัฑิตให้มีทกัษะความเป็นผูน้ าและผูต้าม ท างานเป็นทีม เคารพสิทธิและรับ

ฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นบนพื้นฐานของตนเองและส่วนรวม 
 1.3.5 เพื่อสร้างบณัฑิตให้มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศในภาคอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 1.3.6 เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีทักษะความสามารถในการประยุกต์ใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ 

เคร่ืองจกัร พร้อมทั้งคน้หาจุดบกพร่อง วิเคราะห์และแกปั้ญหา ในภาคอุตสาหกรรม
การผลิต 
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2.  แผนพฒันาปรับปรุง 
แผนการพฒันา / เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน / ตวับ่งช้ี 
1. ป รับป รุ งหลัก สู ต ร ให้ มี
มาตรฐานตามท่ี สกอ.ก าหนด
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี  แ ล ะ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาครัฐและเอกชน 

1. ติดตามความเปล่ียนแปลง และ
ความตอ้งการก าลงัคนในภาคธุรกิจ 
เ พ่ือใช้เ ป็นข้อมูลในการพัฒนา
หลกัสูตร 
2. เชิญผูเ้ช่ียวชาญทั้ งภาครัฐและ
เอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลกัสูตร 
3.  ท าการ ติดตามเ พ่ือประ เ มิน
หลกัสูตรอยา่งสม ่าเสมอ 
4. ส ารวจความพึงพอใจของบณัฑิต
ท่ีมีต่อหลกัสูตร 

1. รายงานผลการด าเนินงานของ
หลกัสูตร (มคอ.7) 
2.  รายงานการวิพากษ์หลักสูตร
จากผูป้ระกอบการ ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
3. ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของหลกัสูตรในระดบัดี 
4. ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตมี
ค่าเฉล่ียระดบั 3.5 จากระดบั 5 
 

2. พฒันาอาจารย ์ 1. สนับสนุนการส ร้ า งผลงาน
วิชาการและงานวิจยั 
2. ส่งเสริมขอต าแหน่งทางวิชาการ 
3. ส่ ง เ ส ริ มและสนับส นุน ให้
อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนา
บุ ค ล า ก ร ด้ า น วิ ช า ก า ร แ ล ะ
ความสามารถดา้นวิชาชีพ 

1. ผลงานวิชาการและงานวิจยัของ
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
2. การขอต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตามเกณฑ์
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
3. โครงการ ท่ีอาจารย์ประ จ า
หลกัสูตรเข้าร่วมเพ่ือพฒันาด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพไม่ต ่ ากว่า 2 
คร้ังต่อปีการศึกษา 

3. พฒันาคุณภาพนกัศึกษา 1. สนบัสนุนใหน้กัศึกษาเขา้สหกิจ
ศึกษาในสถานประกอบการท่ีตรง
กบัวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหการ 
2. ส่ง เสริมให้ เข้า ร่วมกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพของคณะและ
มหาวิทยาลยั 
3. ส นับ ส นุ น ให้ นั ก ศึ ก ษ า ท า
โครงงานปีสุดท้ายและเข้าร่วม
ประกวดนวตักรรมระดบัคณะหรือ
มหาวิทยาลยัหรือน าเสนอในงาน
ของคณะหรือมหาวิทยาลยัหรือน า
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

1. นักศึกษาเข้าสหกิจศึกษา หรือ
วิ ช า โ ค ร ง ก า ร ใ น ส ถ า น
ประกอบการท่ีตรงกบังานในสาขา
วิชาชีพท่ีเรียนร้อยละ 80  
2. นักศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมคณะ
และมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 
กิจกรรมต่อปี  
3. โครงงานนักศึกษาปีสุดท้ายท่ี
เขา้ร่วมในการประกวดนวตักรรม
ของคณะหรือเวทีอ่ืนทั้ งภายนอก
และภายใน รวมถึงหน่วยงาน
ภายนอก  

 



       มคอ.2 

 

งานพฒันาหลกัสูตร  ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ      10 

หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบการศึกษา 

 การจดัการศึกษาก าหนดเป็นระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ    
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
 ไม่มี 
2. การด าเนินการหลกัสูตร 

2.1 วนั - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาท่ี  1  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
ภาคการศึกษาท่ี  2  ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 

2.2 การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา 
เฉพาะแบบศึกษาเตม็เวลา 

2.3 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.3.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอ่ืนตาม

ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
 2.3.2 ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือเทียบเท่า หรือโดยการ

พิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร 
 2.3.3 ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ทุกสาขา หรือเทียบเท่า หรือ 

อนุปริญญา (หลกัสูตร 3 ปี) ทุกสาขาวชิา หรือหลกัสูตรการศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
 2.3.4 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  เขา้ศึกษาโดยการเทียบโอนหน่วยกิตจาก

หลกัสูตร 4 ปี หรือสาขาวชิาอ่ืนท่ีมีความสัมพนัธ์กนั หรือหลกัสูตรการศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
 การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 
 1) โดยวธีิสอบคดัเลือกผา่นส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 

การสอบคดัเลือกเพื่อศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2) โดยวิธีคดัเลือก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ / ระเบียบการสอบคดัเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับ

ปริญญาตรีของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
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2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 2.4.1 การปรับตวัดา้นการเรียน การจดัแบ่งเวลาใหเ้หมาะสม และความสนใจในการเรียน 
 2.4.2 พื้นฐานดา้นทกัษะวชิาชีพพื้นฐานและการวเิคราะห์เชิงตวัเลขแตกต่างกนั 
 2.4.3   ขาดแคลนค่าใชจ่้ายในการศึกษา 

2.5 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.4 
 2.5.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัยฯ และการแบ่งเวลา โดยจดัให้มีการติดตามดูแลจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและ
อาจารยใ์นสาขาวชิา  

 2.5.2 จดัให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษาต่อ ดา้นทกัษะวิชาชีพพื้นฐานและการวิเคราะห์
เชิงตวัเลขเพื่อเพิ่มความรู้และทกัษะใหน้กัศึกษาใหม่สามารถเรียนไดอ้ยา่งเขา้ใจ 

 2.5.3 การสนับสนุนเร่ืองค่าใช้จ่ายในการศึกษาโดยการให้ค  าแนะน านักศึกษาแรกเขา้เก่ียวกบั
กองทุนใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.) และจดัหาทุนใหน้กัศึกษาตามโอกาสต่างๆ 

 

2.6 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปีท่ี 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีท่ี 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีท่ี 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีท่ี 4 - - - 40 40 
รวม 40 80 120 160 160 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 40 40 
 

2.7 งบประมาณตามแผน 
2.7.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 
ค่าบ ารุงการศึกษาและ
ค่าลงทะเบียน (เหมาจ่าย) 

736,000 1,472,000 2,208,000 2,944,000 2,944,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 120,000 240,000 360,000 480,000 480,000 
เงินเดือนบุคลากร 3,131,000 3,288,000 3,453,000 3,626,000 3,808,000 
รวมรายรับ 3,987,000 5,000,000 6,021,000 7,050,000 7,232,000 
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2.7.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. งบบุคลากร 2,055,000 2,157,000 2,265,000 2,379,000 2,498,000 
2. งบด าเนินงาน      

2.1 ค่าตอบแทน  442,000 500,000 557,000 615,000 615,000 
2.2 ค่าใชส้อย 92,000 110,000 125,000 152,000 152,000 
2.3 ค่าวสัดุ 143,000 286,000 428,000 571,000 571,000 
2.4 ค่าสาธารณูปโภค - - - - - 

(รวม 2) 677,000 896,000 1,110,000 1,338,000 1,338,000 
3.  งบลงทุน      

3.1 ค่าครุภณัฑ์ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
4. งบเงินอุดหนุน  1,204,000 1,265,000 1,329,000 1,396,000 1,466,000 
5. งบรายจ่ายอ่ืน 139,000 146,000 154,000 162,000 171,000 

รวมทั้งส้ิน 4,375,000 4,764,000 5,158,000 5,575,000 5,773,000 
จ านวนนกัศึกษา* 40 80 120 160 160 
ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา 109,375 59,550 42,983 34,844 36,081 

   
2.8 ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ วา่การดว้ยการศึกษาระดบัปริญญา พ.ศ. 2550  

2.9 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เม่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรน้ี สามารถ 

เทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้ งน้ีเป็นไปตามข้อบังคับท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีรูปแบบการเทียบโอน 
2 รูปแบบ คือ 

2.9.1 การเทียบโอนผลการศึกษาในระบบ 
2.9.2 การเทียบโอนผลการศึกษาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั   
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3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลกัสูตร 

3.1.1  จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตร   134   หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลกัสูตร 

      โครงสร้างหลกัสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาท่ีสอดคล้องกบัท่ีก าหนดไวใ้นเกณฑ์มาตรฐาน 
หลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดงัน้ี 
ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกติ 

 1. กลุ่มวชิาภาษา 12 หน่วยกิต 
 2. กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์หรือกลุ่มวชิามนุษยศ์าสตร์ 6 หน่วยกิต 
 3. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์หรือกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
  และคอมพิวเตอร์ 
 4. เลือกรายวชิาหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 6 หน่วยกิต 
 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 98 หน่วยกติ 
 1. กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ 17 หน่วยกิต 
 2. กลุ่มวชิาชีพบงัคบั 59 หน่วยกิต 
 3. กลุ่มวชิาชีพเลือก 15 หน่วยกิต 
 4. กลุ่มวชิาเสริมสร้างประสบการณ์ในวชิาชีพ 7 หน่วยกิต  
 ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี  6 หน่วยกติ 
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3.1.3      รายวชิา   
(1) รหัสรายวิชา  การก าหนดเลขรหสัรายวิชาตามหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  ประกอบดว้ย

ตวัเลขรหสัทั้งหมด 7 ตวั   รายละเอียดไดจ้  าแนกดงัแผนภูมิต่อไปน้ี 
 

ความหมายของรหัสรายวชิา 
คณะ 
ภาควิชา 
สาขาวิชา 
กลุ่มวิชา 
ปีท่ีควรศึกษา 
ล าดบัวิชาในกลุ่มวิชา 

 
 
   X  -  X      X     X   -  X     X    X  
ต าแหน่งท่ี  1          หมายถึง   คณะ 
ต าแหน่งท่ี  2                หมายถึง   ภาควชิา 
ต าแหน่งท่ี  3                หมายถึง   สาขาวชิา 
ต าแหน่งท่ี  4                หมายถึง   กลุ่มวชิา 
ต าแหน่งท่ี  5          หมายถึง   ปีท่ีควรศึกษา 
ต าแหน่งท่ี 6  และ  7     หมายถึง  ล าดบัวชิาในกลุ่มวชิา 

ตัวเลขต าแหน่งที่ 1 หมายถึง เลขรหัสของคณะ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ก าหนดเลขรหสัของคณะไวด้งัน้ี 

1  แทน  คณะศิลปศาสตร์ 
2  แทน  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3  แทน  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
4  แทน  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
5  แทน  คณะบริหารธุรกิจ 
6  แทน  คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์  
7  แทน  คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
8  แทน  วทิยาลยันานาชาติ 

ตัวเลขต าแหน่งที ่ 2 หมายถึง เลขรหัสของภาควชิา   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไดก้ าหนด
รหสัของภาควชิาไวด้งัน้ี  
 0  แทน  ทุกภาควชิาในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
 1  แทน  ภาควชิาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา 
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                           2  แทน  ภาควชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
ตัวเลขต าแหน่งที ่ 3 หมายถึง เลขรหัสของสาขาวชิา ภาควชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ก าหนดเลขรหสัไวด้งัน้ี 
0  แทน  ทุกสาขาวชิาในภาควชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
1  แทน  สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
2  แทน  สาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ตัวเลขต าแหน่งที่  4 หมายถึง เลขรหัสของกลุ่มวชิา กลุ่มวิชาในหลกัสูตรวิศวกรรมการผลิต 
มี 5 กลุ่ม ดงัน้ี 
  1  แทน  กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ   
  2  แทน  กลุ่มวชิาชีพบงัคบั  
  3  แทน  กลุ่มวชิาชีพเลือก 
  4  แทน  กลุ่มวชิาชีพครู  
  5  แทน  กลุ่มวชิาเสริมสร้างประสบการณ์ในวชิาชีพ 

ตัวเลขต าแหน่งที ่5 หมายถึง ปีทีค่วรศึกษา      ตวัเลข 1-4  แทนความหมายดงัต่อไปน้ี 
ตวัเลข  1  แทนรายวชิาท่ีควรศึกษาในชั้นปีท่ี  1 
ตวัเลข  2  แทนรายวชิาท่ีควรศึกษาในชั้นปีท่ี  2 
ตวัเลข  3  แทนรายวชิาท่ีควรศึกษาในชั้นปีท่ี  3 
ตวัเลข  4  แทนรายวชิาท่ีควรศึกษาในชั้นปีท่ี  4 

ตัวเลขต าแหน่งที่  6  และ  7  หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา ซ่ึงสามารถ
ก าหนดไดถึ้ง  99  รายวชิา  จาก  01 - 99  

 

ความหมายของรหัสการจัดช่ัวโมงเรียน 
 

        หน่วยกิต 
        ชัว่โมงเรียนทฤษฎี 
        ชัว่โมงเรียนปฏิบติั 
        ชัว่โมงการศึกษานอกเวลา 
              X    ( X  -  X  -  X ) 
                                                   1       2      3      4 

ต าแหน่งท่ี  1   คือ จ านวนหน่วยกิต  
ต าแหน่งท่ี  2   คือ จ านวนชัว่โมงเรียนทฤษฎี   
ต าแหน่งท่ี  3   คือ   จ านวนชัว่โมงเรียนปฏิบติั 
ต าแหน่งท่ี  4   คือ            จ  านวนชัว่โมงการศึกษานอกเวลา 
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(2) ช่ือรายวชิา 

ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 

  1) กลุ่มวชิาภาษา  12  หน่วยกติ  ใหเ้ลือกศึกษาจากรายวชิาต่อไปน้ี 
  1.1) ภาษาไทย  3  หน่วยกติ   
   1-110-101 การใชภ้าษาไทย 3(3-0-6) 
     Thai Usage 
   1-110-102 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 
     Thai for Communication 
   1-111-206 การพดูและการเขียนเพื่อการท างาน 3(3-0-6) 
     Speaking and Writing for Careers 

    1.2) ภาษาองักฤษ  6  หน่วยกติ  
   1-211-001 ภาษาองักฤษทัว่ไป 3(3-0-6) 
     General English 
   1-211-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 
     English for Everyday Use  
   1-211-003 ภาษาองักฤษเพื่องาน 3(3-0-6) 
     English for Work 
   1-211-004 สนทนาภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
     English Conversations 

  1.3) ภาษาอืน่ๆ  3  หน่วยกติ 
   1-222-105 ภาษาญ่ีปุ่นพื้นฐาน 3(3-0-6) 
      Basic Japanese 
   1-222-106 สนทนาภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
      Basic Japanese Conversations 
   1-222-107 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท างาน 3(3-0-6) 
      Japanese for Careers 

   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นหมวดศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาภาษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ โดยตอ้งเลือกวิชากลุ่มภาษาไทยอยา่งนอ้ย 3 หน่วยกิต  ภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 6 
หน่วยกิต และภาษาอ่ืนๆ อยา่งนอ้ย 3 หน่วยกิต 
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 2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หรือกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6  หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจาก
รายวชิาต่อไปน้ี 

   1-121-001 สังคมวทิยาเบ้ืองตน้     3(3-0-6) 
     Introduction to Sociology 
   1-121-002 มนุษยก์บัสังคม      3(3-0-6) 
     Man and Society 
   1-130-001 หอ้งสมุดและสารนิเทศเพื่อการศึกษาคน้ควา้  3(3-0-6) 
    Library and Information for Education 
  1-130-002 ทรัพยากรสารนิเทศเพื่อน าเสนองานวชิาการ 3(3-0-6) 
    Information Resources for Academic Presentation 

 หรือรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หรือกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

 3) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ หรือกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และคอมพวิเตอร์  6  หน่วยกติ  ให้
เลือกศึกษาจากรายวชิาต่อไปน้ี 

    3.1) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
   2-110-102 สปาเพื่อดุลยภาพของร่างกายและจิตวญิญาณ 3(3-0-6) 
     Spa for the Balance of Body and Soul 
   2-110-107 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 
     Science and Technology for Local Wisdom 
   2-130-102 วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 
     Science for Everyday Use 

    3.2) กลุ่มวชิาคณติศาสตร์และคอมพวิเตอร์ 
   2-210-002 คณิตศาสตร์เพื่อการตดัสินใจ 3(3-0-6) 
     Mathematics for Decision Making 
   2-230-107 โปรแกรมส าเร็จรูป 3(2-2-5) 
     Package Program 
   2-230-108 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
     Information Technology for Learning 

  หรือรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ หรือกลุ่มวิชา
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
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   4) วิชาอื่นๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างน้อย  6  หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจาก
รายวชิาในกลุ่มวชิาของหมวดศึกษาทัว่ไปต่อไปน้ี 

    4.1)   กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
    4.2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  
    4.3)   กลุ่มวชิาภาษา 
    4.4)   กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
    4.5) กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 

  หรือรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 
 

   ข. หมวดวชิาเฉพาะ  98  หน่วยกติ  
   1) กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ  17  หน่วยกติ  ใหศึ้กษาจากรายวชิาต่อไปน้ี 
   3-211-101 งานฝึกฝีมือ 1(1-0-2)
     Engineering Skills    
   3-211-102 ปฏิบติังานฝึกฝีมือ   2(0-6-0) 
     Engineering Skills Practice 
   3-211-103 เขียนแบบทางเทคนิค 1(1-0-2) 
     Technical Drawing  
   3-211-104 ปฏิบติัการเขียนแบบทางเทคนิค 2(0-4-2) 
     Technical Drawing Laboratory 
   3-211-105 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
     Industrial Mathematics 
   3-211-206 ความปลอดภยัในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
     Industrial Safety 
   3-211-307 การเตรียมโครงงาน 1(0-2-1) 
     Pre-Project 
   3-211-308 สัมมนาปัญหาทางอุตสาหกรรม 1(0-2-1) 
     Seminar in Industrial Problem 
   3-211-409 โครงงานวศิวกรรมการผลิต 3(0-6-3) 
     Production Engineering Project 
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   2) กลุ่มวชิาชีพบังคับ  59  หน่วยกติ  ใหศึ้กษาจากรายวชิาต่อไปน้ี 
   3-212-101 วสัดุในงานวศิวกรรม 3(3-0-6) 
     Engineering Materials 
   3-212-102 วศิวกรรมเคร่ืองมือ 3(3-0-6) 
     Tools Engineering 
   3-212-103 เคร่ืองมือกล  1(1-0-2)  
     Machine Tool  
   3-212-104 ปฏิบติัการเคร่ืองมือกล   2(0-6-0) 
     Machine Tool Practice  
   3-212-205 กรรมวธีิการผลิต 3(3-0-6) 
     Manufacturing Process 
   3-212-206 สถิติวศิวกรรม 3(3-0-6) 
     Engineering Statistics 
   3-212-207 อุปกรณ์น าเจาะและจบังาน 1(1-0-2) 
     Jig and Fixture  
   3-212-208 ปฏิบติัการอุปกรณ์น าเจาะและจบังาน 2(0-6-0)
     Jig and Fixture Practice 
   3-212-209 เขียนแบบวศิวกรรมทางอุตสาหการ 1(1-0-2) 
     Industrial Engineering Drawing 
   3-212-210 ปฏิบติัการเขียนแบบวศิวกรรมทางอุตสาหการ 2(0-4-2)
     Industrial Engineering Drawing Laboratory 
   3-212-211 การอบชุบโลหะดว้ยความร้อน 1(1-0-2)
     Heat Treatment of Steels 
   3-212-212 ปฏิบติัการอบชุบโลหะดว้ยความร้อน 2(0-4-2) 
     Heat Treatment of Steels Laboratory 
   3-212-213 การทดสอบวสัดุวศิวกรรม 1(1-0-2)
     Engineering Material Testing  
   3-212-214 ปฏิบติัการทดสอบวสัดุวศิวกรรม 2(0-4-2)
     Engineering Material Testing Practice 
   3-212-215 โลหะวทิยาในงานวศิวกรรม 1(1-0-2) 
     Engineering Metallurgy 
   3-212-216 ปฏิบติัการโลหะวทิยาในงานวศิวกรรม 2(0-4-2)
     Engineering Metallurgy 
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   3-212-217 วศิวกรรมการเช่ือม 1 1(1-0-2) 
     Welding Engineering 1 
   3-212-218 ปฏิบติัการวศิวกรรมการเช่ือม 1 2(0-6-0) 
     Welding Engineering Practice 1 
   3-212-319 การควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
     Industrial Quality Control  
   3-212-320 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 
     Production Planning and Control 
 3-212-321 การออกแบบผงัโรงงานอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
 Industrial Plant Design 
   3-212-322 วศิวกรรมการบ ารุงรักษา 3(3-0-6) 
     Maintenance Engineering 
   3-212-323 แม่พิมพโ์ลหะ  1(1-0-2) 
     Press Tool and Die  
   3-212-324 ปฏิบติัการแม่พิมพโ์ลหะ  2(0-6-0)
     Press Tool and Die Practice 
   3-212-325 วศิวกรรมงานหล่อโลหะ 1(1-0-2)
     Foundry Engineering 
   3-212-326 ปฏิบติัการวศิวกรรมงานหล่อโลหะ 2(0-6-0)
     Foundry Engineering Practice 
   3-212-327 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 1(1-0-2) 
     Computer Aided Design and Manufacturing 
   3-212-328 ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 2(0-4-2) 
     Computer Aided Design and Manufacturing Laboratory 
   3-212-329 ปฏิบติัการวศิวกรรมอุตสาหการ 2(0-4-2)
     Industrial Engineering Laboratory 
   3-212-430 การทดสอบงานเช่ือม 1(1-0-2) 
     Welding Inspection 
   3-212-431 ปฏิบติัการทดสอบงานเช่ือม 2(0-4-2)
     Welding Inspection Laboratory 
    
 



       มคอ.2 

 

งานพฒันาหลกัสูตร  ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ      21 

   3) กลุ่มวชิาชีพเลอืกเฉพาะแขนงวชิา  15  หน่วยกติ   

   ใหเ้ลือกศึกษา 1 แขนงวชิาจาก 2 แขนงวชิา ดงัรายวชิาต่อไปน้ี 

   3.1   แขนงวชิาเทคโนโลยอีุตสาหกรรมการผลติ   ใหเ้ลือกศึกษาจากรายวชิาต่อไปน้ี 
   3-213-301 การศึกษางานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
     Industrial Work Study  
   3-213-302 การวจิยัด าเนินงานในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
     Industrial Operations Research   
   3-213-303 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6)
     Industrial Economy   
   3-213-304 สถิตยศาสตร์วศิวกรรม 3(3-0-6) 
     Engineering Statics 
   3-213-305 กลศาสตร์วสัดุ 3(3-0-6) 
     Mechanics of Material 
   3-213-306 การออกแบบช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลการผลิต 3(3-0-6) 
     Design of Production Machine Elements 
   3-213-307 การวดัและเคร่ืองมือวดัอุตสาหกรรม 1(1-0-2) 
     Industrial Measurement and Instrumentation 
   3-213-308 ปฏิบติังานการวดัและเคร่ืองมือวดัอุตสาหกรรม 2(0-4-2) 
     Industrial Measurement and Instrumentation Laboratory 
   3-213-309 วศิวกรรมเคร่ืองจกัรกลอตัโนมติั 1(1-0-2) 
     Automatic Machines Engineering 
   3-213-310 ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองจกัรกลอตัโนมติั 2(0-4-2) 
     Automatic Machines Engineering Laboratory 
   3-213-311 แม่พิมพพ์ลาสติก 1(1-0-2)
     Plastic Mold  
   3-213-312 ปฏิบติัการแม่พิมพพ์ลาสติก 2(0-6-0) 
     Plastic Mold Practice 
   3-213-413 การบริหารงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
     Industrial Management 
   3-213-414 จิตวทิยาการจดัองคก์รอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
     Industrial Organizational Management Psychology 
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   3-213-415 กฎหมายเพื่อการบริหารงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
     Industrial Management Laws 
 3-213-416 พื้นฐานวศิวกรรมโลจิสติกส์    3(2-3-4) 
 Basic Logistics Engineering 
 3-213-417 วศิวกรรมการเช่ือม 2     1(1-0-2) 
 Welding Engineering 2 
 3-213-418 ปฏิบติัการวศิวกรรมการเช่ือม 2    2(0-6-0) 
  Welding Engineering Practice 2 
 3-213-419 การออกแบบผลิตภณัฑเ์ชิงสร้างสรรค ์   1(1-0-2) 
     Creative Product Design 
   3-213-420 ปฏิบติัการออกแบบผลิตภณัฑเ์ชิงสร้างสรรค ์ 2(0-4-2) 
     Creative Product Design Laboratory 
 
 

   3.2   แขนงวชิาเทคโนโลยีโลหการ  ใหเ้ลือกศึกษาจากรายวชิาต่อไปน้ี 
 3-213-321 โลหการเคมี      3(3-0-6) 

 Chemical Metallurgy 
   3-213-322 พลศาสตร์ความร้อนเชิงโลหะวทิยา 3(3-0-6) 
     Thermodynamic of Metal 
   3-213-323 การถ่ายเทความร้อนทางโลหการ 3(3-0-6) 
     Metallurgical Transport Phenomena 
 3-213-324 การกดักร่อนและการป้องกนั    3(3-0-6) 
 Corrosion and Prevention 
   3-213-325 การวเิคราะห์ความเสียหายของโลหะ 3(3-0-6) 
     Metallurgical Failure Analysis 
   3-213-326 โลหการเชิงกล  1(1-0-2) 
     Mechanical Metallurgy 
   3-213-327 ปฏิบติัการโลหการเชิงกล 2(0-6-0) 
     Mechanical Metallurgy Practice 
   3-213-328 งานโลหะแผน่และงานท่อ 1(1-0-2) 
     Sheet Metal and Pipe  
   3-213-329 ปฏิบติัการงานโลหะแผน่และงานท่อ 2(0-6-0)
     Sheet Metal and Pipe Practice  
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 3-213-330 โลหะวทิยางานเช่ือม     1(1-0-2) 
 Welding Metallurgy 
 3-213-331 ปฏิบติัการโลหะวทิยางานเช่ือม    2(0-4-2) 
 Welding Metallurgy Laboratory 
 3-213-332 เทคโนโลยโีลหะกลุ่มเหล็ก    1(1-0-2) 
     Ferrous Metals Technology 
   3-213-333 ปฏิบติัการเทคโนโลยโีลหะกลุ่มเหล็ก 2(0-6-0) 
     Ferrous Metals Technology Practice 
   3-213-334 เทคโนโลยโีลหะนอกกลุ่มเหล็ก 1(1-0-2) 
     Nonferrous Metals Technology 
   3-213-335 ปฏิบติัการเทคโนโลยโีลหะนอกกลุ่มเหล็ก 2(0-6-0) 
     Nonferrous Metals Technology Practice 
 

  4) กลุ่มวชิาเสริมสร้างประสบการณ์ในวชิาชีพ  7  หน่วยกติ  ใหศึ้กษาจากรายวชิา
ต่อไปน้ี  

   3-001-301 การเตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
 Pre-Cooperative Education  
   3-215-402 สหกิจศึกษาทางวศิวกรรมการผลิต 6(0-40-0) 
 Cooperative Education in Production Engineering 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ  
 นกัศึกษาเลือกวิชาใดก็ไดอี้กไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต วิชาเหล่าน้ีอาจเป็นวิชาท่ีเปิดสอน
ในคณะหรือเปิดสอนในคณะอ่ืนๆ ในระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
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3.1.4 แผนการศึกษา   

ปีที ่1  / ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ ทฤษฏี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
1-xxx-xxx กลุ่มวชิาภาษา (1) 3 3 0 6 
1-xxx-xxx กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์หรือกลุ่มวชิา

มนุษยศาสตร์ (1) 
3 3 0 6 

2-xxx-xxx กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ หรือกลุ่มวชิา
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (1) 

3 x x x 

3-211-101 งานฝึกฝีมือ 1 1 0 2 
3-211-102 ปฏิบติังานฝึกฝีมือ 2 0 6 0 
3-211-105 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3 3 0 6 
3-212-101 วสัดุในงานวศิวกรรม 3 3 0 6 

รวม 18 x x x 

 
 

 

ปีที ่1  / ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ ทฤษฏี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
1-xxx-xxx กลุ่มวชิาภาษา (2) 3 3 0 6 
1-xxx-xxx กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์หรือกลุ่มวชิา

มนุษยศาสตร์ (2) 
3 3 0 6 

x-xxx-xxx หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (1) 3 x x x 
3-211-103 เขียนแบบทางเทคนิค 1 1 0 2 
3-211-104 ปฏิบติัการเขียนแบบทางเทคนิค 2 0 4 2 
3-212-102 วศิวกรรมเคร่ืองมือ 3 3 0 6 
3-212-103 เคร่ืองมือกล  1 1 0 2 
3-212-104 ปฏิบติัการเคร่ืองมือกล  2 0 6 0 

รวม 18 x x x 
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ปีที ่2  / ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ ทฤษฏี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
1-xxx-xxx กลุ่มวชิาภาษา (3) 3 3 0 6 
x-xxx-xxx หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (2) 3 x x x 
3-212-205 กรรมวธีิการผลิต 3 3 0 6 
3-212-207 อุปกรณ์น าเจาะและจบังาน 1 1 0 2 

3-212-208 
ปฏิบติัการอุปกรณ์น าเจาะและจบั
งาน 

2 0 6 0 

3-212-209 เขียนแบบวศิวกรรมทางอุตสาหการ 1 1 0 2 
3-212-210 ปฏิบติัการเขียนแบบวศิวกรรม 

ทางอุตสาหการ 
2 0 4 2 

3-212-211 การอบชุบโลหะดว้ยความร้อน 1 1 0 2 
3-212-212 ปฏิบติัการอบชุบโลหะดว้ย 

ความร้อน 
2 0 4 2 

รวม 18 x x x 
 
 
 

ปีที ่2  / ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ ทฤษฏี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
1-xxx-xxx กลุ่มวชิาภาษา (4) 3 3 0 6 
3-211-206 ความปลอดภยัในงานอุตสาหกรรม 3 3 0 6 
3-212-206 สถิติวศิวกรรม 3 3 0 6 
3-212-213 การทดสอบวสัดุวศิวกรรม 1 1 0 2 
3-212-214 ปฏิบติัการทดสอบวสัดุวศิวกรรม 2 0 4 2 
3-212-215 โลหะวทิยาในงานวศิวกรรม 1 1 0 2 
3-212-216 ปฏิบติัการโลหะวทิยาในงาน

วศิวกรรม 
2 0 4 2 

3-212-217 วศิวกรรมการเช่ือม 1 1 1 0 2 
3-212-218 ปฏิบติัการวศิวกรรมการเช่ือม 1 2 0 6 0 

รวม 18 12 14 28 
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ปีที ่3  / ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ ทฤษฏี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
2-xxx-xxx กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ หรือกลุ่มวชิา

คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (2) 
3 x x x 

3-212-319 การควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรม 3 3 0 6 
3-212-320 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3 3 0 6 
3-212-322 วศิวกรรมการบ ารุงรักษา 3 3 0 6 
3-212-323 แม่พิมพโ์ลหะ 1 1 0 2 
3-212-324 ปฏิบติัการแม่พิมพโ์ลหะ 2 0 6 0 
3-213-xxx กลุ่มวชิาชีพเลือก (1) 3 x x x 

รวม 18 x x x 
    
 
 

ปีที ่3  / ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ ทฤษฏี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
3-211-307 การเตรียมโครงงาน 1 0 2 1 
3-211-308 สัมมนาปัญหาทางอุตสาหกรรม 1 0 2 1 
3-212-321 การออกแบบผงัโรงงาน

อุตสาหกรรม 
3 3 0 6 

3-212-325 วศิวกรรมงานหล่อโลหะ 1 1 0 2 
3-212-326 ปฏิบติัการวศิวกรรมงานหล่อโลหะ 2 0 6 0 
3-212-327 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

และการผลิต 
1 1 0 2 

3-212-328 ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบและการผลิต 

2 0 4 2 

3-212-329 ปฏิบติัการวศิวกรรมอุตสาหการ 2 0 4 2 
3-213-xxx กลุ่มวชิาชีพเลือก (2) 3 x x x 
3-213-xxx กลุ่มวชิาชีพเลือก (3) 3 x x x 

รวม 19 x x x 
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ปีที ่4  / ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ ทฤษฏี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
3-001-301 การเตรียมสหกิจศึกษา 1 1 0 2 
3-211-409 โครงงานวศิวกรรมการผลิต 3 0 6 3 
3-212-430 การทดสอบงานเช่ือม 1 1 0 2 
3-212-431 ปฏิบติัการทดสอบงานเช่ือม 2 0 4 2 
3-213-xxx กลุ่มวชิาชีพเลือก (4) 3 x x x 
3-213-xxx กลุ่มวชิาชีพเลือก (5) 3 x x x 
x-xxx-xxx วชิาเลือกเสรี (1) 3 x x x 
x-xxx-xxx วชิาเลือกเสรี (2) 3 x x x 

รวม 19 x x x 
    
 
 
ปีที ่4 / ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกติ ทฤษฏี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
3-215-402 สหกิจศึกษาทางวศิวกรรมการผลิต 6 0 40 0 

รวม 6 0 40 0 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา 
   ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
  1. กลุ่มวชิาภาษา 
 1-110-101 การใช้ภาษาไทย         3(3-0-6) 
  Thai Usage 

การฟัง การอ่าน การเขียน  และการพดูเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานการใชภ้าษาไทย  การ
ฟังจบัใจความ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ  การอ่านจบัใจความ การอ่าน วิเคราะห์
ความ  การเขียนรายงานวิชาการ หนงัสือราชการ จดหมายสมคัรงาน โครงการ ค า
กล่าวรายงาน  การสนทนา  การประชุมและการพดูในโอกาสต่างๆ  

 1-110-102 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร         3(3-0-6) 
  Thai for Communication 

การใชภ้าษาไทยในการส่ือสาร ลกัษณะของภาษาไทย ทฤษฎีการส่ือสาร วฒันธรรม
ในการส่ือสาร ฝึกทกัษะการฟัง การอ่าน  การพดูและการเขียนเพื่อการส่ือสาร 

 1-111-206 การพูดและการเขียนเพือ่การท างาน         3(3-0-6) 
  Speaking and Writing for Careers 

การพูด การเขียน เพื่อน าเสนอผลงาน การประชาสัมพนัธ์ และการติดต่อเพื่อการ
ท างาน 

 1-211-001 ภาษาองักฤษทัว่ไป              3(3-0-6) 
  General English 

โครงสร้างภาษาอังกฤษพื้นฐาน และฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนใน
สถานการณ์ทัว่ไป  

 1-211-002  ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั             3(3-0-6) 
 English for Everyday Use 

การใช้ภาษาอังกฤษทั้ งส่ีทักษะเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าว ัน ในสังคม
หลากหลายวฒันธรรม 

 1-211-003 ภาษาองักฤษเพือ่งาน         3(3-0-6) 
  English for Work 

ฝึกทกัษะภาษาองักฤษทั้งส่ีทกัษะเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมคัรงานและ
ประกอบอาชีพ 
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 1-211-004 สนทนาภาษาองักฤษ         3(3-0-6) 
  English Conversations 

ฝึกทกัษะการฟัง และพูดสนทนาโตต้อบรับ การปฏิเสธ แลกเปล่ียนความคิดเห็น
ตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคมยุค
โลกาภิวตัน์ 

 1-222-105 ภาษาญีปุ่่นพืน้ฐาน         3(3-0-6) 
     Basic Japanese 

ทกัษะพื้นฐานของภาษาญ่ีปุ่น ฝึกฝนการออกเสียง การอ่าน การใชส้ านวนต่างๆ ใน
ชีวติประจ าวนั รวมทั้งการฝึกการสร้างรูปประโยคพื้นฐาน 

 1-222-106 สนทนาภาษาญีปุ่่นเบือ้งต้น         3(3-0-6) 
     Basic Japanese Conversations 

การฟังและการออกเสียงภาษาญ่ีปุ่นให้ถูกตอ้ง เพื่อให้สามารถเขา้ใจบทสนทนาใน
ชีวติประจ าวนัอยา่งง่ายๆ ได ้

  1-222-107 ภาษาญีปุ่่นเพือ่การท างาน         3(3-0-6) 
     Japanese for Careers 

ทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยอาศยัสถานการณ์จ าลองจากสถานการณ์จริงท่ี
ผูเ้รียนจะตอ้งพบระหวา่งปฏิบติังานในสถานท่ีประกอบการ 
 

   2. กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ หรือกลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
  1-121-001 สังคมวทิยาเบือ้งต้น              3(3-0-6) 
   Introduction to Sociology 

ความหมาย และขอบข่ายของสังคมวิทยาพื้นฐาน ทฤษฎีทางสังคมวิทยา การจดั
ระเบียบสังคม การขดัเกลาทางสังคมการแบ่งช่วงชั้นทางสังคมบทบาทและหน้าท่ี
ของสถาบนัสังคมต่างๆ การเปล่ียนแปลงทางสังคม และวฒันธรรม ความส าคญั
ของประชากร และสภาพชุมชนในแง่ของมนุษยนิ์เวศวิทยา ตลอดจนปัญหาสังคมท่ี
เกิดข้ึน 

 1-121-002 มนุษย์กบัสังคม               3(3-0-6) 
   Man and Society 

ความหมาย ขอบเขต และความส าคญัของสังคมศาสตร์ ความหมาย องคป์ระกอบ
ของสังคมและวฒันธรรม บทบาทและหน้าท่ีของสังคมและวฒันธรรม ตลอดจน
เอกลกัษณ์และค่านิยมของสังคมไทย ความหมายและลกัษณะของพฤติกรรมมนุษย ์
การจดัระเบียบทางสังคม การขดัเกลาทางสังคม สถาบนัทางสังคม การจ าแนกความ
แตกต่างทางสังคม การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม ปัญหาสังคมต่างๆ 
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 1-130-001 ห้องสมุดและสารนิเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า           3(3-0-6)  
  Library and Information for Education 

สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า  ห้องสมุดและแหล่งสารนิเทศแหล่ง อ่ืนๆ 
ทรัพยากรสารนิเทศ  การจดัเก็บทรัพยากรสารนิเทศ การสืบคน้สารนิเทศ รายงาน
ทางวชิาการ การเขียนบรรณานุกรมและการอา้งอิง 

 1-130-002 ทรัพยากรสารนิเทศเพือ่น าเสนองานวชิาการ           3(3-0-6) 
  Information Resources for Academic Presentation 

ทรัพยากรสารนิเทศ  ประเภท  แหล่งสารนิเทศ  การจดัและการบริการสารนิเทศ  
ตลอดจนการเขา้ถึงสารนิเทศและการน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ในรูปแบบงาน
วชิาการ 

 

   3. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ หรือกลุ่มวชิาคณติศาสตร์และคอมพวิเตอร์  
 2-110-102 สปาเพือ่ดุลยภาพของร่างกายและจิตวญิญาณ         3(3-0-6) 
   Spa for the Balance of Body and Soul 

ประวติัและความเป็นมาของสปา ชนิดของสปา ประโยชน์ของสปาต่อสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิต การจดัสถานท่ี และรูปแบบการให้บริการต่างๆ ในสปา สุคนธ
บ าบดั หตัถบ าบดั วารีบ าบดั ดนตรีบ าบดั การท าสปาหนา้ สปาตวั สปามือและเทา้ 
สปาผม อาหารและเคร่ืองด่ืมในสปา ตวัอยา่งต ารับผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นสปา 

 2-110-107 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่ภูมิปัญญาท้องถิ่น         3(3-0-6) 
  Science and Technology for Local Wisdom 

ความหมายและวิเคราะห์ความส าคญั ประเภท และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินของไทย น าความรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีอธิบายส่ิงท่ีปรากฏ
ในภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื การศึกษานอกสถานท่ี 

 2-130-102 วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั         3(3-0-6) 
   Science for Everyday Use 

ความหมายของวิทยาศาสตร์ กระบวนการวิทยาศาสตร์ การวดัและหน่วยการวดั 
ทฤษฎีวิวฒันาการ พนัธุกรรม ธรรมชาติของคล่ืน คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า การใช้
ประโยชน์จากพลังงานไฟฟ้าและนิว เค ลีย ร์  สาร เค มีในชีวิตประจ าว ัน 
อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้และหลกัการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ส่ือสาร
ไร้สาย 
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 2-210-002 คณติศาสตร์เพือ่การตัดสินใจ         3(3-0-6) 
  Mathematics for Decision Making 

ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้นและการให้เหตุผล การน าการอ้างเหตุผลมาช่วยในการ
ตดัสินใจ สถิติเบ้ืองตน้และการวิเคราะห์ขอ้มูล การแปลผลขอ้มูลและการน าเสนอ
ขอ้มูล การตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลทางสถิติเบ้ืองตน้ 

 2-230-107 โปรแกรมส าเร็จรูป         3(2-2-5) 
   Package Program 

ประเภทของโปรแกรมส าเร็จรูป การเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีเหมาะสมกบังาน 
การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีทนัสมยั และประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัวชิาชีพ 

 2-230-108 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรียนรู้         3(2-2-5) 
   Information Technology for Learning 

ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตเบ้ืองต้น การใช้โปรแกรม
ระบบปฏิบติัการ การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีทนัสมัย และเหมาะสมกบั
วชิาชีพ 

  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 
 1. กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ 
 3-211-101 งานฝึกฝีมือ               1(1-0-2) 
   Engineering Skills 

ระบบหน่วยวดั มาตรฐานหน่วยวดั การแปลงหน่วยวดั การใช้เคร่ืองมือว ัด 
เคร่ืองมือตรวจสอบแต่ละชนิด บรรทดัเหล็ก ตลบัเมตร ใบวดัมุม ฉาก เวอร์เนียร์คา
ลิปเปอร์ เวอร์เนียร์ไฮเกจ ทฤษฎีเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ เก่ียวกบัเคร่ืองกลึง เคร่ือง
เล่ือย เคร่ืองเจาะ เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร 

 3-211-102 ปฏิบัติงานฝึกฝีมือ              2(0-6-0) 
   Engineering Skills Practice 

การใช้เคร่ืองมือวดั และเคร่ืองมือร่างแบบ การปฏิบติังานปรับแต่งดว้ยตะไบ การ
ท าเกลียวด้วยต๊าปและดาย การใช้งาน เคร่ืองกลึง เคร่ืองเล่ือย เคร่ืองเจาะ เคร่ือง
เช่ือมไฟฟ้า การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและหลกัการปฏิบติังานอยา่งปลอดภยั 

 3-211-103 เขียนแบบทางเทคนิค              1(1-0-2) 
   Technical Drawing 

หลกัการเขียนตวัอกัษร สัญลกัษณ์ รูปทรง การก าหนดขนาด มาตรฐานการเขียน
แบบการสเก็ตภาพ ภาพสองมิติ สามมิติ ภาพฉาย ภาพตดั ภาพช่วย ระบบงานสวม 
ความคลาดเคล่ือนทางต าแหน่งและรูปร่าง แบบสั่งงาน  
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 3-211-104 ปฏิบัติการเขียนแบบทางเทคนิค             2(0-4-2) 
   Technical Drawing Laboratory 

 การเขียนตวัอกัษร การสเก็ตภาพ การเขียนภาพสองมิติ สามมิติ ภาพฉาย ภาพตดั 
ภาพช่วย ระบบงานสวม ความคลาดเคล่ือนทางต าแหน่งและรูปร่าง แบบภาพแยก
ช้ิน แบบภาพประกอบ 

 3-211-105 คณติศาสตร์อุตสาหกรรม              3(3-0-6) 
    Industrial Mathematics 

ระบบพิกดัความเผื่อ การหาเส้นรอบรูป พื้นท่ี ปริมาตรและน ้ าหนกั การค านวณหา
แรงคานงดั และโมเมนต์ ความดนั ความร้อน ระบบส่งก าลงั การกลึงเรียว ความ
เคน้แต่ละแบบ งานเคร่ืองมือ การหาประสิทธิภาพสกรู รอก การค านวณหาเวลางาน
การผลิต  

 3-211-206 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม         3(3-0-6) 
   Industrial Safety 

การจดัการบริหารงานความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในการท างาน การวิเคราะห์
และการสอบสวนอุบติัเหตุ การประเมินความเส่ียงสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน 
การวางผงัโรงงานและการจดัเก็บวสัดุอนัตราย การป้องกนัและควบคุมอนัตราย
จากการท างาน การป้องกนัอนัตรายจากอคัคีภยั การจดัท าแผนฉุกเฉินป้องกนัและ
ระงบัเหตุฉุกเฉินในสถานประกอบการ  

 3-211-307 การเตรียมโครงงาน              1(0-2-1) 
   Pre-Project  

ขั้นตอนและระเบียบการท าโครงงาน การก าหนดหัวข้อ จุดประสงค์ ขอบเขต           
การวางแผนการด าเนินงานโครงงาน วิธีการเขียนรายงานโครงงาน รูปแบบการ
จดัพิมพโ์ครงงาน วธีิการน าเสนอผลงานโครงงาน 

 3-211-308 สัมมนาปัญหาทางอุตสาหกรรม             1(0-2-1) 
    Seminar in Industrial Problem 

การสัมมนากิจกรรมในงานอุตสาหกรรม การเขียนโครงการแบบมีตวัช้ีวดั การ
ท างานเป็นทีม การระดมสมอง  กรณีศึกษาปัญหาทางอุตสาหกรรมในปัจจุบนั การ
วเิคราะห์ วจิารณ์ และร่วมน าเสนอวธีิการแกปั้ญหาดงักล่าวในการท างาน 
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 3-211-409 โครงงานวศิวกรรมการผลติ             3(0-6-3) 
    Production Engineering Project 
    วชิาบังคับก่อน :  3-211-307 การเตรียมโครงงาน  
 การบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหการท่ีไดศึ้กษา การวางแผนการ

ปฏิบติัการจดัท าโครงงาน การด าเนินการและการควบคุมโครงงาน การวิเคราะห์
และการแก้ไขปัญหาในการด าเนินการโครงงาน การรายงานความก้าวหน้าของ
โครงงาน การจดัท าเอกสารรายงานโครงงาน การน าเสนอผลงาน 

 

  2. กลุ่มวชิาชีพบังคับ  
 3-212-101 วสัดุในงานวศิวกรรม              3(3-0-6) 
  Engineering Materials 

โครงสร้างอะตอมและผลึก การแข็งตวัของโลหะ สมบติัทางกลและการทดสอบ 
การเปล่ียนรูปอยา่งถาวรและกลไกการเพิ่มความแขง็แรง แผนภาพเฟส โลหะ วสัดุ
โพลิเมอร์ วสัดุเซรามิค วสัดุอ่ืนในอุตสาหกรรม การกดักร่อนเบ้ืองตน้  

 3-212-102 วศิวกรรมเคร่ืองมือ              3(3-0-6) 
   Tools Engineering 

พื้นฐานงานวิศวกรรมเคร่ืองมือ มาตรฐานในงานเขียนแบบ วสัดุเคร่ืองมือ พิกดั
ความเผื่อในการประกอบช้ินส่วน กรรมวิธีการผลิตทางวิศวกรรม เคร่ืองมือตดั  
เคร่ืองมือน าเจาะและจบังาน แม่พิมพโ์ลหะ แม่พิมพพ์ลาสติกและเคร่ืองมือในงาน
เคร่ืองมือกลชั้นสูง และการออกแบบเคร่ืองมือขั้นตน้ ตลอดจนเศรษฐศาสตร์ใน
งานวศิวกรรมเคร่ืองมือ   

 3-212-103 เคร่ืองมือกล                 1(1-0-2)  
   Machine Tool  

หลกัการท างานและความปลอดภยัในการผลิตช้ินส่วน ดว้ยเคร่ืองกลึง เคร่ืองไส 
เคร่ืองเจาะ เคร่ืองกดั เคร่ืองเจียระไน การลบัมีดกลึง มีดไส ดอกสว่าน และการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองมือกล 

 3-212-104 ปฏิบัติการเคร่ืองมือกล                2(0-6-0) 
   Machine Tool Practice 

วิธีการลบัมีดกลึง มีดไส ดอกสว่าน การปฏิบติังานกลึง งานไส งานกดั งานเจาะ  
งานเจียระไน การผลิตช้ินงานประกอบเขา้ดว้ยกนั การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือกล และ
การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล 
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 3-212-205 กรรมวธีิการผลติ               3(3-0-6) 
    Manufacturing Process  

กรรมวิธีการผลิตพื้นฐาน ธรรมชาติและสมบติัของวสัดุ กรรมวิธีการผลิตโลหะ
ประเภทเหล็ก กรรมวิธีการผลิตโลหะนอกกลุ่มเหล็ก กระบวนการหล่อทัว่ไปและ
การหล่อดว้ยวิธีพิเศษ กรรมวิธีทางความร้อน การผลิตงานจากโลหะผง พลาสติก 
กรรมวิธีการทางความร้อนของโลหะ กรรมวิธีทางงานเยน็ของโลหะ งานกดัและ
เคร่ืองมือ ช้ินส่วนเคร่ืองมือกลขั้นพื้นฐาน กรรมวธีิการผลิตแบบพิเศษ กรรมวธีิการ
ตกแต่งผวิของช้ินงาน การวางแผนการด าเนินงานและการประเมินราคา 

 3-212-206 สถิติวศิวกรรม               3(3-0-6) 
  Engineering Statistics 

ความรู้เบ้ืองตน้ทางสถิติ ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตวั
แปรสุ่ม  การแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเน่ืองและต่อเน่ือง 
การแจกแจงของตวัสถิติ การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การประมาณ
ค่าสถิติ  การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่าง
ง่าย 

 3-212-207 อุปกรณ์น าเจาะและจับงาน             1(1-0-2) 
   Jig and Fixture   

หลกัการเลือกใชว้สัดุช้ินส่วนมาตรฐานส าหรับใชส้ร้างอุปกรณ์น าเจาะและจบังาน 
ชนิดของอุปกรณ์น าเจาะและจบังาน การวเิคราะห์และแกปั้ญหาจากการน าอุปกรณ์
น าเจาะและจบังานใชใ้นการผลิต 

 3-212-208 ปฏิบัติการอุปกรณ์น าเจาะและจับงาน            2(0-6-0)
   Jig and Fixture Practice 

การปฏิบติังาน การออกแบบ การวางแผน การเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับ
ผลิตอุปกรณ์ การสร้างอุปกรณ์น าเจาะและจบังาน ระบบโมดูลลาร์ของอุปกรณ์น า
เจาะและจบังาน 

 3-212-209 เขียนแบบวศิวกรรมทางอุตสาหการ            1(1-0-2) 
   Industrial Engineering Drawing 

หลกัการอ่านแบบ การใช้โปรแกรมการเขียนแบบดว้ยคอมพิวเตอร์ การอ่านแบบ 
การสเก็ตภาพ ภาพคล่ี การเขียนแบบภาพสองมิติ สามมิติด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
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 3-212-210 ปฏิบัติการเขียนแบบวศิวกรรมทางอุตสาหการ           2(0-4-2)
   Industrial Engineering Drawing Laboratory  

การเขียนแบบภาพสองมิติ สามมิติ โดยใชโ้ปรแกรมการเขียนแบบดว้ยคอมพิวเตอร์  
การเขียนแบบแต่ละช้ินส่วน การเขียนภาพประกอบ การเขียนภาพฉาย การเขียน
แบบท่ีใชใ้นงานอุตสาหกรรม 

 3-212-211 การอบชุบโลหะด้วยความร้อน             1(1-0-2)
   Heat Treatment of Steels 

กระบวนการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง แผนภูมิความสัมพนัธ์ระหวา่งเวลา อุณหภูมิ
และการเปล่ียนแปลงโครงสร้างแบบอุณหภูมิคงท่ี และแบบเย็นตัวต่อเน่ือง 
กรรมวิธีการอบชุบ การอบชุบเหล็กกลา้ผสมต ่า เหล็กกลา้ผสมสูง โลหะนอกกลุ่ม
เหล็ก การวเิคราะห์ขอ้บกพร่องและการแกปั้ญหาการอบชุบโลหะ 

 3-212-212 ปฏิบัติการการอบชุบโลหะด้วยความร้อน            2(0-4-2) 
   Heat Treatment of Steels Laboratory 

ปฏิบติัการชุบแขง็เหล็กกลา้ ปฏิบติัการอบอ่อนเหล็กกลา้ การอบอ่อนเตม็ท่ี การอบ
ปกติ การทดสอบความแขง็เหล็กท่ีผา่นการอบชุบ การทดสอบความสามารถในการ
ชุบแขง็ของโลหะโดยวธีิโจมินี (Jominy) 

 3-212-213 การทดสอบวสัดุวศิวกรรม             1(1-0-2) 
  Engineering Material Testing  
  หลกัการทดสอบสมบติัทางกลของวสัดุภายใตแ้รงดึง แรงกด แรงเฉือน แรงบิด แรง

กระแทก ความแข็ง ความล้า ทฤษฎีการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค หลักการ
ทดสอบแบบไม่ท าลาย 

 3-212-214 ปฏิบัติการทดสอบวสัดุวศิวกรรม             2(0-4-2) 
  Engineering Material Testing Practice 
  ปฏิบติัการทดสอบสมบติัทางกลของวสัดุภายใตแ้รงดึง แรงกด แรงเฉือน แรงบิด 

แรงกระแทก ความแข็ง ความลา้ การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค การทดสอบแบบ
ไม่ท าลาย 

 3-212-215 โลหะวทิยาในงานวศิวกรรม             1(1-0-2) 
  Engineering Metallurgy  

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นทางโลหะวิทยา โครงสร้างของโลหะและการเกิดผลึก การเปล่ียน
รูปของโลหะ การคืนตวั การเกิดผลึกใหม่และการเติบโตของเกรน การแข็งตวัของ
โลหะ แผนภาพสมดุลยข์องระบบไบนารี แผนภูมิของเหล็ก-เหล็กคาร์ไบด์ การอบ
ชุบโลหะดว้ยความร้อน 
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 3-212-216 ปฏิบัติการโลหะวทิยาในงานวศิวกรรม            2(0-4-2)
   Engineering Metallurgy Laboratory 

ปฏิบติัการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของโลหะ เหล็กกลา้คาร์บอนต ่า เหล็กกลา้
คาร์บอนปานกลาง และเหล็กหล่อ วธีิการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์แสง การวเิคราะห์ภาพ
โครงสร้างจุลภาคโลหะ และวธีิการใชเ้คร่ืองมือในงานวเิคราะห์ทางโลหวทิยา 

 3-212-217 วศิวกรรมการเช่ือม 1              1(1-0-2) 
    Welding Engineering 1 

กรรมวิธีการเช่ือม  องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการเช่ือม  โลหะวิทยาการเช่ือม  
อิทธิพลของความร้อนท่ีมีผลต่องานเช่ือม  การตรวจสอบและการวิเคราะห์
ขอ้บกพร่องในงานเช่ือม  มาตรฐานของลวดเช่ือม สัญลกัษณ์และการประมาณราคา
งานเช่ือม 

 3-212-218 ปฏิบัติการวศิวกรรมการเช่ือม 1             2(0-6-0) 
    Welding Engineering Practice 1 

 การปฏิบัติกระบวนการเช่ือม การเลือกอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับวิธีการเช่ือม  
ตรวจสอบและการวิเคราะห์ขอ้บกพร่องในงานเช่ือม  มาตรฐานของลวดเช่ือม โดย
พิจารณาอิทธิพลของความร้อนท่ีมีผลต่องานเช่ือม   

 3-212-319 การควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรม             3(3-0-6) 
  Industrial Quality Control  

หลกัในการควบคุมคุณภาพในระบบการผลิต การเลือกใชเ้คร่ืองมือในการควบคุม
คุณภาพไดอ้ยา่งเหมาะสม การสร้างแผนการควบคุมคุณภาพ การก าหนดแผนการ
สุ่มตวัอย่าง ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการมีระบบคุณภาพ ความเช่ือถือได้และการ
ประกนัคุณภาพ 

 3-212-320 การวางแผนและควบคุมการผลติ             3(3-0-6) 
     Production  Planning  and  Control 

หลกัการบริหารการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ความตอ้งการ การวางแผนการผลิต
และความตอ้งการวสัดุ การจดัการสินคา้คงคลงั การจดัล าดบัการผลิต การควบคุม
การผลิตและการควบคุมโครงการโดยใชเ้ทคนิค PERT/CPM  

 3-212-321 การออกแบบผงัโรงงานอุตสาหกรรม            3(3-0-6) 
     Industrial Plant Design 

หลกัการพื้นฐานในการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม การวเิคราะห์ผลิตภณัฑ ์การ
วางแผนออกแบบกระบวนการ ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีตอ้งใชว้างผงั การหาท าเล
ท่ีตั้งโรงงาน การวางแผนจดัหาและติดตั้งเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ การวเิคราะห์ออกแบบ
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การเคล่ือนยา้ยวสัดุ การวางผงัแบบจ าลอง การวิเคราะห์ตดัสินใจในการวางผงั
โรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัการออกแบบโรงงาน   

 3-212-322 วศิวกรรมการบ ารุงรักษา              3(3-0-6) 
 Maintenance Engineering 
หลกัการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรกล สาเหตุของการเส่ือมสภาพ การวางแผนการตรวจ
ซ่อม การควบคุมความปลอดภยัในการซ่อมเคร่ืองจกัร การประเมินผลในการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร 

 3-212-323 แม่พมิพ์โลหะ               1(1-0-2) 
    Press Tool and Die  

การออกแบบแม่พิมพเ์ชิงเด่ียว แม่พิมพต่์อเน่ือง แม่พิมพแ์บบผสม การวางแผนการ
ออกแบบแม่พิมพ์ ช้ินส่วนแม่พิมพ์แบลงก์ หลักการสร้างแม่พิมพ์แบลงก์ การ
ก าหนดขั้นตอนและหลักการท างานของแม่พิมพ์ การเลือกใช้วสัดุและช้ินส่วน
มาตรฐานในการท าแม่พิมพ ์การเลือกขนาด ชนิดและหลกัการท างานของเคร่ือง
เพรส การตรวจสอบและการบ ารุงรักษาแม่พิมพ ์

 3-212-324 ปฏิบัติการแม่พมิพ์โลหะ              2(0-6-0) 
    Press Tool and Die Practice 

ปฏิบติัการงานแม่พิมพ ์การเรียนรู้การเลือกใชว้สัดุและช้ินส่วนมาตรฐานแม่พิมพ ์
การเลือกขนาด ชนิด และปฏิบติัการท างานของเคร่ืองเพรส การตรวจสอบและการ
บ ารุงรักษาแม่พิมพ ์

 3-212-325 วศิวกรรมงานหล่อโลหะ              1(1-0-2)
 Foundry Engineering 
 กระบวนการหล่อโลหะ โพรงแบบหล่อส าหรับงานหล่อโลหะ ความส าคญัของ
โพรงแบบทรายหล่อ การทดสอบทราบส าหรับการสร้างโพรงแบบหล่อ ระบบ
ป้อนจ่ายน ้ าโลหะ การแข็งของโลหะภายในโพรงแบบหล่อ และระบบป้อนเติมน ้ า
โลหะ กระสานงานหล่อ เตาหล่อหลอมโลหะ ขอ้บกพร่อง การป้องกนัและการ
แกไ้ขงานหล่อโลหะ 

 3-212-326 ปฏิบัติการวศิวกรรมงานหล่อโลหะ            2(0-6-0)
   Foundry Engineering Practice 

วิธีปฏิบติัการหล่อโลหะ การเตรียมทรายส าหรับการสร้างโพรงแบบหล่อ การ
ทดสอบทรายส าหรับการสร้างโพรงแบบหล่อ การเตรียมโพรงแบบหล่อทรายช้ืน 
การวางระบบป้อนจ่ายน ้ าโลหะ การวางรูล้นระบบป้อนเติมน ้ าโลหะ การท า
กระสวน การเตรียมโพรงแบบหล่อส าหรับกระสวนงานหล่อซบัซ้อน โพรงแบบ
หล่อแต่ละชนิด  
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 3-212-327 คอมพวิเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลติ           1(1-0-2) 
  Computer Aided Design and Manufacturing 
  วชิาบังคับก่อน : 3-212-103 เคร่ืองมือกล  
     3-212-209 เขียนแบบวศิวกรรมทางอุตสาหการ  

การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สมยัใหม่ส าหรับการวิเคราะห์แบบและออกแบบการ
ผลิต 2 มิติ และ 3 มิติ การสร้างช้ินงาน ขั้นตอนการเลือกเคร่ืองมือและการจ าลอง
กระบวนการผลิตส าหรับงานกลึงและงานกดัดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสร้าง 
G-Code และการเช่ือมโยงขอ้มูลกบัเคร่ืองจกัร CNC เบ้ืองตน้ 

 3-212-328 ปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลติ          2(0-4-2) 
  Computer Aided Design and Manufacturing Laboratory 
  วชิาบังคับก่อน : 3-212-104 ปฏิบัติการเคร่ืองมือกล 
     3-212-210 ปฏิบัติการเขียนแบบวศิวกรรมทางอุตสาหการ  

ปฏิบติัการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สมยัใหม่ในการวิเคราะห์แบบและออกแบบ
การผลิต 2 มิติ และ 3 มิติ ปฏิบติัการสร้างช้ินงานและการจ าลองกระบวนการผลิต
ส าหรับงานกลึงและงานกดัดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสร้าง G-Code และการ
เช่ือมโยงขอ้มูลกบัเคร่ืองจกัร CNC เบ้ืองตน้ 

 3-212-329 ปฏิบัติการวศิวกรรมอุตสาหการ             2(0-4-2)
   Industrial Engineering Laboratory 

งานทางดา้นวศิวกรรมอุตสาหการเบ้ืองตน้ พื้นฐานปฏิบติัการเคร่ืองจกัรกลโรงงาน 
และเคร่ืองจกัรกลโรงงานอตัโนมติั การใชเ้คร่ืองมือวดั การทดสอบวสัดุ การข้ึนรูป 
ปฏิบติัการทางดา้นการศึกษางาน  การวิเคราะห์การเคล่ือนไหวของร่างกาย การ
ประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ทางสถิติส าหรับวศิวกรรมอุตสาหการเบ้ืองตน้  

 3-212-430 การทดสอบงานเช่ือม              1(1-0-2)
   Welding Inspection  

หลกัการและแนวทางประกนัคุณภาพงานเช่ือมตามมาตรฐาน การทดสอบแบบ
ท าลายและแบบไม่ท าลาย หลกัการเตรียมช้ินงานทดสอบ การวเิคราะห์สรุปผลและ
บนัทึกผลการตรวจสอบ 

 3-212-431 ปฏิบัติการทดสอบงานเช่ือม             2(0-4-2)
   Welding Inspection Laboratory 

ปฏิบติัการกรรมวิธีและขั้นตอนการตรวจสอบงานเช่ือม วางแผนตรวจสอบก่อน
เช่ือมและหลังเช่ือม ทดสอบแบบท าลายและแบบไม่ท าลาย การผลิตช้ินงาน
ทดสอบ การวเิคราะห์สรุปผลและบนัทึกผลการตรวจสอบตามมาตราฐาน 
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 3. กลุ่มวชิาชีพเลอืก  
   3.1  แขนงวชิาเทคโนโลยอีุตสาหกรรมการผลติ 
 3-213-301 การศึกษางานอุตสาหกรรม             3(3-0-6) 
  Industrial Work Study 

หลกัการเพิ่มผลผลิต หลกัความสูญเสีย 7 ประการ องค์ประกอบของเวลาในการ
ท างาน เทคนิคการบนัทึกขอ้มูลและการตั้งค  าถาม แผนภูมิการผลิต แผนภูมิการ
เคล่ือนท่ี แผนภูมิสองมือ หลกัการเคล่ือนท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ การสุ่มงานเวลา
มาตรฐาน การจ่ายค่าแรงจูงใจ และการออกแบบการท างานตามหลกัการยศาสตร์  

 3-213-302 การวจัิยด าเนินงานในอุตสาหกรรม            3(3-0-6) 
    Industrial Operations Research  

ความรู้พื้นฐานของการวิจยัด าเนินงาน การก าหนดโปรแกรมเชิงเส้น ปัญหาการ
ขนส่ง ตวัแบบก าหนดการเชิงพลวตัร ทฤษฎีเกมส์ ทฤษฎีการรอคอยและการจ าลอง
สถานการณ์เพื่อช่วยในการตดัสินใจ  

 3-213-303 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม             3(3-0-6) 
    Industrial Economy   

แนวคิดเบ้ืองตน้ของเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม หลกัของมูลค่าเงินตามช่วงเวลา 
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ท่ีน าไปใช้ในอุตสาหกรรม การตดัสินใจลงทุน
ทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์ความคุ้มค่า การคิดต้นทุน
อุตสาหกรรม อตัราผลตอบแทนการลงทุนของโครงการอุตสาหกรรม  

 3-213-304 สถิตยศาสตร์วศิวกรรม               3(3-0-6) 
    Engineering Statics 
  หลกัการเบ้ืองตน้ของกลศาสตร์ แรงและโมเมนต์ของแรง ระบบแรง ผลลพัธ์ของ

ระบบแรง การสมดุล การเขียน Free body diagram การวิเคราะห์แรงในช้ินส่วน
โครงสร้างและในช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล แรงเสียดทาน จุดศูนยถ่์วง จุดศูนยก์ลาง
มวล โมเมนตค์วามเฉ่ือยของพื้นท่ี หลกัการของงานเสมือน 

 3-213-305 กลศาสตร์วสัดุ               3(3-0-6) 
    Mechanics of Material 

ความเคน้และความเครียด ความสัมพนัธ์ระหว่างความเคน้และความเครียด ความ
เคน้ท่ีเกิดจากอุณหภูมิ ภาชนะอดัความดนั และการเช่ือมต่อ การบิดตวัของเพลาตนั 
และเพลากลวง การเขียนไดอะแกรมของแรงเฉือนและโมเมนตด์ดั การค านวณหา
ค่าความเคน้ดดั และความเคน้เฉือนในคาน พร้อมทั้งหาค่าระยะโก่งท่ีเกิดข้ึนใน
คานโดยใชห้ลายวธีิ 
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 3-213-306 การออกแบบช้ินส่วนเคร่ืองจักรกลการผลติ            3(3-0-6) 
    Design of Production Machine Elements  

หลกัการออกแบบช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลการผลิต วิเคราะห์ความเคน้ การส่งถ่าย
ก าลงั การค านวณออกแบบช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล เก่ียวกบั เพลา สกรูส่งก าลงั สลกั
เกลียว ล่ิม สายพาน สปริง แบร่ิง เฟือง การออกแบบด้วยหมุดย  ้า การเช่ือม การ
เลือกใช้ว ัสดุในการท าช้ินส่วนเคร่ืองจักรการผลิต การวิเคราะห์กลไกการ
เคล่ือนไหว ความเร็ว ความเร่ง สภาวะสมดุลรวมถึงการวางแผนและความปลอดภยั 

 3-213-307 การวดัและเคร่ืองมือวดัอุตสาหกรรม            1(1-0-2) 
   Industrial Measurement and Instrumentation 

ขนาดพิกดัของรูปทรงเรขาคณิต มาตรฐานพิกดัความเผื่อ อตัราการไหล  อุณหภูมิ  
ความดนั หลกัการของตวัแปลงสัญญาณและปรับแต่งสัญญาณ เคร่ืองวดัขนาด 3 
มิติ การสอบเทียบการวเิคราะห์ผลการทดลองโดยใชว้ธีิทางสถิติ  

 3-213-308 ปฏิบัติงานการวดัและเคร่ืองมือวดัอุตสาหกรรม           2(0-4-2) 
   Industrial Measurement and Instrumentation Laboratory 

การใชเ้คร่ืองมือวดัหลายชนิด บรรทดั เวอร์เนีย ไมโครมิเตอร์ หวัวดัเกลียว เกจวดั
ความหนา สแนปเกจ ปลัก๊เกจ เคร่ืองมือวดัทางอุตสาหกรรม เคร่ืองมือวดัความ
สั่นสะเทือน 

 3-213-309 วศิวกรรมเคร่ืองจักรกลอตัโนมัติ             1(1-0-2) 
   Automatic Machines Engineering 
   วชิาบังคับก่อน : 3-212-327 คอมพวิเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลติ  
  การศึกษาโครงสร้างการท างานเคร่ืองจักรกลอัตโนมัติท่ีท างานด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ (CNC) ระบบแนวแกน โครงสร้างโปรแกรม G-code และ M-code 
หลกัการท างานและระบบของเคร่ืองกลึงท่ีควบคุมการท างานด้วยโปรแกรมเชิง
ตวัเลข  

 3-213-310 ปฏิบัติการวศิวกรรมเคร่ืองจักรกลอตัโนมัติ            2(0-4-2) 
   Automatic Machines Engineering Laboratory 
  วชิาบังคับก่อน : 3-212-328 ปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ช่วยในการออกแบบ 
     และการผลติ 
  การเขียนระบบพิกดั ค  าสั่งรหัส G-code และ M-Code  การใช้โปรแกรมควบคุม

เคร่ืองกลึงและเคร่ืองกัดอตัโนมติั การบ ารุงรักษาและความปลอดภยัในการใช้
เคร่ืองจกัรกล CNC   
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  3-213-311 แม่พมิพ์พลาสติก         1(1-0-2)
    Plastic Mold   

หลกัการออกแบบแม่พิมพข้ึ์นรูปพลาสติก คุณสมบติัของพลาสติก การบ ารุงรักษา
และการวิเคราะห์ปัญหาของงานข้ึนรูปพลาสติก และการเขียนคู่มือการใช้งาน
แม่พิมพพ์ลาสติก 

  3-213-312 ปฏิบัติการแม่พมิพ์พลาสติก         2(0-6-0) 
    Plastic Mold Practice 

ปฏิบติัการออกแบบและสร้างแม่พิมพข้ึ์นรูปพลาสติก วิธีการผลิตพลาสติกแต่ละ
ชนิด การเลือกใชว้สัดุ เคร่ืองจกัร ช้ินส่วนมาตรฐานส าหรับใชส้ร้างแม่พิมพข้ึ์นรูป
พลาสติก    

 3-213-413 การบริหารงานอุตสาหกรรม         3(3-0-6) 
  Industrial Management 

หลกัการบริหารงานอุตสาหกรรม การตลาด การเงินและการบญัชีอุตสาหกรรม การ
วางแผนและควบคุมในอุตสาหกรรม เทคนิคการจดัซ้ือและการบริหารโซ่อุปทาน 
การบริหารทรัพยากรมนุษย ์การบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล การบริหารการ
เพิ่มผลผลิต 

 3-213-414 จิตวทิยาการจัดองค์กรอุตสาหกรรม            3(3-0-6) 
  Industrial Organizational Management Psychology  

หลกัการของจิตวิทยาการจดัการองค์กรอุตสาหกรรม  เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล การจดัสรรก าลงัคนและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์กลยทุธ์การสอน
งาน เทคนิคการมอบหมายงานและสั่งงาน การติดตามงาน การจดักิจกรรมกลุ่ม  กล
ยุทธ์การเป็นผูน้ าและผูบ้งัคบับญัชา เทคนิคการรายงานและประเมินผลงานในการ
จดัองคก์รอุตสาหกรรม 

 3-213-415 กฎหมายเพือ่การบริหารงานอุตสาหกรรม            3(3-0-6) 
  Industrial Management Laws 

กฎหมายเบ้ืองตน้ กฎหมายโรงงาน กฎหมายท่ีเก่ียวกบัแรงงาน สวสัดิการและการ
คุ้มครองแรงงาน กฎหมายท่ีเก่ียวกับการค้าและการลงทุน กฎหมายท่ีเก่ียวกับ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและสุขอนามยั  
กฎหมายท่ีเก่ียวกับภาษี และการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายและกฎระเบียบ
เก่ียวกบัมาตรฐานอุตสาหกรรมและกฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ   
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 3-213-416 พืน้ฐานวศิวกรรมโลจิสติกส์             3(2-3-4) 
   Basic Logistics Engineering  

แนวคิดวิศวกรรมโลจิสติกส์ การพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ การจดัสมดุล
ภายในระบบการผลิต การจดัการพสัดุและสินคา้คงคลงั การวางแผนการขนส่งและ
กระจายสินคา้ หลกัเกณฑ์การตดัสินใจ การวดัประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์
และการบริหารโซ่อุปทาน ความสัมพนัธ์ระหวา่งโลจิสติกส์ การบริหารโซ่อุปทาน
กับกลยุทธ์การผลิตอ่ืน การประยุกต์ใช้แนวคิดของโลจิสติกส์  การบริหารโซ่
อุปทาน  การจดัซ้ือในอุตสาหกรรม 

 3-213-417 วศิวกรรมการเช่ือม 2              1(1-0-2) 
    Welding Engineering 2 
    วชิาบังคับก่อน : 3-212-217 วศิวกรรมการเช่ือม 1 

การเช่ือมเหล็กกลา้ เหล็กกล้าประสม  เหล็กหล่อ อะลูมิเนียม และโลหะประสม 
การต่อวสัดุต่างชนิด การเช่ือมพอกผิว การปรับปรุงคุณสมบติังานเช่ือม การเช่ือม
ระบบอตัโนมติั การเช่ือมเลเซอร์ การเช่ือมดว้ยล าแสงอิเล็กตรอน การตดัพลาสมา 
การเช่ือมเสียดทาน  การเช่ือมสลกัหรือแท่งโลหะ การเช่ือมทิก การเช่ือมมิก / แม็ก 
การเช่ือมดว้ยแรงอดั-เยน็  การเช่ือมอตัโนมติั และหุ่นยนตเ์ช่ือม 

  3-213-418 ปฏิบัติการวศิวกรรมการเช่ือม 2             2(0-6-0)
    Welding Engineering Practice 2 
    วชิาบังคับก่อน : 3-212-218 ปฏิบัติการวศิวกรรมการเช่ือม 1 

การเตรียมวสัดุ เลือกลวดเช่ือมและกระบวนการเช่ือม ปฏิบติัการเช่ือมเหล็กกล้า 
เหล็กกลา้ประสม  เหล็กหล่อ อะลูมิเนียม และโลหะประสม การต่อวสัดุต่างชนิด 
และตรวจสอบมาตรฐานการเช่ือม อภิปายผล   

 3-213-419 การออกแบบผลติภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์             1(1-0-2) 
Creative Product Design 

   หลกัการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ การวิเคราะห์ความตอ้งการของลูกคา้ การ
กระจายหน้าท่ีทางคุณภาพ วิศวกรรมคุณค่า วิศวกรรมยอ้นรอย การสร้างสรรค์
แนวคิดผลิตภณัฑ์ การประเมินความส าเร็จ การออกแบบพฒันาผลิตภณัฑ์เชิง
สร้างสรรคแ์ละสร้างตนัแบบ 
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 3-213-420 ปฏิบัติการการออกแบบผลติภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์            2(0-4-2) 
Creative Product Design Laboratory 
การออกแบบการผลิตและการออกแบบเพื่อส่ิงแวดลอ้ม การถ่ายทอดแนวความคิด
การออกแบบให้ประจกัษ์ การวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์เชิงสร้างสรรค์ วิธีการสร้าง
ช้ินงานตน้แบบ และการทดสอบช้ินงานตน้แบบ  
 

    3.2  แขนงวชิาเทคโนโลยโีลหการ 
 3-213-321 โลหการเคมี               3(3-0-6) 
    Chemical Metallurgy 

หลกัการไฮโดรทางเทอร์โมไดนามิกส์ สารละลายน ้ า จุลศาสตร์ การชะล้างการ
ตกตะกอน การรีดักชั่นด้วยความร้อน การแยกสกัดโดยตัวท าละลาย การ
แลกเปล่ียนไอออน หลกัการโลหการไฟฟ้าดว้ยการน าและถ่ายเทชนิดของเซล และ
ศักยะเคมีไฟฟ้าของสารท่ีละลายน ้ า ประสิทธิภาพของกระแสและพลังงาน 
หลกัการโลหการ ไพโรเก่ียวกบัการค านวณหาค่าตวัแปรทางเทอร์โมไดนามิกส์ 
การเผายา่ง การเกิดรีดกัชัน่ปฏิกิริยาผิวสัมผสั ระหวา่งตะกรันและโลหะหลอมเคมี
กายภาพ การผลิตเหล็กกล้า กระบวนการผลิตเหล็กกล้า ปฏิกิริยาของคาร์บอน
ซิลิกอน และโครเมียม การลดซัลเฟอร์และฟอสฟอรัส การลดออกซิเจนโดย
สูญญากาศ กรรมวธีิโลหะการไฮโดรและไพโรกบัแร่ท่ีพบในเมืองไทย  

 3-213-322 พลศาสตร์ความร้อนเชิงโลหะวทิยา            3(3-0-6) 
  Thermodynamic of Metal 

ความรู้พื้นฐาน และค านิยามทางเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อท่ีศูนย์ทางเทอร์โม
ไดนามิกส์ กฎขอ้ท่ีหน่ึงทางเทอร์โมไดนามิกส์ การวดัอุณหภูมิ สมบติัของสาร
บริสุทธ์ิ สมการสภาวะของแก๊สสมบูรณ์แบบ และตารางสมบัติทางเทอร์โม
ไดนามิกส์ มวลควบคุม ปริมาตรควบคุมเอนทราปีสมการพลังงานและการ
ประยกุตใ์ชง้านกฎขอ้ท่ีสองทางเทอร์โมไดนามิกส์วฏัจกัรคาร์ไนทเ์อนโทรปีสภาพ
ยอ้นกลบัได ้(Reversibility) สภาพการยอ้นกลบัไม่ได ้(Irreversibility) และสภาพ
ใชป้ระโยชน์ วงจรตน้ก าลงัแปลงความร้อนเป็นแบบงาน 

 3-213-323 การถ่ายเทความร้อนทางโลหการ              3(3-0-6) 
    Metallurgical Transport Phenomena 
    วชิาบังคับก่อน : 3-213-322 พลศาสตร์ความร้อนเชิงโลหะวทิยา 
   การไหล การถ่ายเทความร้อนและการแพร่ ตวัอย่างในเชิงปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกับ

วิศวกรรมโลหการ การประยุกต์ใช้สมการถ่ายเทความร้อนทางวิศวกรรมโลหการ 
และงานในกรรมวธีิทางโลหการ 
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 3-213-324 การกดักร่อนและการป้องกนั             3(3-0-6) 
    Corrosion and Prevention 
   อุณหพลศาสตร์ และจลศาสตร์ของการกดักร่อนของโลหะ ลกัษณะของการกดั

กร่อน และการทดสอบแนวโน้มของการกดักร่อน การป้องกนัการกดักร่อน และ
ขอ้พิจารณาโดยใชห้ลกัเศรษฐศาสตร์ การเกิดออกซิเดชัน่ท่ีอุณหภูมิสูง กรณีศึกษา    

 3-213-325 การวเิคราะห์ความเสียหายของโลหะ            3(3-0-6) 
    Metallurgical Failure Analysis 

สาเหตุท่ีน าไปสู่การเสียหายของวสัดุ แนวทางปฏิบติัในการวิเคราะห์ความเสียหาย 
ความสัมพนัธ์ระหว่างสาเหตุและผลกระทบท่ีส าคญัของการเสียหายของช้ินส่วน
และโครงสร้างทางวศิวกรรม การใชง้านช้ินส่วนให้เกิดประสิทธิภาพ และวธีิการท่ี
จ าเป็นและเทคนิคในการด าเนินการวเิคราะห์ความเสียหาย 

 3-213-326 โลหการเชิงกล                1(1-0-2) 
    Mechanical Metallurgy 

คุณสมบติัของโลหะภายใตแ้รงแต่ละชนิด การแตกหักของโลหะ การเปล่ียนรูป
ถาวร ผลกระทบของอุณหภูมิท่ีมีต่อคุณสมบติัทางกลของโลหะ ขนาดของผลึกท่ีมี
ต่อคุณสมบติัทางกลของโลหะและการควบคุม 

 3-213-327 ปฏิบัติการโลหการเชิงกล               2(0-6-0) 
    Mechanical Metallurgy Practice 

การเตรียมช้ินงาน การทดสอบการแตกหักของโลหะ การแปรผล การเปล่ียนรูป
ถาวร ผลกระทบของอุณหภูมิท่ีมีต่อคุณสมบัติทางกลของโลหะ การทดสอบ
วเิคราะห์ขนาดของผลึกท่ีมีต่อคุณสมบติัทางกลของโลหะและการควบคุม  

 3-213-328 งานโลหะแผ่นและงานท่อ              1(1-0-2) 
    Sheet Metal and Pipe  

งานโลหะแผ่นและแผ่นคล่ี ท่ีใช้ในอุตสาหกรรม ระบบงานท่อมาตรฐาน
อุตสาหกรรม การตรวจสอบระบบท่อน ้ า  ท่อสุขภัณฑ์ท่อน ้ ามันท่ออากาศ                    
การออกแบบและติดตั้งท่อแต่ละชนิด การปฏิบติังานออกแบบและสร้างแผ่นคล่ี
ของงานอุตสาหกรรม การออกแบบติดตั้งวางท่องานอุตสาหกรรมด้วยเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั 
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 3-213-329 ปฏิบัติการงานโลหะแผ่นและงานท่อ            2(0-6-0)
   Sheet Metal and Pipe Practice  

การออกแบบและสร้างแผ่นคล่ีท่ีใช้ในอุตสาหกรรม การติดตั้งท่อและการวางท่อ
งานในงานอุตสาหกรรม การสร้างแผ่นคล่ีของงานอุตสาหกรรม การตรวจสอบ
ระบบท่อมาตรฐาน  

 3-213-330 โลหะวทิยางานเช่ือม              1(1-0-2) 
    Welding Metallurgy 

โลหะกายภาพของงานเช่ือมความสามารถในการประสานของวสัดุแต่ละกลุ่ม 
องค์ประกอบท่ีมีผลต่อกระบวนการเช่ือม ความเคน้ตกคา้ง การแข็งตวัของโลหะ 
และอิทธิพลทางความร้อนท่ีมีผลต่องานเช่ือม 

  3-213-331 ปฏิบัติการโลหะวทิยางานเช่ือม             2(0-4-2) 
    Welding Metallurgy Laboratory 

ปฏิบติัการวางแผนการเช่ือม การตรวจสอบทางโลหะวิทยางานเช่ือม การเตรียม
ช้ินงานทดสอบ ทดสอบทางทางโลหะวทิยางานมหภาคและจุลภาค การแปรผลการ
ทดสอบ และการวเิคราะห์สรุปผลการทดสอบ   

  3-213-332 เทคโนโลยโีลหะกลุ่มเหลก็             1(1-0-2) 
    Ferrous Metals Technology  

การจ าแนกชนิดโลหะกลุ่มเหล็ก โลหะวิทยาของเหล็กและเหล็กกลา้ กระบวนการ
ผลิตและข้ึนรูปโลหะ เทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตโลหะกลุ่มเหล็ก และการพฒันา
ดา้นเหล็กและเหล็กกลา้ 

  3-213-333 ปฏิบัติการเทคโนโลยโีลหะกลุ่มเหลก็            2(0-6-0) 
    Ferrous Metals Technology Practice 

การทดสอบคุณสมบติัท่ีส าคญัของวสัดุโลหะกลุ่มเหล็ก ดว้ยวิธีการคืบ และความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการใชง้านของโลหะ การเตรียมช้ินงาน การทดสอบทดลอง
การพฒันาดา้นเหล็กและเหล็กกลา้ 

  3-213-334 เทคโนโลยโีลหะนอกกลุ่มเหลก็             1(1-0-2) 
    Nonferrous Metals Technology  

ความรู้พื้นฐานดา้นโลหะวิทยานอกกลุ่มเหล็ก อลูมิเนียมผสม ไทเทเนียม สังกะสี 
ทองแดง และทองเหลือง โลหะกลุ่มท่ีเหมาะส าหรับการใชง้านท่ีอุณหภูมิสูง การ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างจุลภาค สมบติัทางกลท่ีเปล่ียนแปลงจากปกติ ความเสียหาย
ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะส าหรับโลหะท่ีอุณหภูมิสูง 
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  3-213-335 ปฏิบัติการเทคโนโลยโีลหะนอกกลุ่มเหลก็            2(0-6-0) 
    Nonferrous Metals Technology Practice 

การทดสอบคุณสมบติัท่ีส าคญัของวสัดุโลหะนอกกลุ่มเหล็ก ดว้ยวิธีการคืบ และ
การทดสอบดว้ยสารเคมี ปฏิบติัการทดสอบทางกล การวิเคราะห์ความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนจากการใชง้านท่ีอุณหภูมิสูงของโลหะ 

 

 4. กลุ่มวชิาเสริมสร้างประสบการณ์ในวชิาชีพ  
 3-001-301 การเตรียมสหกจิศึกษา              1(1-0-2) 
    Pre-Cooperative Education  

หลกัการ กระบวนการ และระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัสหกิจศึกษา การเลือกสถาน
ประกอบการ การเขียนจดหมายสมคัรงานและการสัมภาษณ์ การพฒันาบุคลิกภาพ 
การบริหารงานคุณภาพในองค์กร อาชีวอนามยัและความปลอดภยั จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวชิาชีพ การเขียนรายงานและการน าเสนอ 

 3-215-402 สหกจิศึกษาทางวศิวกรรมการผลติ          6(0-40-0) 
    Cooperative Education in Production Engineering 
   วชิาบังคับก่อน : 3-001-301  การเตรียมสหกจิศึกษา 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการผลิตท่ีเก่ียวกบังานทางดา้นการผลิตและ
เทคโนโลยีอุตสาหการเป็นหลกั ภายใตก้ารควบคุมดูแลของอาจารยใ์นหลกัสูตร 
ร่วมกบัพนกังานของสถานประกอบการ โดยมีการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ืองตลอด
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาหรือไม่น้อยกว่า 17 สัปดาห์ และการเขียนรายงานการ
บนัทึกการปฏิบติังาน และการน าเสนอผลการปฏิบติังาน 
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3.2 ช่ือ นามสกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร (อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร) 
 

 
ล าดบั 

 
ช่ือ – นามสกลุ 

 
คุณวุฒ ิ

 
สาขาวชิาเอก 

ต าแหน่ง
วชิาการ 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 
1 นางสุวมิล  

เจียรธราวานิช* 

 

วศ.ม. 
 
ศษ.บ. 

 
 

วศ.บ. 
 
 

วศ.บ. 

วศิวกรรมอุตสาหการ, 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2549 
การวดัและประเมินผล, 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมา 
ธิราช, 2554 
วศิวกรรมอุตสาหการ, 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 
2546 
วศิวกรรมทรัพยากรน ้ า, 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 
2544 

อาจารย ์
 

23 23 23 23 

2 นางสาวมนฤดี  

ผาบสิมมา* 

 

วศ.ม. 
 
 

วศ.บ. 
 

วท.บ. 

เทคโนโลยกีารข้ึนรูปโลหะ, ม.
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, 
2552 
วศิวกรรมอุตสาหการ, 
ม. เซนตจ์อห์น, 2555 
ฟิสิกส์ประยกุต,์ 
ม. มหาสารคาม, 2545 

ผูช่้วย 
ศาสตรา 
จารย ์

 

15 15 15 15 

3 นายสวา่ง ฉนัทวทิย*์ 

 

วศ.ม. 
 

 
M.M. 

 
 

วศ.บ. 
 
ค.อ.บ. 

วศิวกรรมการจดัการ
อุตสาหกรรม, ม.เทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้พระนครเหนือ, 2551 
Master in Management, 
Technological University of the 
Philippines, 2541 
วศิวกรรมอุตสาหการ, สถาบนั
เทคโนโลยรีาชมงคล, 2545 
วศิวกรรมอุตสาหการ-เช่ือม
ประกอบ, สถาบนัเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2537 

ผูช่้วย 
ศาสตรา 
จารย ์

 

19 19 19 19 
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ล าดบั 

 
ช่ือ – นามสกลุ 

 
คุณวุฒ ิ

 
สาขาวชิาเอก 

ต าแหน่ง
วชิาการ 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 
4 นายทินโน ขวญัดี* 

 

M.T. 
 
 

วศ.บ. 
 
ค.อ.บ. 

Master of Technology, 
Technological University of 
the Philippines, 2540 
วศิวกรรมอุตสาหการ, สถาบนั
เทคโนโลยรีาชมงคล, 2544 
วศิวกรรมอุตสาหการ-เคร่ืองมือ
กล, สถาบนัเทคโนโลยรีาช
มงคล, 2529 

อาจารย ์
 

19 19 19 19 

5 นายมารุต เขียวแก่* 

 

วศ.ม. 
 
วศ.บ. 

วศิวกรรมโลหการ, จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2557 
วศิวกรรมโลหการและวสัดุ, 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551 

อาจารย ์
 

21 21 21 21 

 หมายเหตุ  :  * อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
 

 
3.2.2 อาจารย์ประจ า 
 

 
ล าดบั 

 
ช่ือ – นามสกลุ 

 
คุณวุฒ ิ

 
สาขาวชิาเอก 

ต าแหน่ง
วชิาการ 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 
1 นายภชรดิษฐ ์แปงจิตต ์

  
วศ.ด. 
วศ.ม. 
ค.อ.บ. 

วศิวกรรมอุตสาหการ 
วศิวกรรมอุตสาหการ
วศิวกรรมอุตสาหการ 

อาจารย ์
 

12 12 12 12 

2 นางสาวสุพตัรา  
กฤษวฒันากรณ์ 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

วศิวกรรมการผลิต 
วศิวกรรมการผลิต 

อาจารย ์ 22 22 22 22 
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4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (สหกจิศึกษาหรือการฝึกงาน)  
จากความตอ้งการบณัฑิตท่ีมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเขา้สู่การท างานจริง ดงันั้นหลกัสูตรได้

ก าหนดแผนการเรียนซ่ึงเป็นการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา โดยมหาวิทยาลยัมีนโยบายให้นกัศึกษาทุกคน
ลงทะเบียนรายวชิาน้ี  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนกัศึกษา มีดงัน้ี 
(1) ทกัษะในการปฏิบติังานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขา้ใจในหลกัการ ความจ าเป็น

ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิง่ข้ึน 
(2) บูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาเพื่อน าไปแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในวชิาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(3)  มีมนุษยสัมพนัธ์และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 
(4) มีระเบียบวนิยั ตรงเวลา เขา้ใจวฒันธรรมและสามารถปรับตวัเขา้กบัสถานประกอบการได ้
(5) มีความกลา้ในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ในการท างานได ้

4.2 ช่วงเวลา  
         สหกิจศึกษาทางวศิวกรรมการผลิต  ก าหนดใหฝึ้กภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีท่ี 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   
          จดัเตม็เวลาของการศึกษาภาคปกติ 1 ภาคการศึกษา 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย (ถ้ามี) 

  นกัศึกษาทุกคนตอ้งท าโครงงานทางอุตสาหกรรมหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
อุตสาหการ เนน้การแกปั้ญหาท่ีเกิดในภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ โดยใชห้ลกัการทางทฤษฎี
อา้งอิง และเม่ือโครงงานเสร็จส้ินสามารถน าไปใช้งานไดจ้ริง  และมีการสอบวดัความรู้พร้อมท ารายงานท่ี
ตอ้งน าส่งตามรูปแบบระยะเวลาตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 หัวขอ้โครงงานจะเป็นหัวขอ้ท่ีนักศึกษาสนใจ สามารถศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมได้ และได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ซ่ึงสามารถอธิบายทฤษฎีอ้างอิง และหลักการท่ีน ามาใช้ท าโครงงาน
วตัถุประสงค ์ขอบเขต ประโยชน์ท่ีคาดวา่น่าจะไดรั้บจากการท าโครงงาน ท่ีสามารถท าเสร็จภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม สามารถปรับตวัท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้ มีความสามารถในการ
ส่ือสารดว้ยภาษาเขียนและภาษาพูด มีความเช่ียวชาญในการใชเ้คร่ืองมือ มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการท า
โครงงาน โครงงานสามารถเป็นตน้แบบในการพฒันาต่อได ้
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5.3 ช่วงเวลา 
  วชิาการเตรียมโครงงานเรียนในภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีท่ี 3 และวชิาโครงงานวศิวกรรมการผลิต
เรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีท่ี 4 

5.4 จ านวนหน่วยกติ 
4 หน่วยกิต  

5.5 การเตรียมการ 
 มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค  าปรึกษา  จดัท าบนัทึกการให้ค  าปรึกษา  ให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับ
โครงงานเป็นสมุดบนัทึกและปรับขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนั ให้นกัศึกษารายงานความกา้วหนา้ ปัญหา อุปสรรค
อยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งยงัมีตวัอยา่งโครงงานใหศึ้กษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลจากความกา้วหนา้ในการท าโครงงาน สมุดบนัทึกการให้ค  าปรึกษาโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา  
และประเมินผลจากรายงานท่ีได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลาน าเสนอผลงานและการ
ด าเนินงาน  โดยโครงงานต้องสามารถท างานได้ตามขอบเขตขั้นต้นโดยเฉพาะส่วนท่ีท างานหลักของ
โครงงาน  และจดัสอบโดยน าเสนอผ่านคณะกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ไม่นบัรวมอาจารยท่ี์ปรึกษา
โครงงาน 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
1. ดา้นบุคลิกภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

-  นกัศึกษาไดจ้ดัท ากิจกรรม  วางแผนการจดักิจกรรม
และมีการเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งสม ่าเสมอ 
-  มีการท างานเป็นกลุ่ม  เพื่อด าเนินกิจกรรมหรือการ
เรียน การสอนเพื่อฝึกให้นกัศึกษามีการท างานเป็นทีม 
ฝึกการเป็นผูน้ าและผูต้าม ฝึกการประชุมระดมสมอง
เพื่อแก้ปัญหา หรือค้นหาแนวทางเพื่อให้ได้มาซ่ึง
ค าตอบ 
-  สอดแทรกมุมมอง  แนวคิดในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
และการอยูร่่วมกนัอยา่งสร้างสรรค ์ การมองโลกในแง่
ดี 

2. ดา้นภาวะผูน้ า และความรับผดิชอบ
ตลอดจนมีวนิยัในตนเอง 
 
 

-  เรียนและเขา้ร่วมกิจกรรมสม ่าเสมอและตรงต่อเวลา 
-  ให้มีการท างานกลุ่มและมอบหมายให้นักศึกษา 
หมุนเวียนกนัเป็นหัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม เพื่อ
ฝึกดา้นภาวะผูน้ า 

3. ดา้นจริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 

- มีการปลูกฝังให้นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม                  
มี ร ะ เ บี ย บ วิ นั ย  ต ร ง ต่ อ เ ว ล า  ซ่ื อ สั ต ย์  สุ จ ริ ต  
ขยนัหมัน่เพียร ส านึกในจรรยาวิชาชีพ รับผิดชอบต่อ
หนา้ท่ีและสังคม 

 

2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 การพฒันาผลการเรียนรู้หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ซ่ือสัตยสุ์จริต 
2) มีจิตอาสา 
3) ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ของสังคม 
4) ด าเนินชีวติบนพื้นฐานความเป็นไทยและเศรษฐกิจพอเพียง 
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2.1.1.2   กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. ใหน้กัศึกษาตระหนกัถึงผลกระทบของการทุจริตการสอบ และการลอกผลงานของ

ผูอ่ื้น 
2. ใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม 
3. มีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนกัศึกษาท่ีท าดี ท า

ประโยชน์ เสียสละเพื่องานส่วนรวม 
4. ใหน้กัศึกษาตระหนกัถึงความส าคญัของกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ 
5. ก าหนดใหมี้วฒันธรรมขององคก์ร ดา้นการแต่งกาย การเขา้ชั้นเรียน และการสอบ 
6. ใหน้กัศึกษาจดักิจกรรมท่ีเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม และประเพณีไทย 

2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. ประเมินจากปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
2. ประเมินจากจ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม 
3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในการร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม 
4. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการแต่งกายของนกัศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียน 
5. ประเมินจากการเขา้ชั้นเรียน การส่งงาน การร่วมกิจกรรมอยา่งสม ่าเสมอ 
6. ประเมินจากการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม และประเพณีไทย 

2.1.2 ด้านความรู้ 
2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. รู้และเขา้ใจสาระส าคญัของเน้ือหา 
2. มีกระบวนการแสวงหาความรู้ เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ 

2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1. อธิบายองค์ประกอบของเน้ือหาโดยรวม เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจขอบเขต และ

ความสัมพนัธ์ของเน้ือหาวชิาแต่ละส่วน 
2. ใช้กลยุทธ์การสอนท่ีหลากหลาย โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการน าไป

ประยกุตใ์ชใ้นสภาพแวดลอ้มจริง 
3. ให้นกัศึกษาเห็นความส าคญัในการคน้ควา้ แสวงหาความรู้ และวิธีการไดม้าของ

ขอ้มูลแหล่งต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. เชิญวิทยากรจากภายนอกท่ีมีประสบการณ์ตรงมาบรรยาย และแลกเปล่ียนความ

คิดเห็น 
5. ส่งเสริมให้จดักิจกรรมการแข่งขนัเพื่อเพิ่มทกัษะและพฒันาทางดา้นวิชาการ เพื่อ

กระตุน้ใหน้กัศึกษามีความต่ืนตวั และเกิดแรงบนัดาลใจท่ีจะพฒันาตนเอง 
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6. จดักิจกรรมใหน้กัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติัเพื่อพฒันาสุขภาพทางกาย ทั้งในรูปแบบบุคคล 
และการแข่งขนัเป็นทีม 

7. จดักิจกรรมและสร้างบรรยากาศแวดลอ้ม เพื่อใหน้กัศึกษาไดพ้ฒันาทางจิตใจ 
2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. การประเมินผลจากการสอบถามในชั้นเรียน หรือการท าแบบฝึกหดั 
2. ประเมินจากการทดสอบยอ่ย การสอบกลางภาคและปลายภาค 
3. ประเมินจากรายงานและโครงงานท่ีนกัศึกษาจดัท าและน าเสนอ 
4. ประเมินจากแบบสอบถามความคิดเห็น และประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการฟังบรรยาย 
5. ประเมินผลจากการเขา้ร่วมกิจกรรม หรือการแข่งขนั 
6. ประเมินผลจากการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทั้งในรูปแบบบุคคล และการ

แข่งขนัเป็นทีม 
2.1.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 

2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
1. มีทกัษะการคิดแบบองคร์วม 
2. มีทกัษะการวเิคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าเพื่อแกปั้ญหา 
3. สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ไปประยกุตใ์ช ้
4. มีความคิดสร้างสรรค ์

2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
1. ก าหนดสถานการณ์จ าลอง เพื่อใหน้กัศึกษาฝึกการตดัสินใจ และการแกปั้ญหา 
2. การสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยการสาธิต การใช้โครงงานเป็นหลกั (Project-

Based Learning) และการปฏิบติัเป็นหลกั (Performance-Based Learning) 
3. การมอบหมายใหน้กัศึกษาวางแผน ท างานเป็นกลุ่ม และน าเสนอรายงาน 

2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
1. ประเมินผลจากการสังเกตความสามารถในการตดัสินใจ และการแกไ้ขปัญหาใน

สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. ประเมินจากขอ้สอบกลางภาคและปลายภาค ท่ีตอ้งใช้วิธีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

และประเมินค่า 
3. ประเมินจากการน าเสนอรายงาน 
4. ประเมินจากโครงงานกลุ่มหรือบุคคล 

2.1.4 ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

1. มีทกัษะการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ 
2. มีความรับผดิชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้น สังคม วฒันธรรมและธรรมชาติ 
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3. มีความสามารถท างานต่างวฒันธรรม 
2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 
1. มอบหมายให้ท ากิจกรรมในลักษณะเป็นกลุ่ม หรือต้องประสานงาน หรือการ

สัมภาษณ์บุคคลภายนอก 
2. มอบหมายใหน้กัศึกษาผลดัเปล่ียนกนัเป็นผูน้ าในการท างานกลุ่ม 
3. มีการเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นวทิยากร เพื่อใหค้วามรู้ในดา้นวฒันธรรมแก่นกัศึกษา 
4. มีการสอดแทรกเน้ือหาดา้นศิลปวฒันธรรมท่ีดีงามทั้งของไทยและนานาชาติในการ

เรียนการสอน 
2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในการท างานกลุ่ม 
2. ประเมินผลจากความส าเร็จของงานท่ีได้รับมอบหมายให้ไปประสานงานกับ

บุคคลภายนอก 
3. ประเมินจากแบบทดสอบเพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล

และความรับผดิชอบ 
4. ประเมินจากผลงานของกลุ่ม และผลงานของผูเ้รียนในกลุ่ม 

2.1.5 ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1. สามารถคิดค านวณในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2. ใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งรู้เท่าทนั 

2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. ฝึกการแก้ปัญหา หรือให้โจทย์แบบฝึกหัดท่ีต้องใช้การค านวณตัวเลขทาง
คณิตศาสตร์ และการวเิคราะห์เชิงสถิติ 

2. ฝึกทักษะในการส่ือสารทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยการฟัง
บรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การท ารายงาน และการน าเสนอ 

3. แนะน าวิ ธีการเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจาก
แหล่งขอ้มูลท่ีเหมาะสม 

4. มอบหมายงานใหค้น้ควา้และน าเสนอ โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
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2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. ประเมินจากการแกปั้ญหา หรือการท าโจทยแ์บบฝึกหดั 
2. ประเมินจากการสรุปค าบรรยาย การมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม การท ารายงาน 

และการน าเสนอรายงาน 
3. ประเมินจากคุณภาพของงานท่ีแสดงถึงการสืบค้นข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูลท่ี

ถูกตอ้ง และเหมาะสม 
4. ประเมินจากการน าเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลยี 
 

2.2 การพฒันาผลการเรียนรู้หมวดวชิาเฉพาะ  
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต 
2. มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
3. ปฏิบติัตามกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสังคม 
4 มีจรรยาบรรณทางวชิาชีพ 
5. ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีของสังคม 

2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
2. ปลูกฝังจรรยาบรรณในวชิาเฉพาะ 
3. ใชก้รณีศึกษาและอภิปราย 
4. สอดแทรกประมวลกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัจรรยาบรรณ 
5. บรรยายพิเศษ โดยผูมี้ประสบการณ์หรือผูน้ าทางศาสนาต่างๆ 
6. ผูส้อนประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
7. เสริมสร้างประสบการณ์โดยตรงโดยเขา้ร่วมสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน 

2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. สังเกตการแสดงพฤติกรรมของนกัศึกษา 
2. ผลการท างานกลุ่ม 
3. ผลการประเมินจากการฝึกงาน 

2.2.2 ด้านความรู้ 
2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในเน้ือหา 
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2. สามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และหาทาง
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนั 

3. สามารถกา้วทนัและปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์เปล่ียนแปลงและการแข่งขนัใน
สังคม เพื่อใหด้ ารงชีวติไดอ้ยา่งเป็นสุข 

4. มีทกัษะกระบวนการในการแสวงหาความรู้เพื่อสามารถพฒันาตนอยา่งต่อเน่ืองและ
เรียนรู้ตลอดชีวติ 

5. สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนด้านความรู้ 

1. ใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง หลากหลายรูปแบบ 
2. ใหน้กัศึกษาปฏิบติัโดยน าหลกัการและทฤษฏีมาประยกุตใ์ช้ 
3.  เขา้ร่วมสหกิจศึกษา 
4.  วธีิการสอนแบบวจิยัเป็นฐาน 
5.  วธีิการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน 
6.  วธีิการสอนโครงงานเป็นฐาน 
7.  ศึกษาดูงาน 
8.  เชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวทิยากร 
9.  ด าเนินการสอนโดยใชรู้ปแบบบูรณาการ 

2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1. การทดสอบยอ่ย 
2. การสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา 
3. ผลงานนกัศึกษา 
4. รายวชิาสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน 

2.2.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 
2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

1. พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ 
2. มีทกัษะทางการวเิคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า 
3. สามารถวางแผนแกไ้ขปัญหา  และประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะกบัการแกปั้ญหา

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

1. กรณีศึกษาการประยกุตเ์ทคโนโลยอุีตสาหกรรมการผลิต 
2. การอภิปรายกลุ่ม 
3. การปฏิบติังานจริง 
4. วธีิการสอนแบบวจิยัเป็นฐาน 



       มคอ.2 

 

งานพฒันาหลกัสูตร  ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ      57 

5.  วธีิการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน 
6.  วธีิการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน 
7.  เขา้ร่วมสหกิจศึกษา 

2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
1. การปฏิบติังาน 
2. ผลงานนกัศึกษา 
3. แบบทดสอบปฏิบติั 
4.  รายวชิาสหกิจศึกษา 

2.2.4 ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผดิชอบ 

1. มีทกัษะการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ 
2. มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม  สามารถท างานเป็นทีม 
3. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรี

ของความเป็นมนุษย ์
4. มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและ

ส่วนรวม 
5. สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองทั้งดา้นวชิาการ และวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
6. มีความคิดริเร่ิมในการแกปั้ญหาและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นดว้ยความรับผิดชอบ 

2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ 

1. ท างานกลุ่มและระดมสมอง 
2. ปลูกฝังใหมี้ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3. ฝึกงานและเขา้ร่วมสหกิจศึกษา 
4. อภิปรายและเสวนา 

2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผดิชอบ 

1. คุณภาพของผลงาน 
2. ผลการประเมินการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 

2.2.5 ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1. มีทกัษะทางการคิดค านวณในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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2. สามารถใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศ  เพื่อการส่ือสารกบับุคคลอ่ืนได้
อยา่งเหมาะสม 

3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประมวลผล  แปลความหมาย
และน าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.  จดัศูนยก์ารเรียนรู้ด้วยตนเอง และห้องปฏิบติัการเพื่อสืบคน้ขอ้มูล ฝึกการเขียน
โปรแกรม และการใชซ้อฟตแ์วร์ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. น าเสนอผลงาน 
3. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ บูรณาการกบัรายวชิาอ่ืนๆ 
4.  ฝึกแกปั้ญหาหรือโจทยท่ี์จ าเป็นท่ีตอ้งใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร์หรือสถิติ 

2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ประเมินผลการเรียนรู้ ดงัน้ี 
1. สอบขอ้เขียน สอบปฏิบติั 
2. การน าเสนอผลงาน 
3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4. การใชค้อมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสืบคน้ขอ้มูล 

2.2.6 ด้านทกัษะพสัิย 
2.2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะพสัิย 

1. สามารถใชเ้คร่ืองมือท่ีจ าเป็นต่อการท างานวชิาชีพตามสาขาวชิา 
2. สามารถประยกุตใ์ช ้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ทางวชิาชีพตามสาขาวชิา 
3. สามารถคน้หาจุดบกพร่อง วเิคราะห์ และแกปั้ญหาในระบบงานวชิาชีพ 
 ตามสาขาวชิา 
4. มีความสามารถทั้งวชิาทฤษฎีและวชิาปฏิบติั 

2.2.6.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะพสัิย 
 กิจกรรมการเรียนรู้ ดงัน้ี 

1. เนน้การปฏิบติั 
2. รายวชิาเตรียมโครงงาน และโครงงาน 
3. วธีิการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน 
4.  วธีิการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน 
5.  วธีิการสอนแบบวจิยัเป็นฐาน 
6.  ฝึกงานหรือเขา้ร่วมสหกิจศึกษา 
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2.2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะพสัิย 
 ประเมินผลการเรียนรู้ ดงัน้ี 

1. ผลการปฏิบติังาน 
2. แฟ้มสะสมผลงาน 
3. ผลการประเมินจากการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 
 

3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

3.1 ผลการเรียนรู้ส าหรับหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ซ่ือสัตยสุ์จริต 
1.2 มีจิตอาสา 
1.3 ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ของสังคม 
1.4 ด าเนินชีวติบนพื้นฐานความเป็นไทยและเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ด้านความรู้ 
2.1 รู้และเขา้ใจสาระส าคญัของเน้ือหา 
2.2 มีกระบวนการแสวงหาความรู้ เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.3 มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา 
3.1 มีทกัษะการคิดแบบองคร์วม 
3.2 มีทกัษะการวเิคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าเพื่อแกปั้ญหา 
3.3 สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ไปประยกุตใ์ช ้
3.4 มีความคิดสร้างสรรค ์

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1 มีทกัษะการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ 
4.2 มีความรับผดิชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้น สังคม วฒันธรรมและธรรมชาติ 
4.3 มีความสามารถท างานต่างวฒันธรรม 

5 ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 สามารถคิดค านวณในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
5.2 ใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5.3 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งรู้เท่าทนั 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
  ความรับผิดชอบหลกั    ความรับผดิชอบรอง 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดบัอุดมศึกษา 

 
 
 

รายวชิา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทกัษะทางปัญญา 

4. ด้านทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผดิชอบ 

5. ด้านทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลข           การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1-110-101 การใชภ้าษาไทย                  
1-110-102 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                  
1-111-206 การพดูและการเขียนเพื่อการท างาน                  
1-211-001 ภาษาองักฤษทัว่ไป                  
1-211-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั                  
1-211-003 ภาษาองักฤษเพื่องาน                  
1-211-004 สนทนาภาษาองักฤษ                  
1-222-105 ภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐาน                  
1-222-106 สนทนาภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้                  
1-222-107 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท างาน                  
1-121-001 สงัคมวทิยาเบ้ืองตน้                  
1-121-002 มนุษยก์บัสงัคม                  
1-130-001 หอ้งสมุดและสารนิเทศเพื่อ
การศึกษาคน้ควา้ 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
  ความรับผิดชอบหลกั    ความรับผดิชอบรอง 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดบัอุดมศึกษา 

 
 
 

รายวชิา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทกัษะทางปัญญา 

4. ด้านทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผดิชอบ 

5. ด้านทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลข           การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1-130-002 ทรัพยากรสารนิเทศเพื่อน าเสนอ
งานวชิาการ 

                 

2-110-102 สปาเพ่ือดุลยภาพของร่างกายและ
จิตวญิญาณ 

                 

2-110-107 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

                 

2-130-102 วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั                  
2-210-002 คณิตศาสตร์เพื่อการตดัสินใจ                  
2-230-107 โปรแกรมส าเร็จรูป                  
2-230-101 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ 
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3.2 ผลการเรียนรู้ส าหรับหมวดวิชาเฉพาะ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1    มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต 
1.2 มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
1.3 ปฏิบติัตามกฎระเบียบ  และขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสังคม 
1.4 มีจรรยาบรรณทางวชิาชีพ 
1.5 ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีของสังคม 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในเน้ือหา 
2.2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทกัษะในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และหาทาง

แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนั 
2.3 สามารถกา้วทนัและปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์เปล่ียนแปลงและการแข่งขนัในสังคม 

เพื่อใหด้ ารงชีวติไดอ้ยา่งเป็นสุข 
2.4 มีทกัษะกระบวนการในการแสวงหาความรู้เพื่อสามารถพฒันาตนอย่างต่อเน่ือง และ

เรียนรู้ตลอดชีวติ 
2.5 สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ  ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

3. ด้าน ทกัษะทางปัญญา 

3.1 พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ 
3.2 มีทกัษะทางการวเิคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า 
3.3 สามารถวางแผนแก้ไขปัญหา  และประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะกบัการแกปั้ญหาได้

อยา่งเหมาะสม 
4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 มีทกัษะการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ 
4.2 มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม  สามารถท างานเป็นทีม 
4.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษย ์
4.4 มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและ

ส่วนรวม 
4.5 สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองทั้งดา้นวชิาการ และวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
4.6 มีความคิดริเร่ิมในการแกปั้ญหาและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นดว้ยความรับผิดชอบ 

5. ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 มีทกัษะทางการคิดค านวณในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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5.2 สามารถใชภ้าษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศ  เพื่อการส่ือสารกบับุคคลอ่ืนได้อย่าง
เหมาะสม 

5.3 ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ประมวลผล  แปลความหมายและ
น าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 

6. ด้านทกัษะพสัิย 
6.1 สามารถใชเ้คร่ืองมือท่ีจ าเป็นต่อการท างานดา้นวชิาชีพเฉพาะตามสาขาวชิา 
6.2 สามารถประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ทางดา้นวชิาชีพเฉพาะตามสาขาวชิา 
6.3 สามารถคน้หาจุดบกพร่อง วิเคราะห์ และแกปั้ญหาในระบบงานทางดา้นวิชาชีพเฉพาะ

ตามสาขาวชิา 
6.4 มีความสามารถทั้งวชิาทฤษฎีและวชิาปฏิบติั 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวชิาเฉพาะ 

  ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผิดชอบรอง 

           เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิ                        

ระดบัอุดมศึกษา 

 
 
 
รายวชิา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ด้านทกัษะ
การวเิคราะห์
เชิงตวัเลข การ
ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทกัษะพสัิย 

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 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ 
3-211-101  งานฝึกฝีมือ                           

3-211-102  ปฏิบติังานฝึก
ฝีมือ 

                          

3-211-103 เขียนแบบทาง
เทคนิค 

                          

3-211-104 ปฏิบติัการเขียน
แบบทางเทคนิค 

                          

3-211-105 คณิตศาสตร์
อุตสาหกรรม 

                          

3-211-206 ความปลอดภยัใน
งานอุตสาหกรรม 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวชิาเฉพาะ 

  ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผิดชอบรอง 

           เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิ                        

ระดบัอุดมศึกษา 

 
 
 
รายวชิา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ด้านทกัษะ
การวเิคราะห์
เชิงตวัเลข การ
ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทกัษะพสัิย 

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 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

3-211-307  การเตรียม
โครงงาน 

                          

3-211-308  สมันาปัญหาทาง
อุตสาหกรรม                           

3-211-409  โครงงาน
วศิวกรรมการผลิต 

                          

กลุ่มวชิาชีพบงัคบั 

3-212-101 วสัดุในงาน
วศิวกรรม 

                          

3-212-102 วศิวกรรม
เคร่ืองมือ 

                          

3-212-103 เคร่ืองมือกล                            
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวชิาเฉพาะ 

  ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผิดชอบรอง 

           เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิ                        

ระดบัอุดมศึกษา 

 
 
 
รายวชิา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ด้านทกัษะ
การวเิคราะห์
เชิงตวัเลข การ
ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทกัษะพสัิย 

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 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

3-212-104 ปฏิบติัการ 
เคร่ืองมือกล  

                          

3-212-205 กรรมวธีิการผลิต                           

3-212-206 สถิติวศิวกรรม                           

3-212-207 อุปกรณ์น าเจาะ
และจบังาน 

                          

3-212-208 ปฏิบติัการอุปกรณ์
น าเจาะและจบังาน 

                          

3-212-209 เขียนแบบ
วศิวกรรมทางอุตสาหการ 

                          

3-212-210 ปฏิบติัการเขียน
แบบวศิวกรรมทางอตุสาหการ 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวชิาเฉพาะ 

  ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผิดชอบรอง 

           เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิ                        

ระดบัอุดมศึกษา 

 
 
 
รายวชิา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ด้านทกัษะ
การวเิคราะห์
เชิงตวัเลข การ
ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทกัษะพสัิย 

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 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

3-212-211 การอบชุบโลหะ
ดว้ยความร้อน 

                          

3-212-212 ปฏิบติัการการอบ
ชุบโลหะดว้ยความร้อน 

                          

3-212-213 การทดสอบวสัดุ
วศิวกรรม 

                          

3-212-214 ปฏิบติัการทดสอบ
วสัดุวศิวกรรม 

                          

3-212-215 โลหะวทิยาในงาน
วศิวกรรม 

                          

3-212-216 ปฏิบติัการโลหะ
วทิยาในงานวศิวกรรม 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวชิาเฉพาะ 

  ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผิดชอบรอง 

           เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิ                        

ระดบัอุดมศึกษา 

 
 
 
รายวชิา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ด้านทกัษะ
การวเิคราะห์
เชิงตวัเลข การ
ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทกัษะพสัิย 

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 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

3-212-217 วศิวกรรมการ
เช่ือม 1 

                          

3-212-218 ปฏิบติัการ
วศิวกรรมการเช่ือม 1 

                          

3-212-319 การควบคุม
คุณภาพอุตสาหกรรม 

                          

3-212-320 การวางแผนและ
ควบคุมการผลิต 

                          

3-212-321 การออกแบบผงั
โรงงานอุตสาหกรรม 

                          

3-212-322 วศิวกรรมการ
บ ารุงรักษา 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวชิาเฉพาะ 

  ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผิดชอบรอง 

           เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิ                        

ระดบัอุดมศึกษา 

 
 
 
รายวชิา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ด้านทกัษะ
การวเิคราะห์
เชิงตวัเลข การ
ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทกัษะพสัิย 

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 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

3-212-323 แม่พิมพโ์ลหะ                  
         

3-212-324 ปฏิบติัการ
แม่พิมพโ์ลหะ 

                 
  

       

3-212-325 วศิวกรรมงาน
หล่อโลหะ 

                          

3-212-326 ปฏิบติัการ
วศิวกรรมงานหล่อโลหะ 

                          

3-212-327 คอมพิวเตอร์ช่วย
ในการออกแบบและการผลิต 

                          

3-212-328 ปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบและการผลิต 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวชิาเฉพาะ 

  ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผิดชอบรอง 

           เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิ                        

ระดบัอุดมศึกษา 

 
 
 
รายวชิา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ด้านทกัษะ
การวเิคราะห์
เชิงตวัเลข การ
ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทกัษะพสัิย 

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 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

3-212-329 ปฏิบติัการ
วศิวกรรมอุตสาหการ 

                          

3-212-430 การทดสอบงาน
เช่ือม 

                 
  

        

3-212-431 ปฏิบติัการทดสอบ
งานเช่ือม 

                          

กลุ่มวชิาชีพเลอืก 

3-213-301 การศึกษางาน
อุตสาหกรรม 

                          

3-213-302 การวจิยั
ด าเนินงานในอุตสาหกรรม 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวชิาเฉพาะ 

  ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผิดชอบรอง 

           เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิ                        

ระดบัอุดมศึกษา 

 
 
 
รายวชิา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ด้านทกัษะ
การวเิคราะห์
เชิงตวัเลข การ
ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทกัษะพสัิย 

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 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

3-213-303 เศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรม 

                          

3-213-304 สถิตยศาสตร์
วศิวกรรม 

                          

3-213-305 กลศาสตร์วสัดุ                           

3-213-306 การออกแบบ
ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลการ
ผลิต 

                          

3-213-307 การวดัและ
เคร่ืองมือวดัอตุสาหกรรม 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวชิาเฉพาะ 

  ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผิดชอบรอง 

           เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิ                        

ระดบัอุดมศึกษา 

 
 
 
รายวชิา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ด้านทกัษะ
การวเิคราะห์
เชิงตวัเลข การ
ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทกัษะพสัิย 

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 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

3-213-308 ปฏิบติังานการวดั
และเคร่ืองมือวดั
อุตสาหกรรม 

                          

3-213-309 วศิวกรรม
เคร่ืองจกัรกลอตัโนมติั 

                          

3-213-310 ปฏิบติัการ
วศิวกรรมเคร่ืองจกัรกล
อตัโนมติั 

                          

3-213-311 แม่พิมพพ์ลาสติก                           

3-213-312 ปฏิบติัการ
แม่พิมพพ์ลาสติก 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวชิาเฉพาะ 

  ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผิดชอบรอง 

           เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิ                        

ระดบัอุดมศึกษา 

 
 
 
รายวชิา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ด้านทกัษะ
การวเิคราะห์
เชิงตวัเลข การ
ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทกัษะพสัิย 

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 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

3-213-413 การบริหารงาน
อุตสาหกรรม 

                          

3-213-414 จิตวทิยาการจดั
องคก์รอุตสาหกรรม 

                          

3-213-415 กฎหมายเพื่อการ
บริหารงานอตุสาหกรรม 

                          

3-213-416 พ้ืนฐานวศิวกรรม 
โลจิสติกส์ 

                          

3-213-417 วศิวกรรมการ
เช่ือม 2 

                 
  

       

3-213-418 ปฏิบติัการ
วศิวกรรมการเช่ือม 2 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวชิาเฉพาะ 

  ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผิดชอบรอง 

           เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิ                        

ระดบัอุดมศึกษา 

 
 
 
รายวชิา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ด้านทกัษะ
การวเิคราะห์
เชิงตวัเลข การ
ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทกัษะพสัิย 

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 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

3-213-419 การออกแบบ
ผลิตภณัฑเ์ชิงสร้างสรรค ์

                          

3-213-420 ปฏิบติัการ
ออกแบบผลิตภณัฑเ์ชิง
สร้างสรรค ์

                          

3-213-321 โลหการเคมี                           

3-213-322 พลศาสตร์ความ
ร้อนเชิงโลหะวทิยา 

                          

3-213-323 การถ่ายเทความ
ร้อนทางโลหการ 

                          

3-213-324 การกดักร่อนและ
การป้องกนั 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวชิาเฉพาะ 

  ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผิดชอบรอง 

           เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิ                        

ระดบัอุดมศึกษา 

 
 
 
รายวชิา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ด้านทกัษะ
การวเิคราะห์
เชิงตวัเลข การ
ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทกัษะพสัิย 

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 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

3-213-325 การวเิคราะห์ความ
เสียหายของโลหะ 

                          

3-213-326 โลหการเชิงกล                           

3-213-327 ปฏิบติัการ 
โลหการเชิงกล 

                  
 

       

3-213-328 งานโลหะแผน่
และงานท่อ 

                  
 

       

3-213-329 ปฏิบติัการงาน
โลหะแผน่และงานท่อ 

                          

3-213-330 โลหะวทิยางาน
เช่ือม 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวชิาเฉพาะ 

  ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผิดชอบรอง 

           เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิ                        

ระดบัอุดมศึกษา 

 
 
 
รายวชิา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ด้านทกัษะ
การวเิคราะห์
เชิงตวัเลข การ
ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทกัษะพสัิย 

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 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

3-213-331 ปฏิบติัการโลหะ
วทิยางานเช่ือม                  

 
        

3-213-332 เทคโนโลยโีลหะ
กลุ่มเหลก็                           

3-213-333 ปฏิบติัการ
เทคโนโลยโีลหะกลุ่มเหลก็                           

3-213-334 เทคโนโลยโีลหะ
นอกกลุ่มเหลก็                           

3-213-335 ปฏิบติัการ
เทคโนโลยโีลหะนอกกลุ่ม
เหลก็ 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวชิาเฉพาะ 

  ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผิดชอบรอง 

           เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิ                        

ระดบัอุดมศึกษา 

 
 
 
รายวชิา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ด้านทกัษะ
การวเิคราะห์
เชิงตวัเลข การ
ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทกัษะพสัิย 

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 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

กลุ่มวชิาเสริมสร้างประสบการณ์ในวชิาชีพ 

3-001-301 การเตรียมสหกิจ
ศึกษา 

                          

3-215-402 สหกิจศึกษาทาง
วศิวกรรมการผลิต  
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวดัผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามประกาศฯ เร่ือง เกณฑ์การวดัและประเมินผลการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี  และประกาศฯ เร่ือง เกณฑ์การวดัและประเมินผลการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ฉบบัท่ี2)
พ.ศ.2552 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษา 

 2.1.1 กรรมการประจ าหลกัสูตรประชุมพิจารณาผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาในด้านของความ
ยติุธรรม ความเหมาะสม 

2.1.2 น าผลจากการประชุมพิจารณาผลการเรียนรู้ของกรรมการประจ าหลักสูตรเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา 

2.1.3 กรณีท่ีเป็นรายวิชาท่ีสอบหลายคน อาจารย์ผูส้อนร่วมกันพิจารณาผลการเรียนรู้เพื่อ
น าไปใชพ้ิจารณาการเรียนการสอนต่อไป 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 2.2.1 ประเมินการไดง้านท าของบณัฑิตในดา้นระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ 

ความสามารถ ความคิดสร้างสรรคข์องบณัฑิตท่ีจบการศึกษา 
 2.2.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการโดยขอเข้าสัมภาษณ์ หรือส่ง

แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อบณัฑิตท่ีจบการศึกษา 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 3.1 นักศึกษาทีม่ีสิทธ์ิได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี ้ 

3.1.1 เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
3.1.2 มีแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 2.00 
3.1.3 ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 2 เท่าของแผนการเรียนตามหลกัสูตร นับแต่วนัข้ึนทะเบียนเป็น 

นกัศึกษาของมหาวทิยาลยั  
3.2 นักศึกษาทีม่ีสิทธ์ิแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

3.2.1 ตอ้งศึกษารายวชิาไดค้รบตามหลกัสูตรและขอ้ก าหนดของสาขาวชิานั้น 
3.2.2  มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าท่ีหลกัสูตรก าหนดไวแ้ละไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 

ไม่นอ้ยกวา่ 2.00 
3.2.3  มีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการเป็นบณัฑิตและไม่มีหน้ีสินผกูพนัต่อมหาวทิยาลยั 
3.2.4  การยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาให้ยื่นต่อส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทุก

ภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัย
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ก าหนดนับแต่วนัเปิดภาคการศึกษานั้น จนกว่าจะส าเร็จการศึกษาตามประกาศสภา
มหาวทิยาลยั 

3.2.5  นกัศึกษาท่ีไม่ด าเนินการตาม 3.2.4 จะไม่ไดรั้บการพิจารณาเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาใน
ภาคการศึกษานั้น และตอ้งช าระค่ารักษาสภาพการเป็นนกัศึกษาจนถึงภาคการศึกษาท่ี
นกัศึกษายืน่ค าขอส าเร็จการศึกษา  
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หมวดที ่6  หลกัเกณฑ์การพัฒนาอาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 สาขาวิชาเตรียมการเตรียมความพร้อมอาจารย์ใหม่ หรือส่งอาจารย์ใหม่เข้าร่วมกิจกรรม/

โครงการปฐมนิเทศของคณะ หรือมหาวทิยาลยัเพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบติังานดา้นต่างๆ 
อาทิ ดา้นหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การวดัผลประเมินผล การพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 การใหค้  าปรึกษา การพฒันาตนเองดา้นวชิาการ 

1.2 สาขาวชิาด าเนินการเตรียมความพร้อมอาจารยใ์หม่ตามแผน 
1.3 สาขาวชิา ภาควชิา และคณะประเมินอาจารยใ์หม่ และรายงานต่อมหาวทิยาลยั 
1.4 สาขาวชิาทบทวนขั้นตอนการท างานขา้งตน้ และน าไปใชใ้นรอบถดัไป 
1.5 สาขาวชิาติดตามผลท่ีไดจ้ากการน าขั้นตอนหลงัการทบทวนไปใช ้

2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่อาจารย์ 
2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน หรือการวดัและการประเมินผล 

2.1.1 คณะส ารวจความตอ้งการพฒันาตนเองของอาจารย ์ดา้นทกัษะการจดัการเรียนการสอน 
หรือการวดัและการประเมินผล หรือวิเคราะห์ทกัษะของอาจารยจ์ากขอ้มูลท่ีมีอยู่แล้ว
จัดท าแผนการพัฒนาอาจารย์ด้านทักษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการ
ประเมินผล 

2.1.2 คณะส่งเสริมและสนบัสนุนอาจารยต์ามแผนพฒันาโดยให้อาจารยไ์ดรั้บการพฒันาดา้น
น้ีทุกคน อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง ต่อปี 

2.1.3 อาจารยน์ าทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผลท่ีไดรั้บการพฒันา
มาใช ้

2.1.4 อาจารยร์ายงานการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง หรือท่ีประเมินโดยนกัศึกษา 
หรือคณะประเมินอาจารยด์า้นทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

2.1.5 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรทบทวนขั้นตอนการท างานขา้งตน้ และน าไปใช้ในรอบ
ถดัไป 

2.1.6 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรติดตามผลท่ีไดจ้ากการน าขั้นตอนหลงัการทบทวนไปใช ้

2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอืน่ๆ 
2.2.1 คณะส ารวจความต้องการพฒันาตนเองของอาจารย์ด้านวิชาการ/วิชาชีพ หรือคณะ

วิเคราะห์ข้อมูลท่ีมีอยู่แล้วเก่ียวกับการพฒันาวิชาการ/วิชาชีพของอาจารย์แล้วจดัท า
แผนการพฒันาอาจารยด์า้นน้ี โดยให้อาจารยไ์ด้รับการพฒันาทุกคน ไม่ต ่ากว่า 1 คร้ัง 
ต่อปี 
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2.2.2 คณะส่งเสริมและสนบัสนุนอาจารยต์ามแผนพฒันาบุคลากรของหลกัสูตร 
2.2.3 อาจารยใ์ชค้วามรู้หรือทกัษะท่ีไดรั้บจากการพฒันาดา้นวชิาการ/ วชิาชีพ 
2.2.4 อาจารยร์ายงานการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง และคณะประเมินอาจารยด์ว้ย

การพฒันาดา้นวชิาการ / วชิาชีพ 
2.2.5 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรทบทวนขั้นตอนการท างานขา้งตน้ น าไปใชใ้นรอบถดัไป 
2.2.6 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรติดตามผลท่ีไดจ้ากการน าขั้นตอนหลงัการทบทวนไปใช ้
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หมวดที ่7  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 

1. การก ากบัมาตรฐาน 
1.1 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

 สาขาวิชาตรวจสอบตนเองและรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษา
เก่ียวกบัอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มี
ดงัน้ี 
 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรตอ้ง 

1.1.1 มีจ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน 
1.1.2 มีคุณวฒิุขั้นต ่าไม่นอ้ยกวา่ระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวชิาการ

ไม่ต ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารยใ์นสาขาวชิาชีพท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวชิา 
1.1.3 อยูป่ระจ าหลกัสูตรตลอดเวลาท่ีจดัการศึกษา 
1.1.4 เป็นอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรเพียงหลกัสูตรเดียวในเวลาเดียวกนั ยกเวน้หลกัสูตร

พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ สามารถเป็นอาจารยผ์ู ้รับผิดชอบหลกัสูตรซ ้ าไดไ้ม่เกิน 
2 คน 

1.1.5 มีผลงานทางวิชาการตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวชิาการอยา่งนอ้ย 1 รายการในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 

1.2 การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลา 
1.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานการปรับปรุง

หลกัสูตร - (P) 
1.2.2 คณะเสนอให้มหาวิทยาลยัแต่งตั้งกรรมการพฒันาและวิพากษห์ลกัสูตรซ่ึงประกอบดว้ย 

- (D) 
 คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร ประกอบด้วย อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรเดิม  

(ถา้มี) อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรใหม่ รวมไม่น้อยกว่า 2 คน และผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกจากภาครัฐหรือภาคเอกชนไม่น้อยกว่า 2 คน รวมจ านวนทั้งหมดไม่น้อย
กวา่ 5 คน 

 คณะกรรมการวิพากษห์ลกัสูตรประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกจากภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนไม่น้อยกว่า 3 คน ในกรณีหลกัสูตรมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กร
วชิาชีพเป็นกรรมการรวมอยูด่ว้ย 1 คน 

1.2.3 คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรด าเนินการร่างหลกัสูตร และน าเสนอให้กรรมการภายใน
สาขาวชิาและกรรมการผูท้รงคุณวฒิุภายนอกพิจารณา - (P) 
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1.2.4 สาขาวชิาน าเสนอหลกัสูตรท่ีผา่นการพิจารณาในขอ้ 1.2.3 ใหค้ณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณา - (D) 

1.2.5 สาขาวิชาและคณะส่งหลกัสูตรท่ีผ่านการพิจารณาในขอ้ 1.2.4 ให้งานพฒันาหลกัสูตร
ของมหาวทิยาลยัตรวจสอบความถูกตอ้งตามแนวปฏิบติัและกฎระเบียบต่าง ๆ - (D) 

1.2.6 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรน าเสนอหลกัสูตรท่ีผ่านการพิจารณาให้สภาวิชาการและ
สภามหาวทิยาลยัพิจารณาอนุมติัตามล าดบั - (C) 

1.2.7 มหาวทิยาลยัแจง้ผลการอนุมติัแก่ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - (A) 
1.2.8 สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลยัทบทวนขั้นตอนการท างานขา้งตน้ ส าหรับน าไปใชใ้น

รอบถดัไป - (A) 

2. บัณฑิต 
บณัฑิตของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมตอ้งมีความเช่ียวชาญในด้านวิชาการและวิชาชีพ ทั้งเชิง

ทฤษฎีและปฏิบติั และมีคุณลกัษณะครบถว้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 ไดแ้ก่ คุณสมบติัดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเคร่ืองมือช้ีวดัคุณภาพของบณัฑิตดงักล่าวมาจากมุมมองของผูใ้ชบ้ณัฑิตและ
อตัราการไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระของบณัฑิตภายใน 1 ปี 

3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 

 3.1.1 ก าหนดคุณสมบติันกัศึกษาท่ีรับเขา้ศึกษาและแผนการรับนกัศึกษาพร้อมส่งให้กบัส านกั
ส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน (สวท.) - (P) 

3.1.2 ด าเนินการประชาสัมพนัธ์การเปิดรับนกัศึกษาของหลกัสูตร - (D) 
3.1.3 ด าเนินการรับนกัศึกษาตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

และตามขั้นตอนการรับนกัศึกษาของส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน - (D) 
3.1.4 ทบทวนกระบวนการรับนกัศึกษาเพื่อพฒันาและปรับปรุงในรอบถดัไป - (C) 
3.1.5 น าผลการทบทวนกระบวนการรับนกัศึกษาไปพฒันาและปรับปรุง - (A) 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
3.2.1 ก าหนดแผนการจดัปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ และหลกัสูตรการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้

การศึกษา - (P) 
3.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการเตรียมความ

พร้อมก่อนเขา้การศึกษา  - (D) 
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3.2.3 ด าเนินงานตามแผนโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และหลกัสูตรการเตรียมความ
พร้อมก่อนเขา้การศึกษา  - (D) 

3.2.4 ทบทวนกระบวนการการเตรียมความพร้อมเพื่อพฒันาและปรับปรุงในรอบถดัไป- (C) 
3.2.5 น าผลการทบทวนกระบวนการ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาไปพฒันาและ

ปรับปรุง - (A) 
 3.3 การควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษาวชิาการและแนะแนว 

3.3.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรพิจารณาแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาและแจง้ส านกัส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน - (P) 

3.3.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาในก ากบัผา่นระบบทะเบียนของมหาวทิยาลยั 
- (D) 

3.3.3 อาจารยท่ี์ปรึกษาจดัท าตาราง/ช่วงเวลา และช่องทางการใหค้  าปรึกษา - (D) 
3.3.4 อาจารยท่ี์ปรึกษาท าหน้าท่ีให้ค  าปรึกษา โดยใชคู้่มือนกัศึกษาและคู่มืออาจารยท่ี์ปรึกษา

เป็นแนวทางในการใหค้  าปรึกษา - (D) 
3.3.5 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรติดตามการปฏิบติังานและผลการประเมินของอาจารยท่ี์

ปรึกษาเพื่อวเิคราะห์และพฒันาอาจารยท่ี์ปรึกษา - (D) 
3.3.6 ทบทวนกระบวนการ การควบคุมการดูแล การให้ค  าปรึกษาวิชาการและแนะแนวเพื่อ

พฒันาและปรับปรุงในรอบถดัไป - (C) 
3.3.7 น าผลการทบทวนกระบวนการ การควบคุมการดูแล การให้ค  าปรึกษาวิชาการและแนะ

แนวไปพฒันาและปรับปรุง - (A) 
 3.4 การพฒันาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

3.4.1  หลกัสูตรก าหนดกิจกรรมท่ีจ าเป็นและสอดคลอ้งกบัการพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาและ
การเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 - (P) 

3.4.2 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรพิจารณาการน านักศึกษาแต่ละชั้นปีเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
สาขาวชิา คณะ หรือมหาวทิยาลยัจดัข้ึน และมอบหมายผูป้ระสานงาน - (D) 

3.4.3 ด าเนินการติดต่อประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อด าเนินการน านกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม 
- (D) 

3.4.4 ทบทวนกระบวนการพฒันาศกัยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 เพื่อพฒันาและปรับปรุงในรอบปีถดัไป - (C) 

3.4.5 น าผลการทบทวนกระบวนการ การพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไปพฒันาและปรับปรุง - (A) 
 
 



มคอ.2 

 

งานพฒันาหลกัสูตร ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 85 

 3.5 การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีเป้าประสงค์ท่ีจะดูแลนักศึกษาดา้นต่างๆ ผ่านกระบวนการให้

ค  าปรึกษาและแนะแนว การพฒันาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
การจดัการขอ้ร้องเรียนและ / หรืออ่ืนๆ ตามสถานการณ์ เพื่อให้นกัศึกษาท่ีรับเขา้มาศึกษาคงอยู่กบั
สถาบนัจนส าเร็จการศึกษาโดยสาขาวิชาใช้ขอ้มูลจากระบบทะเบียนจดัท าแนวโน้มและรายงาน
อตัราการคงอยูแ่ละสถิติการส าเร็จการศึกษาร่วมกบัการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างานท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นประจ าทุกปี 

 3.6 ความพงึพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
3.6.1 ความพงึพอใจ 

สาขาวิชา / คณะด าเนินการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อกระบวนการรับ
นกัศึกษาโดยเฉพาะจากมุมมองของนกัศึกษาใหม่ และการพฒันาศกัยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จากมุมมองของนักศึกษาทุกชั้ นปี ซ่ึงอาจ
ด าเนินการเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินโครงการ / การจดัการเรียนการสอนตามปกติ หรือ
ด าเนินการในภาพรวม พร้อมทั้งจดัท าแนวโนม้และรายงานความพึงพอใจเหล่าน้ี ผนวกกบัการ
ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งเป็นประจ าทุกปีเพื่อให้ระดบัความพึงพอใจของ
นกัศึกษาในระดบัสูง 
3.6.2 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 

สาขาวิชา / คณะ เปิดโอกาสให้นกัศึกษาร้องเรียนตามช่องทางท่ีเหมาะสมแลว้วิเคราะห์
ผลการร้องเรียน พิจารณาสนองตอบขอ้ร้องเรียน รวมทั้งจดัท าแนวโน้มและรายงานความพึง
พอใจดา้นน้ีร่วมกบัการทบทวนและปรับปรุงการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้
ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัสูง 

 

4. การบริหารและพฒันาอาจารย์  
4.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ 

4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
4.1.1.1 ก าหนดและจดัท าแผนอตัราก าลงับุคลากร - (P) 
4.1.1.2 ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร ซ่ึงมีหน้า ท่ีสอนและ

คน้ควา้วิจยัในสาขาวิชาให้มีคุณสมบติัเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดงัรายละเอียดในขอ้ 1 การก ากบัมาตรฐาน (1.1) - 
(D) 

4.1.1.3 จดัท าขอ้สอบ ตรวจสอบ และสอบสัมภาษณ์ตามก าหนดการของกองบุคลากร 
- (D) 
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4.1.1.4 แจง้ภาระงานในความรับผดิชอบใหแ้ก่ผูท่ี้ผา่นการคดัเลือก - (D) 
4.1.1.5 ใหค้  าแนะน าการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายแก่อาจารยใ์หม่ตามโอกาสต่างๆ 

- (D)  
4.1.1.6 ทบทวนกระบวนการ การรับอาจารยใ์หม่ เพื่อพฒันาและปรับปรุงในรอบปี

ถดัไป - (C) 
4.1.1.7 น าผลการทบทวนกระบวนการ การรับอาจารยใ์หม่ไปพฒันาและปรับปรุง - 

(A) 
4.1.2 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

4.1.2.1 สาขาวิชาคัดเ ลือกอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรจากผู ้ท่ี เ ป็น อาจารย์
ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรเพื่อท าหน้าท่ีบริหารและพฒันาหลกัสูตรและการเรียน
การสอนซ่ึงรวมถึงการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล 
และการพฒันาหลกัสูตร - (P) 

4.1.2.2 สาขาวิชาและคณะด าเนินการขออนุมัติหลักสูตรโดยระบุรายช่ืออาจารย์
ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรท่ีได้รับการคดัเลือกในขอ้ 4.1.2.1 ไวใ้นเล่มหลกัสูตร 
โดยหลกัสูตรนั้นผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะ งานพฒันา
หลกัสูตรของมหาวิทยาลยั สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลยั และมหาวิทยาลยั
แจง้ผลการอนุมติัไปยงัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบ
หลกัสูตร- (D) 

4.1.2.3 อาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรรายงานการปฏิบติัหน้าท่ีในการบริหารและ
พฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน โดยจดัท ารายงานประเมินตนเอง และ
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจ าปี
การศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับอาจารย์ผู ้รับผิดชอบ
หลกัสูตร- (D) 

4.1.2.4 จากผลการรายงานตนเองและการตรวจประเมินคุณภาพในข้อ 4.1.2.3 
สาขาวิชาและคณะอาจตัดสินใจเสนอขออนุมัติปรับเปล่ียนอาจารย์
ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร โดยใช้แบบฟอร์ม สมอ. 08 และผ่านกระบวนการ
พิจารณาเช่นเดียวกบัขอ้ 4.1.2.2 หรืออาจยงัคงรับอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร
ไวต้ามเดิม - (D) 

4.1.2.5 สาขาวิชาและคณะทบทวนขั้นตอนการท างานขา้งตน้ ส าหรับน าไปใชใ้นรอบ
ถดัไป- (C) 

4.1.2.6     สาขาวิชาและคณะติดตามผลท่ีไดจ้ากการน าขั้นตอนหลงัการทบทวนไปใช ้- 
(A) 
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 4.2 ระบบการบริหารอาจารย์และการพฒันาอาจารย์ 
4.2.1   ส ารวจสภาพปัจจุบนั พร้อมจดัท าแผนอตัราก าลงัและแผนพฒันาบุคลากรของอาจารย์

ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีความเช่ียวชาญทาง
สาขาวชิาและสามารถพฒันาผลงานทางวชิาการ - (P) 

4.2.2  ด าเนินตามแผนอัตราก าลังและแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีอาจารย์ผู ้รับผิดชอบ
หลกัสูตรอยู่ประจ าและคงอยู่ครบจ านวนตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาและเพื่อให้มี
คุณภาพของอาจารยสู์งข้ึน - (D) 

4.2.3  ทบทวนกระบวนการบริหารอาจารยแ์ละการพฒันาอาจารย ์เพื่อพฒันาและปรับปรุงใน
รอบถดัไป - (C) 

4.2.4  น าผลการทบทวนกระบวนการ การบริหารอาจารยแ์ละการพฒันาอาจารย์ไปพฒันาและ
ปรับปรุง - (A) 

5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
5.1  การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวชิาในหลกัสูตร 

5.1.1  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรด าเนินการวางแผนการปรับปรุงหลกัสูตรและเสนอคณะแต่งตั้ง
คณะกรรมการพฒันาและวพิากษห์ลกัสูตร ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2563 - (P) 

5.1.2  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรด าเนินการจดัท าหลกัคิดส าคญัส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 
โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก สถานการณ์ทางสังคมและวฒันธรรม นโยบาย
การจดัการศึกษาของชาติ ปรัชญาการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลัย ความก้าวหน้า
ทางการพฒันารูปแบบหลกัสูตรและวทิยาการต่าง ๆ - (D) 

5.1.3  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรด าเนินการจดัท าสาระรายวิชาในหลกัสูตร โดยการศึกษากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบั
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และความตอ้งการของตลาดแรงงาน  - (D) 

5.1.4  ด าเนินการร่างหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานและผลการวเิคราะห์สถานการณ์ต่างๆ พร้อม
น าเสนอร่างหลกัสูตรใหผู้ท้รงคุณวฒิุภายนอกพิจารณาและปรับปรุงตามผลการวพิากษ ์

5.1.5  ด าเนินการเสนอขออนุมติัหลกัสูตรฉบบัปรับปรุงตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลยั
และแจง้ผลอนุมติัไปยงัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - (D) 

5.1.6  ทบทวนกระบวนการออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลกัสูตร เพื่อพฒันาและ
ปรับปรุงในรอบถดัไป หรือถา้พบจุดบกพร่องสามารถเสนอขอแกไ้ขปรับปรุงหลกัสูตร
ไดทุ้กปีการศึกษา - (C) 

5.1.7  น าผลการทบทวนกระบวนการ การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลกัสูตรไป
พฒันาและปรับปรุง - (A) 
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 5.2 การปรับปรุงหลกัสูตรให้ทนัสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวชิาน้ันๆ 
5.2.1 อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู ้สอนติดตามสถานการณ์ภายนอก 

สถานการณ์ทางสังคมและวฒันธรรมความก้าวหน้าทางการพฒันารูปแบบหลักสูตร
วิทยาการต่าง ๆ ความตอ้งการของตลาดแรงงาน รวมทั้งการเขา้รับการอบรม หรือร่วม
โครงการ / กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ตดัสินใจวา่จะด าเนินการพฒันาปรับปรุงในระดบัใด 
ไดแ้ก่ ระดบัโครงสร้างหลกัสูตรและเน้ือหาสาระในหมวดวชิาเฉพาะ ระดบัรายวชิาหรือ
ระดบัแผนการเรียนรู้- (P) 

5.2.2 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและ / หรือผู ้สอนด าเนินการต่อไปตามขั้นตอนของการ
ปรับปรุงระดบัท่ีสาขาเห็นชอบ 

ในการปรับปรุงระดับโครงสร้างหลักสูตรและเน้ือหาสาระในหมวดวิชา
เฉพาะอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรตอ้งกรอก สมอ. 08 แล้วด าเนินการตามขั้นตอน
ต่างๆ เช่นเดียวกบัการขออนุมติัหลกัสูตรตามรอบระยะเวลา กล่าวคือ การปรับปรุงนั้น
ตอ้งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรของสาขาวิชา คณะกรรมการ
วิพากษห์ลกัสูตร คณะกรรมการประจ าคณะ งานพฒันาหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั สภา
วิชาการ สภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยแจ้งผลการอนุมัติไปย ังส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา- (D) 

ในการปรับปรุงระดับรายวิชา อาทิ การเปล่ียนช่ือรายวิชา การเปล่ียนรหัส
รายวิชา การเพิ่มรายวิชาเลือก และการปรับค าอธิบายรายวิชาอาจารย์ผูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตรตอ้งกรอก สมอ. 08 แลว้ด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เช่นเดียวกบัการขออนุมติั
หลกัสูตร ตามรอบระยะเวลา ยกเวน้ขั้นตอนการวพิากษห์ลกัสูตร 

ในการปรับปรุงระดบัแผนการเรียนรู้ 
5.2.2.1 อาจารยผ์ูส้อนจดัท า มคอ. 3 / มคอ. 4 ให้มีเน้ือหาตรงกบัค าอธิบายรายวิชา 

และทนัความก้าวหน้าในศาสตร์ของวิชานั้นและส่งให้อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตรตรวจสอบก่อนน าไปใช ้

5.2.2.2 อาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนการสอนตามท่ีวางแผนไวใ้น มคอ. 3 / มคอ. 4  
5.2.2.3 อาจารย์ผูส้อนประเมินการจดัการเรียนการสอนของตนเอง หรือนักศึกษา

ประเมินการจดัการเรียนการสอนของอาจารยห์รือใช้วิธีอ่ืน ซ่ึงการประเมินมี
เน้ือหาเก่ียวกบัการปรับปรุงแผนการเรียนรู้ให้ทนัสมยัตามความกา้วหน้าใน
ศาสตร์สาขาวชิา แลว้รายงานผลการประเมินไวใ้น มคอ. 5 / มคอ. 6 

5.2.3  ทบทวนกระบวนการการปรับปรุงหลกัสูตรให้ทนัสมยัตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขาวชิานั้นๆ เพื่อพฒันาและปรับปรุงในรอบถดัไป - (C) 
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5.2.4  น าผลการทบทวนกระบวนการ การปรับปรุงหลกัสูตรให้ทนัสมยัตามความกา้วหน้าใน
ศาสตร์สาขาวชิานั้น ๆ ไปพฒันาและปรับปรุง - (A) 

 5.3 การก าหนดผู้สอน 
5.3.1  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรวางแผนและจดัท าภาระการสอนประจ าภาคการศึกษาของ

คณาจารยโ์ดยพิจารณาสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญ ประสบการณ์ใน
การสอน และภาระงานตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต ่าในฐานะอาจารยผ์ูส้อนในอุดมศึกษา  
- (P) 

5.3.2  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรน าเสนอภาระการสอนในท่ีประชุมอาจารยพ์ิจารณาและลง
ความเห็น - (D) 

5.3.3  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรจดัท าตารางเรียนประกอบดว้ยขอ้มูลเก่ียวกบัรายวชิา ผูส้อน 
เวลาเรียน สถานท่ีเรียน และเวลาสอบประจ าภาคการศึกษาและบนัทึกในระบบงาน
ทะเบียน- (D) 

5.3.4  ประธานหลกัสูตรตรวจสอบผลการประเมินผูส้อนของนกัศึกษาในปลายภาคการศึกษา
ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัความเหมาะสมในการก าหนดผูส้อนดา้นต่าง ๆ - (D) 

5.3.5  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรทบทวนกระบวนการท างานขา้งตน้ อยา่งนอ้ยปีละ  1 คร้ัง 
และน าไปใชใ้นรอบถดัไป - (C) 

5.3.6  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรติดตามผลท่ีไดจ้ากการน าขั้นตอนหลงัการทบทวนไปใช ้- 
(A) 

 5.4 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ. 4) และการ
จัดการเรียนการสอน 

 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
5.4.1 ช้ีแจงแนวปฏิบติัและก าหนดการต่าง ๆ ในการจดัท ามคอ. 3 / มคอ. 4 และการจดัการ

เรียนการสอนให้ผู ้สอนทราบ เช่น ให้จัดท าและส่ง มคอ. 3 / มคอ. 4 ให้อาจารย์
ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรพิจารณาก่อนเร่ิมสอน ในกรณีมีผูส้อนหลายคนสอนวิชาเดียวกนั
ให้ใช้ มคอ. 3 / มคอ. 4 ฉบบัเดียวกนั เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกนัในการเรียนการสอน
เหมือนกนั ใหแ้จกแผนการสอนฉบบัยอ่ใหก้บัผูเ้รียนในวนัแรกของการสอน - (P) 

5.4.2 ติดตามการจดัท า มคอ. 3 / มคอ. 4 ในกรณีท่ียงัไม่ส่งตามก าหนด โดยใชว้ธีิท่ีไดต้กลงกนั
ไว ้- (D) 

5.4.3 ตรวจสอบความถูกตอ้งของการจดัท า มคอ. 3 / มคอ. 4 ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเร่ิมสอน - 
(D) 
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5.4.4 จดัการเรียนการสอนตามแผนการเรียน การสอนชดเชย อ่านรายงานประสิทธิผลของกล
ยุทธ์การสอนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ผูส้อนสรุปไวใ้น มคอ. 5 / มคอ. 6 รวมทั้งผล
การประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศึกษา - (D) 

5.4.5 ทบทวนกระบวนการท างานขา้งตน้ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังและน าไปใชใ้นรอบถดัไปซ่ึง
รวมทั้งการตรวจสอบเก่ียวกบัการจดัท า มคอ. 3 / มคอ. 4 อยา่งนอ้ยก่อนเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา - (C) 

5.4.6 ติดตามผลท่ีไดจ้ากการน าขั้นตอนหลงัการทบทวนไปใช ้- (A) 
 5.5 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ

ทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและผูส้อน 
5.5.1 วางแผนจดัการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกบัการวิจยั การบริการวิชาการทางสังคม 

และ/หรือการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม - (P) 
5.5.2 ด าเนินการตามแผนการจดัการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกบัการวิจยั การบริการ

วชิาการทางสังคม และ/หรือการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม- (D) 
5.5.3 ตรวจสอบการบูรณาการตามแผน และจดบนัทึกขอ้มูลไว ้ เช่น การจดัท าตารางบูรณา

การ- (D) 
5.5.4 ทบทวนขั้นตอนการท างานขา้งตน้อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และน าไปใชใ้นรอบถดัไป - (C) 
5.5.5 ติดตามผลท่ีไดจ้ากการน าขั้นตอนหลงัการทบทวนไปใช ้- (A) 

 5.6 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
5.6.1 อาจารย์ผู ้สอนจัดท าแผนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติไวใ้น มคอ. 3 / มคอ. 4 และแจง้ใหน้กัศึกษาทราบในคร้ังแรกท่ี
มีการจดัการเรียนการสอน - (P) 

5.6.2 อาจารยผ์ูส้อนด าเนินการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ตามแผน - (D) 
5.6.3 อาจารยผ์ูส้อนทวนสอบผลการเรียนรู้ตามท่ีวางแผนไวร้ะหวา่งด าเนินการเรียนการสอน 

- (D) 
5.6.4 อาจารยผ์ูส้อนปรับปรุงการเรียนการสอนและการประเมินผลตามผลการทวนสอบ - (D) 
5.6.5 อาจารย์ผู ้สอนรายงานการประเมินผลการเ รียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติไวใ้น มคอ. 5 / มคอ. 6- (D) 
5.6.6 ทบทวนและติดตามผลท่ีได้จากการประเมินผลการเรียนรู้หรือผลการทวนสอบ เพื่อ

น าไปพฒันาและปรับปรุงการเรียนการสอนในรอบถดัไป - (C) 
5.6.7  น าผลการทบทวนกระบวนการ การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติไปพฒันาและปรับปรุง - (A) 



มคอ.2 

 

งานพฒันาหลกัสูตร ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 91 

 5.7 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
5.7.1 อาจารยผ์ูส้อนจดัท าแผนการประเมินผลการเรียนรู้ไวใ้นมคอ. 3 / มคอ. 4 - (P) 
5.7.2 อาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรร่วมกับผูส้อนตรวจสอบความเหมาะสมของวิธีการ

ประเมินผลการเรียนรู้ท่ีระบุไวใ้น มคอ. 3 / มคอ. 4 ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเร่ิมภาค
การศึกษา - (D) แลว้จดัท าตารางบนัทึกขอ้มูลไว ้ประกอบดว้ยเน้ือหาต่าง ๆ เช่น 
- วิธีการประเมินผล เช่น การดสอบ การสัมภาษณ์ การพูดปากเปล่า รายงาน โครงการ

การใหข้อ้มูลป้อนกลบั 
- เกณฑก์ารประเมินและน ้าหนกัคะแนนตามผลการเรียนรู้ 6 ดา้น 
- วตัถุประสงค์ของการประเมินผล เช่น เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษาเพื่อให้

นกัศึกษาประเมินและพฒันาตนเอง เพื่อวดัผลลพัธ์ของการเรียนรู้ หรือเพื่อปรับปรุง
การสอน 

5.7.3 อาจารย์ผูส้อนใช้วิธีการประเมินผลตามท่ีวางแผน โดยร่วมกับอาจารย์ผูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตรตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือก่อนน าไปใช ้- (D) 

5.7.4 อาจารย์ผู ้สอนร่วมกับอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลท่ีได้และทบทวน
กระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา เพื่อพฒันาปรับปรุงใน
รอบถดัไป - (C)  

5.7.5 น าผลการทบทวนกระบวนการ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาไป
พฒันาและปรับปรุง - (A) 

 5.8 การก ากบัการประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ. 5 และ มคอ. 6) 
5.8.1 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรช้ีแจงแนวปฏิบติัและก าหนดการต่าง ๆ ในการท า มคอ. 5/ 

มคอ. 6 ให้ผูส้อนทราบ เช่น ให้ผูส้อนส่ง มคอ. 5 / มคอ. 6 ให้อาจารย์ผูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตรภายใน 30 วนัหลงัส้ินสุดการเรียนการสอน ในกรณีมีผูส้อนหลายคนสอนวิชา
เดียวกนัให้อาจารยทุ์กคนจดัท า มคอ. 5 / มคอ. 6 เพื่อรายงานการจดัการเรียนการสอน
ของตนเอง ในกรณีท่ีผูส้อนคนเดียวสอนวิชาเดียวกนัหลายกลุ่ม ให้ท ามคอ. 5 / มคอ. 6 
ฉบบัเดียวได ้แต่ตอ้งรายงานใหค้รบทุกกลุ่มท่ีสอน - (P) 

5.8.2 อาจารยผ์ูส้อนจดัท า มคอ. 5 / มคอ. 6 ตามแนวปฏิบติัและจดัส่งให้อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตรตรวจสอบ- (D) 

5.8.3 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรติดตามการจดัท า มคอ. 5 / มคอ. 6 ในกรณีท่ียงัไม่ส่งตาม
ก าหนด หรือตรวจสอบความถูกตอ้งของการจดัท า มคอ. 5 / มคอ. 6 และด าเนินการให้
ผูส้อนแกไ้ขใหเ้รียบร้อย - (D) 

5.8.4 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรศึกษา มคอ. 5 / มคอ. 6 และบนัทึกผลไวใ้น มคอ. 7 ซ่ึง
ผนวกไวก้บัการรายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา และมีการตรวจสอบ
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เก่ียวกบัการจดัท า มคอ. 5 / มคอ. 6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวชิา - (D) 

5.8.5 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรทบทวนกระบวนการท างานขา้งตน้ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
และน าไปใชใ้นรอบถดัไป - (C) 

5.8.6 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรติดตามผลท่ีไดจ้ากการน าขั้นตอนหลงัการทบทวนไปใช ้- 
(A) 

 5.9 การก ากบัการประเมินหลกัสูตร (มคอ. 7) 
5.9.1 คณะจดัวางแผนการจดัท าแผนการด าเนินงานหลกัสูตรการตรวจประเมินการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษา ระดบัหลกัสูตร - (P) 
5.9.2 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรจดัท าปฏิทินการปฏิบติังานระดบัสาขาวิชารวมทั้งการแบ่ง

งานกนัท าและด าเนินการจดัท า มคอ. 7 ผนวกกบัรายงานผลการประเมินตนเอง ตาม
ปฏิทินการปฏิบติังานของสาขาวชิาและคณะ- (D) 

5.9.3 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและคณะตรวจสอบและติดตามการจดัท า มคอ. 7 ผนวกกบั
รายงานผลการประเมินตนเอง ตามปฏิทินการปฏิบติังาน- (D) 

5.9.4 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและคณาจารยรั์บการตรวจประเมินการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษา ระดบัหลกัสูตร- (D) 

5.9.5 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและคณะทบทวนกระบวนการท างานขา้งตน้อยา่งนอ้ยปีละ 
1 คร้ัง และน าไปใชใ้นรอบถดัไป- (C) 

5.9.6 อาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรและคณะติดตามผลท่ีได้จากการน าขั้นตอนหลังการ
ทบทวนไปใช-้ (A) 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  
6.1 ระบบการด าเนินงานของภาควชิา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผดิชอบ

หลกัสูตรเพือ่ให้มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรร่วมกบัอาจารยท่ี์ดูแลพสัดุของสาขาวชิา 
6.1.1 ส ารวจความตอ้งการส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ และกรอกแบบฟอร์ม- (P) 
6.1.2 เสนอขอต่อคณบดี ผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าภาควิชา และรอง

คณบดีฝ่ายบริหาร- (D) 
6.1.3 ประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีพสัดุคณะในการด าเนินการขั้นต่อไป - (D) 
6.1.4 รับมอบส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากเจา้หนา้ท่ีพสัดุคณะ - (D) 
6.1.5 แจกจ่ายส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ใหแ้ก่คณาจารยแ์ละจดัเก็บส ารองบางส่วนไวท่ี้กองกลาง 

- (D) 
6.1.6 ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีพสัดุคณะจดัท าบญัชีส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ - (D) 



มคอ.2 

 

งานพฒันาหลกัสูตร ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 93 

6.1.7 ทบทวนกระบวนการท างานขา้งตน้อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และน าไปใช้ในรอบถดัไป  - 
(C) 

6.1.8 ติดตามผลท่ีไดจ้ากการน าขั้นตอนหลงัการทบทวนไปใช ้- (A) 
 6.2 จ านวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพยีงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

สาขาวิชาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งประเมินความพึงพอใจของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
คณาจารยแ์ละนกัศึกษา ท่ีมีต่อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้เป็นประจ าทุกปีการศึกษา อาทิ พสัดุ ครุภณัฑ์ ส่ิง
อ านวยความสะดวก ความพร้อมทางกายภาพ เทคโนโลย ีทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพและจดัท ารายงานไว้
ใน มคอ. 7 ผนวกกบัรายงานผลการประเมินตนเอง 
 6.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู้ 
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรร่วมกบัอาจารยท่ี์ดูแลพสัดุของสาขาวชิา 
6.3.1 ศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร คณาจารย ์และ

นักศึกษา ท่ีมีต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้รายข้อเพื่อวางแผนด าเนินการเพื่อให้มีส่ิง
สนบัสนุนการเรียนรู้ - (P) 

6.3.2 ด าเนินการตามแผนเพื่อใหมี้ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ - (D) 
6.3.3 ตรวจสอบความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนเพื่อใหมี้ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ - (D) 
6.3.4 ทบทวนกระบวนการท างานขา้งตน้ เพื่อพฒันาและปรับปรุงในรอบถดัไป - (C) 
6.3.5 น าผลการทบทวนกระบวนการ ระบบการด าเนินงานเพื่อให้มีส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ไป

พฒันาและปรับปรุง - (A) 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
1)  อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลกัสูตร  

     

2)   มีรายละเอียดของหลักสูตร  ตามแบบ  มคอ .2 ท่ี
สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวชิา  

     

3)   มีรายละเอียดของรายวิชา  และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 
4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ใหค้รบทุกรายวชิา 

     

4)   จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  และ
รายงานผลการด า เ นินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 
วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก
รายวชิา 

     

5)   จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

     

6)   มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

     

7)   มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน  กล
ยทุธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ี
แลว้ 

     

8)   อาจารยใ์หมทุ่กคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
9)  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
     

10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอนไดรั้บการ
พฒันาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อปี 

     

11)  ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดทา้ย /บณัฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิตท่ีมีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
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หมวดที ่8  การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

ช่วงก่อนการสอนควรมีกลยุทธ์การสอนโดยทีมผูส้อนหรือระดับภาควิชา และ/หรือการ
ปรึกษาหารือกบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรหรือวธีิการสอน  ส่วนช่วงหลงัการสอนควรมีการวเิคราะห์
ผลการประเมินการสอน  โดยนกัศึกษาและการวเิคราะห์ผลการเรียนของนกัศึกษา  

ดา้นกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง  สามารถท าโดยรวบรวมปัญหา/ขอ้เสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงและก าหนดประธานหลกัสูตรและอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรน าไปปรับปรุงและ
รายงานผลต่อไป 
1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุธ์การสอน 

1.2.1 ประเมินโดยนกัศึกษาในแต่ละสาขาวชิา 
1.2.2 การสังเกตการณ์ของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร/ประธานหลกัสูตร  และ/หรืออาจารย์

ประจ าหลกัสูตร 
1.2.3 ภาพรวมของหลกัสูตรประเมินโดยบณัฑิตใหม่ 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม  โดยส ารวจจาก 

2.1 นกัศึกษาปีสุดทา้ย / บณัฑิตใหม ่
2.2 สถานประกอบการ 
2.3 ผูท้รงคุณวุฒิ 
2.4 ผลสัมฤทธ์ิของบณัฑิต 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี  ตามดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ้ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินอยา่งนอ้ย 3 คน  ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลยัโดยมีเกณฑก์ารประเมิน
ดงัน้ี 
เกณฑก์ารประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการครบ 5 

ขอ้ตามตวับ่งช้ี 
มีการด าเนินการครบ 7 

ขอ้ตามตวับ่งช้ี 
มีการด าเนินการครบ 9 

ขอ้ตามตวับ่งช้ี 
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ทั้งน้ี  มหาวทิยาลยัไดก้ าหนดใหทุ้กหลกัสูตรมีการพฒันาหลกัสูตรใหท้นัสมยั  แสดงการปรับปรุงดชันี
ดา้นมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  เป็นระยะๆ  อยา่งนอ้ยทุก 1-2 ปี  และมีการประเมินเพื่อปรับปรุง
หลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองทุก 5 ปี 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
4.1 รวบรวมขอ้เสนอแนะ/ขอ้มูล  จากการประเมินจากนกัศึกษา  ผูใ้ชบ้ณัฑิต  ผูท้รงคุณวฒิุ 
4.2 วเิคราะห์ทบทวนขอ้มูลขา้งตน้  โดยผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร/ประธานหลกัสูตร 
4.3 เสนอการปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยทุธ์  (ถา้มี)  

 

เอกสารแนบ 
1. ตารางเปรียบเทียบขอ้แตกต่างระหวา่งหลกัสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2550 
3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร และวพิากษห์ลกัสูตร 
4. ประวติัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
5. ประสบการณ์ในดา้นปฏิบติัการของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
6. เกณฑก์ารวดัและประเมินผลการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
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เอกสารแนบ 1 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดมิและหลกัสูตรปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลกัสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) กบัหลกัสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
 

หัวข้อ หลกัสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) หลกัสูตรเดมิ (พ.ศ. 2563) หมายเหตุ 

1. ช่ือ
หลกัสูตร 

 

- หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 
  สาขาวชิาเทคโนโลยอีตุสาหการ 
- Bachelor of Industrial Technology 
   Program in Industrial Technology 

- หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 
  หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมการผลิต 
- Bachelor of Industrial Technology 
   Program in Production Engineering 

เปล่ียนช่ือหลกัสูตร 

2. 

คุณสมบัติ
ของผู้เข้า
ศึกษา 

- ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

- ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือ
เทียบเท่าหรือโดยการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร 

- ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือมี
คุณวฒิุอ่ืนตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
- ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือ
เทียบเท่า หรือโดยการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร 
- ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ทุกสาขา 
หรือเทียบเท่า หรือ อนุปริญญา (หลักสูตร 3 ปี) ทุกสาขาวิชา หรือ
หลกัสูตรการศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
- ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกสาขาวิชา เขา้ศึกษาโดยการเทียบ
โอนหน่วยกิตจากหลกัสูตร 4 ปี หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีมีความสัมพนัธ์กนั 
หรือหลกัสูตรการศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเท่า 

รับนกัศึกษาเทียบโอน 

3. 
โครงสร้าง
หลกัสูตร 

จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร 128 หน่วยกติ 
ก.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 
 1. กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์หรือกลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
   6 หน่วยกิต 
 2. กลุ่มวชิาภาษา 12 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร 134 หน่วยกติ 
ก.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 
 1. กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์หรือกลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
   6 หน่วยกิต 
 2. กลุ่มวชิาภาษา 12 หน่วยกิต 

ปรับหน่วยกิต 
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3. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
  หรือกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์  
  และคอมพิวเตอร์ 
 4. ใหเ้ลือกจากรายวชิาหมวด 6 หน่วยกิต  
  ศึกษาทัว่ไปอยา่งนอ้ย 
ข. หมวดวชิาเฉพาะ 92 หน่วยกติ 
 1. กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ 11 หน่วยกิต 
 2. กลุ่มวชิาชีพบงัคบั 56 หน่วยกิต 
 3. กลุ่มวชิาชีพเลือก 18 หน่วยกิต 
       4. กลุ่มวชิาเสริมสร้างประสบการณ์ในวชิาชีพ 
   7 หน่วยกิต 
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6 หน่วยกติ 

     3. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
  หรือกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์  
  และคอมพิวเตอร์ 
 4. ใหเ้ลือกจากรายวชิาหมวด 6 หน่วยกิต  
  ศึกษาทัว่ไปอยา่งนอ้ย 
ข. หมวดวชิาเฉพาะ 98 หน่วยกติ 
 1. กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ 17 หน่วยกิต 
 2. กลุ่มวชิาชีพบงัคบั 59 หน่วยกิต 
 3. กลุ่มวชิาชีพเลือก 15 หน่วยกิต 
 4. กลุ่มวชิาเสริมสร้างประสบการณ์ในวชิาชีพ  
                                                                  7     หน่วยกิต  
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6 หน่วยกติ 

4. รายวชิา 
 

   ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
     1)   กลุ่มวชิาภาษา 

1-110-101 การใชภ้าษาไทย   3(3-0-6) 
1-110-102 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร   3(3-0-6) 
1-111-205 เทคนิคการเขียน   3(3-0-6) 
1-111-206 การพดูและการเขียนเพื่อการ

ท างาน 
  3(3-0-6) 

1-211-001 ภาษาองักฤษทัว่ไป   3(3-0-6) 
1-211-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั   3(3-0-6) 
1-211-003 ภาษาองักฤษเพื่องาน   3(3-0-6) 
1-211-004 สนทนาภาษาองักฤษ   3(3-0-6) 

   ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
     1)   กลุ่มวชิาภาษา 

1-110-101 การใชภ้าษาไทย   3(3-0-6) 
1-110-102 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร   3(3-0-6) 
1-111-206 การพดูและการเขียนเพื่อการ

ท างาน 
  3(3-0-6) 

1-211-001 ภาษาองักฤษทัว่ไป   3(3-0-6) 
1-211-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั   3(3-0-6) 
1-211-003 ภาษาองักฤษเพื่องาน   3(3-0-6) 
1-211-004 สนทนาภาษาองักฤษ   3(3-0-6) 
1-222-105 ภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 
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1-222-105 ภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 
1-222-106 สนทนาภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้   3(3-0-6) 
1-222-107 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท างาน   3(3-0-6) 

 

1-222-106 สนทนาภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้   3(3-0-6) 
1-222-107 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท างาน   3(3-0-6) 

 

  2) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์หรือกลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
1-121-001 สงัคมวทิยาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
1-121-002 มนุษยก์บัสงัคม 3(3-0-6) 
1-130-001 หอ้งสมุดและสารนิเทศเพื่อ

การศึกษาคน้ควา้ 
3(3-0-6) 

1-130-002 ทรัพยากรสารนิเทศเพื่อ
น าเสนองานวชิาการ 

3(3-0-6) 

 

  2)    กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์หรือกลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
1-121-001 สงัคมวทิยาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
1-121-002 มนุษยก์บัสงัคม 3(3-0-6) 
1-130-001 หอ้งสมุดและสารนิเทศเพื่อ

การศึกษาคน้ควา้ 
3(3-0-6) 

1-130-002 ทรัพยากรสารนิเทศเพื่อ
น าเสนองานวชิาการ 

3(3-0-6) 

 

 

      3) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์หรือกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ 
และคอมพวิเตอร์ 

2-110-101 มหศัจรรยน์ ้ ามนัหอมระเหย   3(3-0-6) 
2-110-102 สปาเพ่ือดุลยภาพของร่างกาย

และจิตวญิญาณ 
  3(3-0-6) 

2-110-107 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพ่ือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

  3(3-0-6) 

2-210-001 คณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนั   3(3-0-6) 
2-210-002 คณิตศาสตร์เพื่อการตดัสินใจ   3(3-0-6) 
2-230-101 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ

เรียนรู้ 
  3(2-2-5) 

2-230-102 การออกแบบส่ือมลัติมีเดีย   3(2-2-5) 
 

     3)   กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์หรือกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ 
           และคอมพวิเตอร์ 

2-110-102 สปาเพ่ือดุลยภาพของร่างกาย
และจิตวญิญาณ 

  3(3-0-6)  

2-110-107 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพ่ือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

  3(3-0-6)  

2-130-102 วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั   3(3-0-6)  
2-210-002 คณิตศาสตร์เพื่อการตดัสินใจ   3(3-0-6)  
2-230-107 โปรแกรมส าเร็จรูป   3(2-2-5) 
2-230-101 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ

เรียนรู้ 
  3(2-2-5) 

 

ปรับปรุงรายวชิา 
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 ข. หมวดวชิาเฉพาะ       ข. หมวดวชิาเฉพาะ         

 1) กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ   1) กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ     

 3-001-404 การสมัมนาและฝึกอบรม 1 (0-2-1) -   ปรับออก 
 3-001-302 การเตรียมโครงงาน 1 (1-0-2) 3-211-307 การเตรียมโครงงาน  1(0-2-1) เปล่ียนรหสั 
 3-001-403 โครงงาน 3 (1-6-2) 3-211-409 โครงงานวศิวกรรมการผลิต 3(0-6-3) เปล่ียนรหสัและเปล่ียนช่ือวชิา 
 3-111-105 งานฝึกฝีมือ 3 (1-6-2) 3-211-101 งานฝึกฝีมือ                                                             1(1-0-2)    ปรับรายวชิาทฏษฎีแยกกบัปฏิบติัการ  

     3-211-102 ปฏิบติังานฝึกฝีมือ                                           2(0-6-0) 
 3-111-106 ความปลอดภยัในงานอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 3-211-205 ความปลอดภยัในงานอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) ปรับค าอธิบายรายวชิา เปล่ียนรหสั 
 - 

- 
 

3-211-103 เขียนแบบทางเทคนิค 
3-211-104 ปฏิบติัการเขียนแบบทางเทคนิค 

1(1-0-2) 
2(0-4-2) 

ยา้ยหมวดมาจากกลุ่มวชิาชีพเลือก 
แยกวชิาทฤษฎีกบัปฏิบติัการ 

 - 
 

 
3-211-105 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม  3 (3-0-6) ยา้ยหมวด เปล่ียนช่ือวชิา และปรับ

ค าอธิบายรายวชิาใหเ้หมาะสม 
 - 

 
 

3-211-307 สมัมนาปัญหาทางอุตสาหกรรม    1(0-2-1) ยา้ยหมวดมาจากกลุ่มวชิาชีพเลือก 
และปรับรหสั 

      4)   วชิาอืน่ ๆ ในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
2-100-001 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพ่ือการใชชี้วติสมยัใหม่ 
  3(3-0-6) 

2-200-001 คอมพิวเตอร์เพื่อการค านวณ
และการน าเสนอ 

  3(2-2-5) 

 

4)   วชิาอืน่ ๆ ในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
     เลือกศึกษาจากรายวชิาในกลุ่มวชิาต่อไปน้ี 
       - กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ 
       - กลุ่มวิชามนุษยศ์าสตร์ 
       - กลุ่มวิชาภาษา 
       - กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์ 
       - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
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 2)  กลุ่มวชิาชีพบังคบั   2)  กลุ่มวชิาชีพบังคบั    

 3-012-101 การบริหารงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) -  ยา้ยหมวดไปเป็นกลุ่มวชิาชีพเลือก  
 3-012-102 วสัดุในงานวศิวกรรม 3 (3-0-6) 3-212-101 วสัดุในงานวศิวกรรม                                                 3(3-0-6) เปล่ียนรหสั 

 3-012-103 วศิวกรรมเคร่ืองมือ 3 (2-3-4) 3-212-102 วศิวกรรมเคร่ืองมือ                                                    3(3-0-6) เปล่ียนรหสั 
 3-012-104 เขียนแบบวศิวกรรมทางอุตสาหการ 3 (1-6-2) 3-212-209 เขียนแบบวศิวกรรมทางอุตสาหการ 1(1-0-2) ปรับรายวชิาทฏษฎีแยกกบัปฏิบติัการ 

    3-212-210 ปฏิบติัการเขียนแบบวศิวกรรมทางอุตสาหการ 2(0-4-2) 

 3-012-205 การศึกษางาน 3 (3-0-6) -  ยา้ยหมวดไปเป็นกลุ่มวชิาชีพเลือก  

 3-012-206 เคร่ืองมือกล 1 3 (1-6-2) 3-212-103  เคร่ืองมือกล                                                               1(1-0-2)  ปรับรายวชิาทฏษฎีแยกกบัปฏิบติัการ 

    3-212-104  ปฏิบติัการเคร่ืองมือกล                                              2(0-6-0) 

 3-012-207 กรรมวธีิการผลิต 3 (3-0-6) 3-212-205 กรรมวธีิการผลิต                                                         3(3-0-6)   เปล่ียนรหสั 

 3-012-208 วศิวกรรมการเช่ือม 1 3 (1-6-2) 3-212-217 วศิวกรรมการเช่ือม 1 1(1-0-2) ปรับรายวชิาทฏษฎีแยกกบัปฏิบติัการ 

    3-212-218 ปฏิบติัการวศิวกรรมการเช่ือม 1 2(0-6-0) 

 3-012-309 การควบคุมคุณภาพ 3 (3-0-6) 3-212-319 การควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรม 3(3-0-6) ปรับช่ือวชิา และเปล่ียนรหสั 
 3-012-310 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและ 3 (2-3-4) 3-212-327 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 1(1-0-2) ปรับรายวชิาทฏษฎีแยกกบัปฏิบติัการ 

 การผลิต  3-212-328 ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและ
การผลิต 

2(0-4-2) 

 3-012-311 อุปกรณ์น าเจาะและจบังาน 3 (1-6-2) 3-212-207 อุปกรณ์น าเจาะและจบังาน 1(1-0-2) ปรับรายวชิาทฏษฎีแยกกบัปฏิบติัการ 

    3-212-208 ปฏิบติัการอุปกรณ์น าเจาะและจบังาน 2(0-4-2) 
 3-012-312 แม่พิมพโ์ลหะ 3 (1-6-2) 3-212-323 แม่พิมพโ์ลหะ  1(1-0-2) ปรับรายวชิาทฏษฎีแยกกบัปฏิบติัการ 

    3-212-324 ปฏิบติัการแม่พิมพโ์ลหะ  2(0-6-0) 

 3-012-313 แม่พิมพพ์ลาสติก 3 (1-6-2) -  ยา้ยหมวดไปเป็นกลุ่มวชิาชีพเลือก 



มคอ.2 

 

งานพฒันาหลกัสูตร ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 104 

 3-212-301 โลหะวทิยาในงานวศิวกรรม 3 (2-3-4) 3-212-215 โลหะวทิยาในงานวศิวกรรม 1(1-0-2) ปรับรายวชิาทฏษฎีแยกกบัปฏิบติัการ 

    3-212-216 ปฏิบติัการโลหะวทิยาในงานวศิวกรรม 2(0-4-2) 

 3-212-302 การทดสอบวสัดุวศิวกรรม 3 (2-3-4) 3-212-213 การทดสอบวสัดุวศิวกรรม 1(1-0-2) ปรับรายวชิาทฏษฎีแยกกบัปฏิบติัการ 

    3-212-214 ปฏิบติัการทดสอบวสัดุวศิวกรรม 2(0-4-2)  
 3-212-304 วศิวกรรมเคร่ืองจกัรกลอตัโนมติั 3 (2-3-4) -  ยา้ยหมวดไปกลุ่มวชิาชีพเลือก 

 3-212-305 การออกแบบช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลการ
ผลิต 

3 (2-2-5) -  ยา้ยหมวดไปกลุ่มวชิาชีพเลือก 

 3-113-103 คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) -  ยา้ยหมวดไปกลุ่มวชิาชีพพ้ืนฐาน 
 3-212-306 สถิติเพื่องานอตุสาหกรรม  3 (3-0-6) 3-212-206 สถิติวศิวกรรม                                3(3-0-6) ปรับรหสั ปรับช่ือวชิา และปรับ

ค าอธิบายรายวชิาใหเ้หมาะสม 
 -  3-212-211 การอบชุบโลหะดว้ยความร้อน  

3-212-212 ปฏิบติัการอบชุบโลหะดว้ยความร้อน  
1(1-0-2) 
2(0-4-2) 

ยา้ยหมวดมาจากกลุ่มวชิาชีพเลือก
ปรับรายวชิาทฏษฎีแยกกบัปฏิบติัการ 

 -  3-212-320 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) ยา้ยหมวดมาจากกลุ่มวชิาชีพเลือก 

 -  3-212-322 วศิวกรรมการบ ารุงรักษา 3(3-0-6) ยา้ยหมวดมาจากกลุ่มวชิาชีพเลือก 

 -  3-212-325 วศิวกรรมงานหล่อโลหะ  
3-212-326 ปฏิบติัการวศิวกรรมงานหล่อโลหะ  

1(1-0-2) 
2(0-6-0) 

ยา้ยหมวดมาจากกลุ่มวชิาชีพเลือก
ปรับรายวชิาทฏษฎีแยกกบัปฏิบติัการ 

 -  3-212-430 การทดสอบงานเช่ือม  
3-212-431 ปฏิบติัการทดสอบงานเช่ือม   

1(1-0-2) 
2(0-4-2) 

ยา้ยหมวดมาจากกลุ่มวชิาชีพเลือก
ปรับรายวชิาทฏษฎีแยกกบัปฏิบติัการ 

 3)  กลุ่มวชิาชีพเลอืก   3)  กลุ่มวชิาชีพเลอืก   

 3-213-105 เขียนแบบเทคนิค 3 (2-3-4)  -  ยา้ยหมวดไปกลุ่มวชิาชีพพ้ืนฐาน 
 3-213-231 การอบชุบโลหะดว้ยความร้อน 3 (1-4-4) -  ยา้ยหมวดไปกลุ่มวชิาชีพบงัคบั 
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 3-213-301 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3 (3-0-6) -  ยา้ยหมวดไปกลุ่มวชิาชีพบงัคบั 

 3-213-302 วศิวกรรมการบ ารุงรักษา 3 (2-2-5) -  ยา้ยหมวดไปกลุ่มวชิาชีพบงัคบั 

 3-213-307 วศิวกรรมงานหล่อโลหะ 3 (1-6-2) -  ยา้ยหมวดไปกลุ่มวชิาชีพบงัคบั  

 3-213-308 โลหการเคมี 3 (3-0-6) 3-213-321  โลหการเคมี 3(3-0-6) เปล่ียนกลุ่มวชิาชีพเลือกเป็นกลุ่มวชิา
เลือกแขนงวชิาเทคโนโลยโีลหการ  

 3-213-312 โลหการเชิงกล 3 (3-0-6) 3-213-326  โลหการเชิงกล  1(1-0-2) เปล่ียนกลุ่มวชิาชีพเลือกเป็นกลุ่มวชิา
เลือกแขนงวชิาเทคโนโลยโีลหการ 
และปรับรายวชิาทฏษฎีแยกกบั
ปฏิบติัการ 

     3-213-327  ปฏิบติัการโลหการเชิงกล 2(0-6-0) 

 3-213-313 โลหะวทิยางานเช่ือม 3 (2-3-4) 3-213-330  โลหะวทิยางานเช่ือม 1(1-0-2) เปล่ียนกลุ่มวชิาชีพเลือกเป็นกลุ่มวชิา
เลือกแขนงวชิาเทคโนโลยโีลหการ 
และปรับรายวชิาทฏษฎีแยกกบั
ปฏิบติัการ 

     3-213-331  ปฏิบติัการโลหะวทิยางานเช่ือม 2(0-4-2) 

 3-213-320 สถิตยศาสตร์วศิวกรรม 3 (3-0-6) 3-213-304  สถิตยศาสตร์วศิวกรรม 3(3-0-6) เปล่ียนรหสั 
 3-213-321 กลศาสตร์วสัดุ 3 (3-0-6) 3-213-305  กลศาสตร์วสัดุ 3(3-0-6) เปล่ียนรหสั 

 3-213-322 การกดักร่อนและการป้องกนั 3 (3-0-6) 3-213-324  การกดักร่อนและการป้องกนั 3(3-0-6) เปล่ียนกลุ่มวชิาชีพเลือกเป็นกลุ่มวชิา
เลือกแขนงวชิาเทคโนโลยโีลหการ  

 3-213-323 สมัมนาปัญหาทางอุตสาหกรรม 1 (0-3-0) -     ยา้ยหมวดไปกลุ่มวชิาชีพพ้ืนฐาน 

 3-213-324 จิตวทิยาการจดัองคก์รอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 3-213-414  จิตวทิยาการจดัองคก์รอุตสาหกรรม 3(3-0-6) เปล่ียนรหสั 

 3-213-325 กฎหมายเพื่อการบริหารงาน
อุตสาหกรรม 

3 (3-0-6) 3-213-415  กฎหมายเพื่อการบริหารงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) เปล่ียนรหสั 

 3-213-326 การวดัและเคร่ืองมือวดัอุตสาหกรรม 3 (2-2-5) 3-213-307  การวดัและเคร่ืองมือวดัอุตสาหกรรม 1(1-0-2) เปล่ียนรหสั 
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 3-213-327 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 3-213-303  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) เปล่ียนรหสั 

 3-213-329 การทดสอบงานเช่ือม 3 (2-3-4) -  ยา้ยหมวดไปกลุ่มวชิาชีพบงัคบั  

 3-213-333 การวจิยัด าเนินงานในอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 3-213-302  การวจิยัด าเนินงานในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) เปล่ียนรหสั 

 3-213-334 งานโลหะแผน่และงานท่อ 3 (1-4-4) 3-213-328  งานโลหะแผน่และงานท่อ 1(1-0-2) เปล่ียนกลุ่มวชิาชีพเลือกเป็นกลุ่มวชิา
เลือกแขนงวชิาเทคโนโลยโีลหการ 
และปรับรายวชิาทฏษฎีแยกกบั
ปฏิบติัการ 

     3-213-329  ปฏิบติัการงานโลหะแผน่และงานท่อ 2(0-6-0) 

 3-213-335 วศิวกรรมการเช่ือม 2 3 (1-6-4) 3-213-417  วศิวกรรมการเช่ือม 2 1(1-0-2) ปรับรายวชิาทฏษฎีแยกกบัปฏิบติัการ 

     3-213-418  ปฏิบติัการวศิวกรรมการเช่ือม 2 2(0-6-0) 
 3-213-403 การออกแบบผงัโรงงานอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 3-212-321 การออกแบบผงัโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) เปล่ียนรหสั 

 3-213-404 พ้ืนฐานวศิวกรรมโลจิสติกส์ 3 (2-3-4) 3-213-416  พ้ืนฐานวศิวกรรมโลจิสติกส์ 3(2-3-4) เปล่ียนรหสั 
 3-213-417 การถ่ายเทความร้อนทางโลหการ 3 (3-0-6) 3-213-323  การถ่ายเทความร้อนทางโลหการ 3(3-0-6) เปล่ียนกลุ่มวชิาชีพเลือกเป็นกลุ่มวชิา

เลือกแขนงวชิาเทคโนโลยโีลหการ  
 3-213-418 เทคโนโลยโีลหะกลุ่มเหลก็ 3 (3-0-6) 3-213-332  เทคโนโลยโีลหะกลุ่มเหลก็ 1(1-0-2) เปล่ียนกลุ่มวชิาชีพเลือกเป็นกลุ่มวชิา

เลือกแขนงวชิาเทคโนโลยโีลหการ 
และปรับรายวชิาทฏษฎีแยกกบั
ปฏิบติัการ 

     3-213-333  ปฏิบติัการเทคโนโลยโีลหะกลุ่มเหลก็ 2(0-6-0) 

 3-213-419 เทคโนโลยโีลหะนอกกลุ่มเหลก็ 3 (3-0-6) 3-213-334  เทคโนโลยโีลหะนอกกลุ่มเหลก็ 
3-213-335  ปฏิบติัการเทคโนโลยโีลหะนอกกลุ่มเหลก็ 

1(1-0-2) 
2(0-6-0) 

เปล่ียนกลุ่มวชิาชีพเลือกเป็นกลุ่มวชิา
เลือกแขนงวชิาเทคโนโลยโีลหการ 
และปรับรายวชิาทฏษฎีแยกกบั
ปฏิบติัการ 
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 3-213-430 การออกแบบผลิตภณัฑเ์ชิงสร้างสรรค ์ 3 (2-3-4) 3-213-419  การออกแบบผลิตภณัฑเ์ชิงสร้างสรรค ์ 
3-213-420  ปฏิบติัการออกแบบผลิตภณัฑเ์ชิงสร้างสรรค ์

1(1-0-2) 
2(0-4-2) 

เปล่ียนรหสั และปรับรายวชิาทฏษฎี
แยกกบัปฏิบติัการ 

 -  3-213-325  การวเิคราะห์ความเสียหายของโลหะ 3(3-0-6) เพ่ิมรายวชิาใหม่ 
 3-213-416 พลศาสตร์ความร้อนเชิงโลหะวทิยา 3 (3-0-6) 3-213-322  พลศาสตร์ความร้อนเชิงโลหะวทิยา 3(3-0-6) เปล่ียนรหสั 
 -  3-213-413  การบริหารงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) ยา้ยหมวดมาจากกลุ่มวชิาชีพบงัคบั 
 - 

 
 

3-213-301  การศึกษางานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) ยา้ยหมวดมาจากกลุ่มวชิาชีพบงัคบั
ปรับช่ือวชิาและค าอธิบายรายวชิา 

 - 
 

 
3-213-311  แม่พิมพพ์ลาสติก  
3-213-312  ปฏิบติัการแม่พิมพพ์ลาสติก  

1(1-0-2) 
2(0-6-0) 

ยา้ยหมวดมาจากกลุ่มวชิาชีพบงัคบั
ปรับรายวชิาทฏษฎีแยกกบัปฏิบติัการ 

 - 
 

 
3-213-309  วศิวกรรมเคร่ืองจกัรกลอตัโนมติั  
3-213-310  ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองจกัรกลอตัโนมติั 

1(1-0-2) 
2(0-4-2) 

ยา้ยหมวดมาจากกลุ่มวชิาชีพบงัคบั
ปรับรายวชิาทฏษฎีแยกกบัปฏิบติัการ 

 - 
 

 
3-213-306  การออกแบบช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลการผลิต 3(3-0-6) ยา้ยหมวดมาจากกลุ่มวชิาชีพบงัคบั

และปรับเป็นวชิาทฏษฎี  
 4)  กลุ่มวชิาเสริมสร้างประสบการณ์ในวชิาชีพ   4)  กลุ่มวชิาเสริมสร้างประสบการณ์ในวชิาชีพ     

 3-001-301 การเตรียมสหกิจศึกษา 1 (1-0-2) 3-001-301 การเตรียมสหกิจศึกษา 1 (1-0-2)  
 3-005-402 สหกิจศึกษาทาง/ส าหรับเทคโนโลย ี  

อุตสาหการ 
6 (0-40-0) 3-215-402 สหกิจศึกษาทางวศิวกรรมการผลิต 6 (0-40-0) เปล่ียนรหสั 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลกัสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) กบัหลกัสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
 

หัวข้อ หลกัสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) หลกัสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) เหตุผลในการปรับปรุง 

หมวดวชิา
เฉพาะ 

1. กลุ่ม
พืน้ฐาน
วชิาชีพ 

 

3-001-404 การสัมมนาและฝึกอบรม                                                 1(0-2-1) 
 Seminar 
ความหมาย ความส าคญัของการฝึกอบรม ประโยชน์ของการฝึกอบรม การ
สัมมนา การเตรียมการจดัประชุมสัมมนา การจดัประชุมสัมมนา การน าเสนอ
และเผยแพร่ผลการสัมมนา การติดตามและประเมินผลภายหลงั การสัมมนา
ในหวัขอ้ตามความถนดัหรือความสนใจ 

 ปรับออก 

 3-001-302 การเตรียมโครงงาน                                                1 (1-0-2) 
 Pre-Project 
ขั้นตอนและระเบียบการท าโครงงาน การก าหนดหวัขอ้ จุดประสงค ์ขอบเขต 
การวางแผนการดา เนินงานโครงงาน วธีิการเขียนรายงานโครงงาน รูปแบบ
การจดัพิมพโ์ครงงาน วธีิการนาเสนอผลงานโครงงาน 

3-211-307 การเตรียมโครงงาน                       (0-2-1) 
  Pre-Project  
ขั้นตอนและระเบียบการท าโครงงาน การก าหนดหัวขอ้ จุดประสงค์ 
ขอบเขต การวางแผนการด าเนินงานโครงงาน วิธีการเขียนรายงาน
โครงงาน รูปแบบการจัดพิมพ์โครงงาน วิธีการน าเสนอผลงาน
โครงงาน 

ปรับรหสัวชิา และปรับ
ค าอธิบายรายวชิาใหเ้หมาะสม 

 3-001-403 โครงงาน                                                 3(1-6-2) 
 Project  
วชิาบงัคบัก่อน :  3-001-302 การเตรียมโครงงาน  
ความรู้ในสาขาวิชาท่ีไดศึ้กษา การวางแผนการปฏิบติัการจดัท าโครงงาน การ
ด าเนินการและการควบคุมโครงงาน การวิเคราะห์และการแกไ้ขปัญหาในการ
ด าเนินการโครงงาน การรายงานความก้าวหน้าของโครงงาน การจัดท า
เอกสารรายงานโครงงาน การน าเสนอผลงานเพื่อส าเร็จโครงงาน 

3-211-409 โครงงานวศิวกรรมการผลติ                     3(0-6-3) 
  Production Engineering Project 
บงัคบัก่อน :  3-211-307 การเตรียมโครงงาน  
การบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาเทคโนโลยอีุตสาหการท่ีไดศึ้กษา การ
วางแผนการปฏิบติัการจดัท าโครงงาน การด าเนินการและการควบคุม
โครงงาน การวเิคราะห์และการแกไ้ขปัญหาในการด าเนินการโครงงาน 

เปล่ียนช่ือวชิา ปรับรหสั และ
ปรับค าอธิบายรายวชิาให้
เหมาะสม 
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การรายงานความก้าวหน้าของโครงงาน การจัดท าเอกสารรายงาน
โครงงาน และการน าเสนอผลงาน 

 3-111-105 งานฝึกฝีมอื                                                               3(1-6-2) 
 Engineering Skills 
ระบบหน่วยวดั มาตรฐานหน่วยวดั การแปลงหน่วยวดั การใช้เคร่ืองมือวดั 
เคร่ืองมือตรวจสอบแต่ละชนิด บรรทดัเหล็ก ตลบัเมตร ใบวดัมุม ฉาก เวอร์
เนียร์คาลิปเปอร์ เวอร์เนียร์ไฮเกจ การอ่านแบบ การใช้เคร่ืองมือร่างแบบ 
เคร่ืองมือขนาดเล็ก การปฏิบติังานปรับแต่งดว้ยตะไบ การท าเกลียวดว้ยต๊าป
และดาย การใชง้าน เคร่ืองกลึง เคร่ืองเล่ือย เคร่ืองเจาะ เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า การ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและหลกัการปฏิบติังานอยา่งปลอดภยั 

3-211-101 งานฝึกฝีมอื                                     1(1-0-2) 
  Engineering Skills 
ระบบหน่วยวดั มาตรฐานหน่วยวดั การแปลงหน่วยวดั การใชเ้คร่ืองมือ
วดั เคร่ืองมือตรวจสอบแต่ละชนิด บรรทดัเหล็ก ตลบัเมตร ใบวดัมุม 
ฉาก เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ เวอร์เนียร์ไฮเกจ ทฤษฎีเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 
เก่ียวกับเคร่ืองกลึง เคร่ืองเล่ือย เคร่ืองเจาะ เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า การ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร 
3-211-102 ปฏิบัตงิานฝึกฝีมอื                      2(0-6-0) 
  Engineering Skills Practice 
การใชเ้คร่ืองมือวดั และเคร่ืองมือร่างแบบ การปฏิบติังานปรับแต่งดว้ย
ตะไบ การท าเกลียวดว้ยตา๊ปและดาย การใชง้าน เคร่ืองกลึง เคร่ืองเล่ือย 
เคร่ืองเจาะ เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและหลกัการ
ปฏิบติังานอยา่งปลอดภยั 

แยกวชิาทฤษฎีกบัปฏิบติัการ
ออกจากกนั 

ปรับรหสั 

 3-111-106      ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม                  3(3-0-6) 
  Industrial Safety 
ความรู้ทั่วไปในการท างานในสถานประกอบการ หลกัการความปลอดภัย 
องคก์รความปลอดภยั การคน้หาอนัตรายจากการท างาน การวเิคราะห์งานเพื่อ
ความปลอดภยั การสอบสวน การรายงาน และการวิเคราะห์อุบัติเหตุ การ
ป้องกนัและควบคุมอนัตรายจากการท างาน การป้องกนัอคัคีภยั การส่งเสริม

3-211-206 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
  Industrial Safety 
การจดัการบริหารงานความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในการท างาน 
การวิเคราะห์และการสอบสวนอุบัติเหตุ การประเมินความเส่ียง
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบัติงาน การวางผงัโรงงานและการจดัเก็บ
วสัดุอันตราย การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการท างาน การ

ปรับค าอธิบายรายวชิา และ
รหสัวชิา 
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กิจกรรมความปลอดภยัในการท างานและกฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยัใน
การท างาน  อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 

ป้องกนัอนัตรายจากอคัคีภยั การจดัท าแผนฉุกเฉินป้องกนัและระงับ
เหตุฉุกเฉินในสถานประกอบการ 

หมวดวชิา
เฉพาะ 

2. กลุ่ม
วชิาชีพ
บังคบั 

 

3-012-101 การบริหารงานอุตสาหกรรม                   3(3-0-6) 
 Industrial Management 

3-213-413 การบริหารงานอุตสาหกรรม       3(3-0-6) 
  Industrial Management 

ยา้ยหมวดจากกลุ่มวชิาชีพ
บงัคบัเป็นกลุ่มวชิาชีพเลือก 

และปรับรหสั 

3-012-102 วสัดุในงานวศิวกรรม                  3(3-0-6) 
 Engineering Materials 

3-212-101 วสัดุในงานวศิวกรรม         3(3-0-6)  
  Engineering Materials 

ปรับรหสั 

3-012-103 วศิวกรรมเคร่ืองมอื                  3(2-3-4) 
 Tools Engineering 
พ้ืนฐานงานวิศวกรรมเคร่ืองมือ มาตรฐานในงานเขียนแบบ วสัดุเคร่ืองมือ 
พิกดัความเผื่อในการประกอบช้ินส่วน กรรมวิธีการผลิตทางวิศวกรรมทั้งทาง
ทฤษฎีและหลกัการออกแบบเคร่ืองมือ เคร่ืองมือตดั  เคร่ืองมือน าเจาะและจบั
งาน แม่พิมพโ์ลหะ แม่พิมพพ์ลาสติกและเคร่ืองมือในงานเคร่ืองมือกลชั้นสูง
ตลอดจนเศรษฐศาสตร์ในงานวศิวกรรมเคร่ืองมือ   

3-212-102 วศิวกรรมเคร่ืองมอื         3(3-0-6) 
  Tools Engineering 
พ้ืนฐานงานวิศวกรรมเคร่ืองมือ มาตรฐานในงานเขียนแบบ วสัดุ
เคร่ืองมือ พิกดัความเผื่อในการประกอบช้ินส่วน กรรมวิธีการผลิตทาง
วิศวกรรม เคร่ืองมือตดั  เคร่ืองมือน าเจาะและจบังาน แม่พิมพโ์ลหะ 
แม่พิมพ์พลาสติกและเคร่ืองมือในงานเคร่ืองมือกลชั้นสูง และการ
ออกแบบเคร่ืองมือขั้นตน้ ตลอดจนเศรษฐศาสตร์ในงานวิศวกรรม
เคร่ืองมือ 

ปรับเป็นวชิาทฤษฎี ปรับ
จ านวนชัว่โมง ปรับรหสั และ
ปรับค าอธิบายรายวชิาให้
เหมาะสม 

3-012-104 เขียนแบบวศิวกรรมทางอุตสาหการ    3(1-6-2) 
 Industrial  Engineering  Drawing   
การเขียนแบบภาพฉาย การอ่านแบบ การสเก็ตภาพ การเขียนภาพ 2 มิติ และ 3 
มิติ ภาพคล่ี การเขียนแบบสั่งงานโดยใช้โปรแกรมการเขียนแบบด้วย
คอมพิวเตอร์ 

3-212-209 เขียนแบบวศิวกรรมทางอตุสาหการ      1(1-0-2) 
  Industrial Engineering Drawing 
หลกัการอ่านแบบ การใช้โปรแกรมการเขียนแบบดว้ยคอมพิวเตอร์ 
การอ่านแบบ การสเก็ตภาพ ภาพคล่ี การเขียนแบบภาพสองมิติ สามมิติ
ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

แยกวชิาทฤษฎีกบัปฏิบติัการ
ออกจากกนั 

ปรับรหสั 
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3-212-210 ปฏิบัตกิารเขียนแบบวศิวกรรมทางอุตสาหการ 
                                                                                                  2(0-4-2) 
                               Industrial Engineering Drawing Laboratory  
การเขียนแบบภาพสองมิติ สามมิติ โดยใชโ้ปรแกรมการเขียนแบบดว้ย
คอมพิวเตอร์  การเขียนแบบแต่ละช้ินส่วน การเขียนภาพประกอบ การ
เขียนภาพฉาย การเขียนแบบท่ีใชใ้นงานอุตสาหกรรม 

 3-012-205 การศึกษางาน                   3(3-0-6) 
 Work Study  
หลกัการเพ่ิมผลผลิต องค์ประกอบของเวลาในการท างาน เทคนิคการบนัทึก
ขอ้มูลและการตั้งค  าถาม แผนภูมิการผลิตและด าเนินการ แผนภูมิการเคล่ือนท่ี 
แผนภูมิสายใยและแผนภูมิสองมือ หลกัการเคล่ือนท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ การ
สุ่มงานและเวลามาตรฐาน การจ่ายค่าแรงจูงใจและการออกแบบการท างาน
ตามหลกัการยศาสตร์ 
  

3-213-301 การศึกษางานอุตสาหกรรม                     3(3-0-6) 
  Industrial Work Study 
หลกัการเพ่ิมผลผลิต หลกัความสูญเสีย 7 ประการ องค์ประกอบของ
เวลาในการท างาน เทคนิคการบนัทึกขอ้มูลและการตั้งค  าถาม แผนภูมิ
การผลิต แผนภูมิการเคล่ือนท่ี แผนภูมิสองมือ หลกัการเคล่ือนท่ีอยา่งมี
ประสิทธิภาพ การสุ่มงานเวลามาตรฐาน การจ่ายค่าแรงจูงใจ และการ
ออกแบบการท างานตามหลกัการยศาสตร์ 

แยกแขนงวชิาไดแ้ก่ 
เทคโนโลยอีุตสาหกรรมการ
ผลิต  และแขนงวชิา
เทคโนโลยโีลหการ 
เปล่ียนจากกลุ่มวชิาชีพบงัคบั
เป็นกลุ่มวชิาชีพเลือก 

เปล่ียนช่ือวชิา ปรับค าอธิบาย
รายวชิาใหเ้หมาะสมปรับรหสั 

 3-012-206 เคร่ืองมอืกล 1                  3(1-6-2) 
 Machine Tools  1  
การท างานและความปลอดภยัในการผลิตช้ินส่วนต่างๆ ดว้ยเคร่ืองกลึง เคร่ือง
ไส เคร่ืองเจาะ เคร่ืองกดั เคร่ืองเจียระไน การลบัมีดกลึง มีดไส ดอกสวา่น งาน
กลึง งานไส งานเจาะ งานกดั งานเจียระไน และการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือกล  

3-212-103 เคร่ืองมอืกล          1(1-0-2)  
  Machine Tool  
หลกัการท างานและความปลอดภยัในการผลิตช้ินส่วน ดว้ยเคร่ืองกลึง 
เคร่ืองไส เคร่ืองเจาะ เคร่ืองกดั เคร่ืองเจียระไน การลบัมีดกลึง มีดไส 
ดอกสวา่น และการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือกล 
3-212-104 ปฏิบัตกิารเคร่ืองมอืกล         2(0-6-0) 
  Machine Tool Practice 

แยกวชิาทฤษฎีกบัปฏิบติัการ
ออกจากกนั เปล่ียนช่ือวชิา 
ปรับรหสั และปรับค าอธิบาย
รายวชิาใหเ้หมาะสม 
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วธีิการลบัมีดกลึง มีดไส ดอกสวา่น ปฏิบติังานกลึง งานไส งานกดั งาน
เจาะ งานเจียระไน การผลิตช้ินงานประกอบเขา้ดว้ยกนั การบ ารุงรักษา
เคร่ืองมือกล และการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล 

 3-012-207      กรรมวธีิการผลติ                                                 3(3-0-6) 
 Manufacturing Process 

3-212-205 กรรมวธีิการผลติ                                     3(3-0-6) 
  Manufacturing Process 

ปรับรหสั 

 3-012-208 วศิวกรรมการเช่ือม 1                   3(1-6-2) 
 Welding  Engineering 1 
กรรมวธีิการเช่ือม  องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการเช่ือม  โลหะวทิยาการเช่ือม  
อิทธิพลของความร้อนท่ีมีผลต่องานเช่ือม  การตรวจสอบและการวิเคราะห์
ขอ้บกพร่องในงานเช่ือม  มาตรฐานของลวดเช่ือม สญัลกัษณ์และการประมาณ
ราคางานเช่ือม 

3-212-217 วศิวกรรมการเช่ือม 1       1(1-0-2) 
  Welding Engineering 1 
กรรมวิธีการเช่ือม  องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการเช่ือม  โลหะ
วิทยาการเช่ือม  อิทธิพลของความร้อนท่ีมีผลต่องานเช่ือม  การ
ตรวจสอบและการวิเคราะห์ขอ้บกพร่องในงานเช่ือม  มาตรฐานของ
ลวดเช่ือม สญัลกัษณ์และการประมาณราคางานเช่ือม 
3-212-218 ปฏิบัตกิารวศิวกรรมการเช่ือม 1      2(0-6-0) 
  Welding Engineering Practice 1 
การปฏิบติักระบวนการเช่ือม การเลือกอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกบัวิธีการ
เช่ือม  ตรวจสอบและการวิเคราะห์ขอ้บกพร่องในงานเช่ือม  มาตรฐาน
ของลวดเช่ือม โดยพิจารณาอิทธิพลของความร้อนท่ีมีผลต่องานเช่ือม 

แยกวชิาทฤษฎีกบัปฏิบติัการ
ออกจากกนั 

ปรับรหสั 

 3-012-309      การควบคุมคุณภาพ                                                 3(3-0-6) 
 Quality Control  
หลกัในการควบคุมคุณภาพในระบบการผลิต สามารถเลือกใชเ้คร่ืองมือในการ
ควบคุมคุณภาพ ทั้ง 7 อยา่ง ไดอ้ยา่งเหมาะสม ศึกษาการสร้างแผนการควบคุม

3-212-319 การควบคุมคุณภาพอตุสาหกรรม              3(3-0-6) 
  Industrial Quality Control  
หลกัในการควบคุมคุณภาพในระบบการผลิต การเลือกใชเ้คร่ืองมือใน
การควบคุมคุณภาพได้อย่างเหมาะสม การสร้างแผนการควบคุม

ปรับรหสั ปรับช่ือวชิา และ
ปรับค าอธิบายรายวชิาให้
เหมาะสม 
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คุณภาพ ก าหนดแผนการสุ่มตวัอยา่ง ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการมีระบบคุณภาพ 
ความเช่ือถือไดแ้ละการประกนัคุณภาพ 

คุณภาพ การก าหนดแผนการสุ่มตวัอยา่ง ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการมี
ระบบคุณภาพ ความเช่ือถือไดแ้ละการประกนัคุณภาพ 

 3-012-310 คอมพวิเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลติ               3(2-3-4) 
 Computer Aided  Design  and  Manufacturing 
วชิาบงัคบัก่อน :  3-012-104 เขียนแบบวศิวกรรมทางอุตสาหการ และ 
                            3-012-206 เคร่ืองมือกล 1  
การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สมยัใหม่ส าหรับการวเิคราะห์แบบและออกแบบ
การผลิต 2 มิติ และ 3 มิติ การสร้างช้ินงาน ขั้นตอนการเลือกเคร่ืองมือและการ
จ าลองกระบวนการผลิตส าหรับงานกลึงและงานกัดด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การสร้าง G-Code และการเช่ือมโยงขอ้มูลกบัเคร่ืองจกัร CNC 
เบ้ืองตน้ 

3-212-327  คอมพวิเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลติ      1(1-0-2)  
                  Computer Aided Design and Manufacturing 
วชิาบงัคบัก่อน : 3-212-103 เคร่ืองมือกล และ  
                               3-212-209 เขียนแบบวศิวกรรมทางอุตสาหการ  
การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สมยัใหม่ส าหรับการวิเคราะห์แบบและ
ออกแบบการผลิต 2 มิติ และ 3 มิติ การสร้างช้ินงาน ขั้นตอนการเลือก
เคร่ืองมือและการจ าลองกระบวนการผลิตส าหรับงานกลึงและงานกดั
ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสร้าง G-Code และการเช่ือมโยงขอ้มูล
กบัเคร่ืองจกัร CNC เบ้ืองตน้ 
3-212-328 ปฏิบัตกิารคอมพวิเตอร์ช่วยในการออกแบบและ 
  การผลติ                                                     2(0-4-2) 
  Computer Aided Design and Manufacturing  
  Laboratory 
วชิาบงัคบัก่อน : 3-212-104 ปฏิบติัการเคร่ืองมือกล และ  
                               3-212-210 ปฏิบติัการเขียนแบบวศิวกรรมทาง 
                               อุตสาหการ  
ปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สมยัใหม่ในการวเิคราะห์แบบและ
ออกแบบการผลิต 2 มิติ และ 3 มิติ ปฏิบัติการสร้างช้ินงานและการ
จ าลองกระบวนการผลิตส าหรับงานกลึงและงานกัดด้วยโปรแกรม

แยกวชิาทฤษฎีกบัปฏิบติัการ
ออกจากกนั 

ปรับรหสั 
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คอมพิวเตอร์ การสร้าง G-Code และการเช่ือมโยงขอ้มูลกบัเคร่ืองจกัร 
CNC เบ้ืองตน้ 

 3-012-311 อุปกรณ์น าเจาะและจบังาน                   3(1-6-2) 
 Jig and Fixture   
การออกแบบและสร้างอุปกรณ์น าเจาะและจบังาน รวมถึงระบบโมดูลลาร์ของ
อุปกรณ์น าเจาะและจบังาน การเลือกใชว้สัดุช้ินส่วนมาตรฐานส าหรับใชส้ร้าง
อุปกรณ์น าเจาะและจบังาน การวิเคราะห์และแกปั้ญหาจากการน าอุปกรณ์น า
เจาะและจบังานใชใ้นการผลิต 

3-212-207 อุปกรณ์น าเจาะและจบังาน       1(1-0-2) 
  Jig and Fixture                           

หลกัการเลือกใชว้สัดุช้ินส่วนมาตรฐานส าหรับใชส้ร้างอุปกรณ์น าเจาะ
และจับงาน ชนิดของอุปกรณ์น าเจาะและจับงาน การวิเคราะห์และ
แกปั้ญหาจากการน าอุปกรณ์น าเจาะและจบังานใชใ้นการผลิต 

3-212-208 ปฏิบัตกิารอุปกรณ์น าเจาะและจบังาน      2(0-6-0)
  Jig and Fixture Practice 
การปฏิบัติงาน การออกแบบ การวางแผน การเตรียมเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ส าหรับผลิตอุปกรณ์ การสร้างอุปกรณ์น าเจาะและจับงาน 
ระบบโมดูลลาร์ของอุปกรณ์น าเจาะและจบังาน 

แยกวชิาทฤษฎีกบัปฏิบติัการ
ออกจากกนั 

ปรับรหสั 

 3-012-312 แม่พมิพ์โลหะ                   3(1-6-2) 
 Press Tool and Die  
การออกแบบแม่พิมพเ์ชิงเด่ียว แม่พิมพต์่อเน่ือง แม่พิมพแ์บบผสม การวางแผน
การออกแบบแม่พิมพ ์ช้ินส่วนแม่พิมพแ์บลงก์ หลกัการสร้างแม่พิมพแ์บลงก์ 
การก าหนดขั้นตอนและหลกัการท างานของแม่พิมพ์ การเลือกใช้วสัดุและ
ช้ินส่วนมาตรฐานในการท าแม่พิมพ ์การเลือกขนาด ชนิดและหลกัการท างาน
ของเคร่ืองเพรส การตรวจสอบและการบ ารุงรักษาแม่พิมพ ์

3-212-323 แม่พมิพ์โลหะ        1(1-0-2) 
  Press Tool and Die  
การออกแบบแม่พิมพเ์ชิงเด่ียว แม่พิมพต์่อเน่ือง แม่พิมพแ์บบผสม การ
วางแผนการออกแบบแม่พิมพ ์ ช้ินส่วนแม่พิมพแ์บลงก์ หลกัการสร้าง
แม่พิมพแ์บลงก์ การก าหนดขั้นตอนและหลกัการท างานของแม่พิมพ ์
การเลือกใช้วสัดุและช้ินส่วนมาตรฐานในการท าแม่พิมพ์ การเลือก
ขนาด ชนิดและหลกัการท างานของเคร่ืองเพรส การตรวจสอบและการ
บ ารุงรักษาแม่พิมพ ์
 

แยกวชิาทฤษฎีกบัปฏิบติัการ
ออกจากกนั 

ปรับรหสั 
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3-212-324 ปฏิบัตกิารแม่พมิพ์โลหะ       2(0-6-0) 
  Press Tool and Die Practice 
ปฏิบัติการงานแม่พิมพ์ การเรียนรู้การเลือกใช้ว ัสดุและช้ินส่วน
มาตรฐานแม่พิมพ์ การเลือกขนาด ชนิด และปฏิบัติการท างานของ
เคร่ืองเพรส การตรวจสอบและการบ ารุงรักษาแม่พิมพ ์

 3-012-313 แม่พมิพ์พลาสตกิ                   3(1-6-2) 
 Plastic Mold  
การออกแบบแม่พิมพข้ึ์นรูปพลาสติก คุณสมบัติของพลาสติก กรรมวิธีการ
ผลิตพลาสติกแต่ละชนิด การเลือกใช้วสัดุ เคร่ืองจักร ช้ินส่วนมาตรฐาน
ส าหรับใช้สร้างแม่พิมพ์ข้ึนรูปพลาสติก การบ ารุงรักษาและการวิเคราะห์
ปัญหาของงานข้ึนรูปพลาสติก 

3-213-311 แม่พมิพ์พลาสตกิ                                     1(1-0-2) 
  Plastic Mold   
หลกัการออกแบบแม่พิมพข้ึ์นรูปพลาสติก คุณสมบติัของพลาสติก การ
บ ารุงรักษาและการวิเคราะห์ปัญหาของงานข้ึนรูปพลาสติก และการ
เขียนคู่มือการใชง้านแม่พิมพพ์ลาสติก 
3-213-312 ปฏิบัตกิารแม่พมิพ์พลาสตกิ                     2(0-6-0) 
  Plastic Mold Practice 
ปฏิบัติการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ข้ึนรูปพลาสติก วิธีการผลิต
พลาสติกแต่ละชนิด การเลือกใช้วสัดุ เคร่ืองจักร ช้ินส่วนมาตรฐาน
ส าหรับใชส้ร้างแม่พิมพข้ึ์นรูปพลาสติก    

แยกวชิาทฤษฎีกบัปฏิบติัการ
ออกจากกนั 

ยา้ยหมวดจากกลุ่มวชิาชีพ
บงัคบัเป็นกลุ่มวชิาชีพเลือก 

และปรับรหสั 

 3-212-301 โลหะวทิยาในงานวศิวกรรม           3(2-3-4) 
 Engineering Metallurgy  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นทางโลหะวิทยา โครงสร้างของโลหะและการเกิดผลึก การ
เปล่ียนรูปของโลหะ การคืนตวั การเกิดผลึกใหม่และการเติบโตของเกรน การ
แข็งตวัของโลหะ แผนภาพสมดุลยข์องระบบไบนารี แผนภูมิของเหล็ก-เหลก็

3-212-215 โลหะวทิยาในงานวศิวกรรม       1(1-0-2) 
  Engineering Metallurgy  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นทางโลหะวทิยา โครงสร้างของโลหะและการเกิดผลึก 
การเปล่ียนรูปของโลหะ การคืนตวั การเกิดผลึกใหม่และการเติบโต
ของเกรน การแข็งตวัของโลหะ แผนภาพสมดุลยข์องระบบไบนารี 
แผนภูมิของเหลก็-เหลก็คาร์ไบด ์การอบชุบโลหะดว้ยความร้อน 

แยกวชิาทฤษฎีกบัปฏิบติัการ
ออกจากกนั 

ปรับรหสั 
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คาร์ไบด์ การอบชุบโลหะด้วยความร้อน ปฏิบัติการตรวจสอบโครงสร้าง
จุลภาค 

3-212-216 ปฏิบัตกิารโลหะวทิยาในงานวศิวกรรม      2(0-4-2)
  Engineering Metallurgy Laboratory 
ปฏิบติัการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของโลหะ เหลก็กลา้คาร์บอนต ่า 
เหล็กกลา้คาร์บอนปานกลาง และเหล็กหล่อ วิธีการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์
แสง การวิเคราะห์ภาพโครงสร้างจุลภาคโลหะ และวิธีการใชเ้คร่ืองมือ
ในงานวเิคราะห์ทางโลหวทิยา 

 3-212-302 การทดสอบวสัดุวศิวกรรม                   2(1-3-2) 
 Engineering Material Testing 
การทดสอบสมบติัทางกลของวสัดุภายใตแ้รงดึง แรงกด แรงเฉือน แรงบิด แรง
กระแทก ความแข็ง ความลา้ การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค การทดสอบแบบ
ไม่ท าลาย 

3-212-213 การทดสอบวสัดุวศิวกรรม       1(1-0-2) 
  Engineering Material Testing  
หลกัการทดสอบสมบติัทางกลของวสัดุภายใตแ้รงดึง แรงกด แรงเฉือน 
แรงบิด แรงกระแทก ความแขง็ ความลา้ ทฤษฎีการวเิคราะห์โครงสร้าง
จุลภาค หลกัการทดสอบแบบไม่ท าลาย 
3-212-214 ปฏิบัตกิารทดสอบวสัดุวศิวกรรม      2(0-4-2) 
  Engineering Material Testing Practice 
ปฏิบัติการทดสอบสมบติัทางกลของวสัดุภายใตแ้รงดึง แรงกด แรง
เฉือน แรงบิด แรงกระแทก ความแขง็ ความลา้ การวเิคราะห์โครงสร้าง
จุลภาค การทดสอบแบบไม่ท าลาย 

แยกวชิาทฤษฎีกบัปฏิบติัการ
ออกจากกนั 

ปรับหน่วยกิต 
ปรับรหสั 

 3-212-304 วศิวกรรมเคร่ืองจกัรกลอตัโนมตัิ                  3(2-3-4) 
 Automatic Machines Engineering 
วิชาบงัคบัก่อน : 3-012-310 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
เคร่ืองจกัรกลอตัโนมติัท่ีท างานดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC) หลกัการท างาน
และระบบของเคร่ืองกลึงและเคร่ืองกัด CNC เคร่ืองกัดโลหะด้วยไฟฟ้า 

3-213-309 วศิวกรรมเคร่ืองจกัรกลอตัโนมัต ิ      1(1-0-2) 
  Automatic Machines Engineering 
วชิาบงัคบัก่อน : 3-212-327 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 
                               และการผลิต  

แยกวชิาทฤษฎีกบัปฏิบติัการ
ออกจากกนั 

ยา้ยหมวดจากกลุ่มวชิาชีพ
บงัคบัเป็นกลุ่มวชิาชีพเลือก 

และปรับค าอธิบายรายวชิา 
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(E.D.M.) ท่ีควบคุมการท างานดว้ยโปรแกรมเชิงตวัเลข ระบบพิกดั ค าสั่งรหสั 
G และ M การวางแผนการท างานและเขียนโปรแกรมควบคุมเคร่ืองกลึงและ
เคร่ืองกดัอตัโนมติั ระบบ CAD/CAM ตลอดการบ ารุงรักษาและความปลอดภยั
ในการใชเ้คร่ืองจกัรกล CNC 

การศึกษาโครงสร้างการท างานเคร่ืองจักรกลอตัโนมติัท่ีท างานดว้ย
ระบบคอมพิวเตอร์ (CNC) ระบบแนวแกน โครงสร้างโปรแกรม G-
code และ M-code หลกัการท างานและระบบของเคร่ืองกลึงท่ีควบคุม
การท างานดว้ยโปรแกรมเชิงตวัเลข  
3-213-310 ปฏิบัตกิารวศิวกรรมเคร่ืองจกัรกลอตัโนมตัิ 
                                                                                                  2(0-4-2) 
  Automatic Machines Engineering Laboratory 
  วชิาบงัคบัก่อน : 3-212-328 ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 
การเ ขียนระบบพิกัด  ค าสั่ งรหัส  G-code และ  M-Code  การใช้
โปรแกรมควบคุมเคร่ืองกลึงและเคร่ืองกดัอตัโนมติั การบ ารุงรักษา
และความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองจกัรกล CNC  

 3-212-305 การออกแบบช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล                                 3(2-2-5) 
                     การผลติ   
                      Design of Production Machine Elements  

3-213-306 การออกแบบชิ้นส่วนเคร่ืองจกัรกล            3(3-0-6) 
                               การผลติ   
                              Design of Production Machine Elements  

ยา้ยหมวดจากกลุ่มวชิาชีพ
บงัคบัเป็นกลุ่มวชิาชีพเลือก 

และปรับรหสั 
 3-113-103 คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม                   3(3-0-6) 

 Industrial Mathematics 
ระบบพิกัดความเผื่อ การหาเส้นรอบรูป พ้ืนท่ี ปริมาตรและน ้ าหนัก การ
ค านวณหาแรงคานงดัและโมเมนต์ ความดนั ความร้อน ระบบส่งก าลงั การ
กลึงเรียว ความเคน้แต่ละแบบ งานเคร่ืองมือ การหาประสิทธิภาพสกรู รอก           
ไฮดรอลิกและนิวเมติกส์ การค านวณหาเวลางานการผลิตดว้ยเคร่ืองจกัรกล 

3-211-105 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม       3(3-0-6) 
  Industrial Mathematics 
ระบบพิกัดความเผื่อ การหาเส้นรอบรูป พ้ืนท่ี ปริมาตรและน ้ าหนัก 
การค านวณหาแรงคานงดั และโมเมนต ์ความดนั ความร้อน ระบบส่ง
ก าลัง  การกลึงเ รียว ความเค้นแต่ละแบบ งานเคร่ืองมือ การหา
ประสิทธิภาพสกรู รอก การค านวณหาเวลางานการผลิต 

เปล่ียนหมวด เปล่ียนช่ือวชิา 
ปรับรหสั และปรับค าอธิบาย
รายวชิาใหเ้หมาะสม 
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 3-212-306      สถิตเิพือ่งานอตุสาหกรรม                                 3(3-0-6) 
 Statistics for Industrial 
การตดัสินใจแบบมีการทดลอง  และไม่มีการทดลอง   การทดสอบสมมติฐาน
แบบพาราเมตริกและแบบนอนพาราเมตริก  การประมาณค่าสถิติ  การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนเน่ืองจากปัจจยัเดียว และสองปัจจยั การพยากรณ์ 
แบบอนุกรมเวลา  และการวเิคราะห์การถดถอย 

3-212-206 สถิตวิศิวกรรม                                     3(3-0-6) 
  Engineering Statistics 
ความรู้เบ้ืองตน้ทางสถิติ ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะ
เป็นของตวัแปรสุ่ม  การแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่มชนิดไม่
ต่อเน่ืองและต่อเน่ือง การแจกแจงของตวัสถิติ การประมาณค่า การ
ทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่าสถิติ  การวเิคราะห์ความแปรปรวน 
และการวเิคราะห์การถดถอยเชิงเสน้อยา่งง่าย 

ปรับรหสั ปรับช่ือวชิา และ
ปรับค าอธิบายรายวชิาให้
เหมาะสม 

หมวดวชิา
เฉพาะ 

3. กลุ่ม
วชิาชีพ
เลอืก 

 

3-213-105 เขียนแบบเทคนิค                    3(2-3-4) 
 Technical Drawing  
การเขียนตวัอกัษร สัญลกัษณ์ รูปทรง การก าหนดขนาด มาตรฐานการเขียน
แบบ การสเก็ตภาพ การเขียนแบบสองมิติ สามมิติ  ภาพฉาย ภาพตัด 
ภาพประกอบและภาพแยกช้ิน 

3-211-103 เขียนแบบทางเทคนิค       1(1-0-2) 
  Technical Drawing 
หลกัการเขียนตวัอกัษร สญัลกัษณ์ รูปทรง การก าหนดขนาด มาตรฐาน
การเขียนแบบการสเก็ตภาพ ภาพสองมิติ สามมิติ ภาพฉาย ภาพตดั 
แบบสัง่งาน  
3-211-104 ปฏิบัตกิารเขียนแบบทางเทคนิค      2(0-4-2) 
  Technical Drawing Laboratory 
การเขียนตวัอกัษร การสเก็ตภาพ การเขียนภาพสองมิติ สามมิติ ภาพ
ฉาย ภาพตดั ภาพช่วย ระบบงานสวม ความคลาดเคล่ือนทางต าแหน่ง
และรูปร่าง แบบภาพแยกช้ิน แบบภาพประกอบ 

ยา้ยหมวดจากกลุ่มวชิาชีพ
เลือกเป็นกลุ่มวชิาชีพพ้ืนฐาน 
แยกวชิาทฤษฎีกบัปฏิบติัการ
ออกจากกนั และปรับรหสั 

3-213-231 การอบชุบโลหะด้วยความร้อน                   3(1-4-4) 
 Heat Treatment of Steels 
กระบวนการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง แผนภูมิความสัมพนัธ์ระหว่างเวลา 
อุณหภูมิและการเปล่ียนแปลงโครงสร้างแบบอุณหภูมิคงท่ี และแบบเยน็ตวั

3-212-211 การอบชุบโลหะด้วยความร้อน      1(1-0-2)
  Heat Treatment of Steels 
กระบวนการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง แผนภูมิความสัมพนัธ์ระหว่าง
เวลา อุณหภูมิและการเปล่ียนแปลงโครงสร้างแบบอุณหภูมิคงท่ี และ

แยกวชิาทฤษฎีกบัปฏิบติัการ
ออกจากกนั 

ยา้ยหมวดจากกลุ่มวชิาชีพ
เลือกเป็นกลุ่มวชิาชีพบงัคบั 
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ต่อเน่ือง กรรมวิธีการอบชุบ การอบชุบเหล็กกลา้ผสมต ่า เหล็กกลา้ผสมสูง 
โลหะนอกกลุ่มเหล็ก การวิเคราะห์ขอ้บกพร่องและการแกปั้ญหาการอบชุบ
โลหะ 

แบบเยน็ตวัต่อเน่ือง กรรมวิธีการอบชุบ การอบชุบเหล็กกลา้ผสมต ่า 
เหล็กกลา้ผสมสูง โลหะนอกกลุ่มเหล็ก การวิเคราะห์ขอ้บกพร่องและ
การแกปั้ญหาการอบชุบโลหะ 
3-212-212 ปฏิบัตกิารการอบชุบโลหะด้วยความร้อน  2(0-4-2) 
  Heat Treatment of Steels Laboratory 
ปฏิบติัการชุบแข็งเหล็กกลา้ ปฏิบติัการอบอ่อนเหล็กกลา้ การอบอ่อน
เต็มท่ี การอบปกติ การทดสอบความแข็งเหล็กท่ีผ่านการอบชุบ การ
ทดสอบความสามารถในการชุบแขง็ของโลหะโดยวธีิโจมินี (Jominy) 

ปรับรหสั 

33-213-301   การวางแผนและควบคุมการผลติ                                 3(3-0-6) 
 Production  Planning  and  Control 

3-212-320 การวางแผนและควบคุมการผลติ               3(3-0-6) 
  Production  Planning  and  Control 

ยา้ยหมวดจากกลุ่มวชิาชีพ
เลือกเป็นกลุ่มวชิาชีพบงัคบั 

ปรับรหสั 

3-213-302     วศิวกรรมการบ ารุงรักษา                                                 3(2-2-5) 
 Maintenance Engineering 
หลกัการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรกล สาเหตุของการเส่ือมสภาพ การตรวจสภาพ
เคร่ืองจกัรกล น ้ ามนัหล่อล่ืนกบัการบ ารุงรักษา การวางแผน การตรวจซ่อม 
การควบคุมความปลอดภยัในการซ่อมเคร่ืองจกัร และการประเมินผลในการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร 

3-212-322 วศิวกรรมการบ ารุงรักษา                            3(3-0-6) 
  Maintenance Engineering 
หลักการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรกล สาเหตุของการเส่ือมสภาพ การ
วางแผนการตรวจซ่อม การควบคุมความปลอดภัยในการซ่อม
เคร่ืองจกัร การประเมินผลในการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร 

ยา้ยหมวดจากกลุ่มวชิาชีพ
เลือกเป็นกลุ่มวชิาชีพบงัคบั 

ปรับค าอธิบายรายวชิาให้
เหมาะสม ปรับหน่วยกิต และ 
ปรับรหสั 

3-213-307 วศิวกรรมงานหล่อโลหะ                   3(1-6-2) 
 Foundry Engineering 
กระบวนการหล่อโลหะ โพรงแบบหล่อส าหรับงานหล่อโลหะ ความส าคญั
ของโพรงแบบทรายหล่อ การทดสอบทราบส าหรับการสร้างโพรงแบบหล่อ 

3-212-325 วศิวกรรมงานหล่อโลหะ       1(1-0-2)
  Foundry Engineering 
กระบวนการหล่อโลหะ โพรงแบบหล่อส าหรับงานหล่อโลหะ 
ความส าคญัของโพรงแบบทรายหล่อ การทดสอบทราบส าหรับการ

แยกวชิาทฤษฎีกบัปฏิบติัการ
ออกจากกนั 

ยา้ยหมวดจากกลุ่มวชิาชีพ
เลือกเป็นกลุ่มวชิาชีพบงัคบั 
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ระบบป้อนจ่ายน ้ าโลหะ การแข็งของโลหะภายในโพรงแบบหล่อ และระบบ
ป้อนเติมน ้ าโลหะ กระสานงานหล่อ เตาหล่อหลอมโลหะ ขอ้บกพร่อง การ
ป้องกนัและการแกไ้ขงานหล่อโลหะ 

สร้างโพรงแบบหล่อ ระบบป้อนจ่ายน ้ าโลหะ การแขง็ของโลหะภายใน
โพรงแบบหล่อ และระบบป้อนเติมน ้าโลหะ กระสานงานหล่อ เตาหล่อ
หลอมโลหะ ขอ้บกพร่อง การป้องกนัและการแกไ้ขงานหล่อโลหะ 
3-212-326 ปฏิบัตกิารวศิวกรรมงานหล่อโลหะ      2(0-6-0)
  Foundry Engineering Practice 
วิธีปฏิบติัการหล่อโลหะ การเตรียมทรายส าหรับการสร้างโพรงแบบ
หล่อ การทดสอบทรายส าหรับการสร้างโพรงแบบหล่อ การเตรียม
โพรงแบบหล่อทรายช้ืน การวางระบบป้อนจ่ายน ้ าโลหะ การวางรูลน้
ระบบป้อนเติมน ้ าโลหะ การท ากระสวน การเตรียมโพรงแบบหล่อ
ส าหรับกระสวนงานหล่อซบัซอ้น โพรงแบบหล่อแต่ละชนิด 

ปรับรหสั 

3-213-308 โลหการเคม ี                  3(3-0-6) 
 Chemical Metallurgy 

3-213-321  โลหการเคม ี                       3(3-0-6) 
 Chemical Metallurgy 

 

3-213-312 โลหการเชิงกล                    3(3-0-6) 
 Mechanical Metallurgy 
คุณสมบติัของโลหะภายใตแ้รงแต่ละชนิด การแตกหักของโลหะ การเปล่ียน
รูปถาวร ผลกระทบของอุณหภูมิท่ีมีต่อคุณสมบติัทางกลของโลหะ ขนาดของ
ผลึกท่ีมีต่อคุณสมบติัทางกลของโลหะและการควบคุม 

3-213-326 โลหการเชิงกล         1(1-0-2) 
  Mechanical Metallurgy 
คุณสมบติัของโลหะภายใตแ้รงแต่ละชนิด การแตกหักของโลหะ การ
เปล่ียนรูปถาวร ผลกระทบของอุณหภูมิท่ีมีต่อคุณสมบติัทางกลของ
โลหะ ขนาดของผลึกท่ีมีต่อคุณสมบัติทางกลของโลหะและการ
ควบคุม 
3-213-327 ปฏิบัตกิารโลหการเชิงกล        2(0-6-0) 
  Mechanical Metallurgy Practice 

แยกวชิาทฤษฎีกบัปฏิบติัการ
ออกจากกนั 

ปรับรหสั 
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การทดสอบการแตกหักของโลหะ การเปล่ียนรูปถาวร ผลกระทบของ
อุณหภูมิท่ีมีต่อคุณสมบติัทางกลของโลหะ หารทดสอบวเิคราะห์ขนาด
ของผลึกท่ีมีต่อคุณสมบติัทางกลของโลหะและการควบคุม 

3-213-313 โลหะวทิยางานเช่ือม      3(2-3-4) 
 Welding Metallurgy 
โลหะกายภาพของงานเช่ือมความสามารถในการประสานของวสัดุแต่ละกลุ่ม 
องค์ประกอบท่ีมีผลต่อกระบวนการเช่ือม ความเคน้ตกคา้ง การแข็งตวัของ
โลหะ และอิทธิพลทางความร้อนท่ีมีผลต่องานเช่ือม 

3-213-330 โลหะวทิยางานเช่ือม       1(1-0-2) 
  Welding Metallurgy 
โลหะกายภาพของงานเช่ือมความสามารถในการประสานของวสัดุแต่
ละกลุ่ม องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อกระบวนการเช่ือม ความเคน้ตกคา้ง การ
แขง็ตวัของโลหะ และอิทธิพลทางความร้อนท่ีมีผลต่องานเช่ือม 
3-213-331 ปฏิบัตกิารโลหะวทิยางานเช่ือม      2(0-4-2) 
  Welding Metallurgy Laboratory 
ปฏิบติัการวางแผนการเช่ือม การตรวจสอบทางโลหะวิทยางานเช่ือม 
ทดสอบทางทางโลหะวิทยางาน มหาภาคและจุลภาค วิเคราะห์และ
สรุปผลการทดลอบ   

แยกวชิาทฤษฎีกบัปฏิบติัการ
ออกจากกนั 

ปรับรหสั 

3-213-320 สถิตยศาสตร์วศิวกรรม                   3(3-0-6) 
 Engineering Statics 

3-213-304 สถิตยศาสตร์วศิวกรรม                              3(3-0-6) 
  Engineering Statics 

ปรับรหสั 

3-213-321 กลศาสตร์วสัดุ       3(3-0-6) 
 Mechanics of Material 

3-213-305 กลศาสตร์วสัดุ                                            3(3-0-6) 
  Mechanics of Material 

ปรับรหสั 

3-213-322 การกดักร่อนและการป้องกนั                  3(3-0-6) 
 Corrosion and Prevention 

3-213-324 การกดักร่อนและการป้องกนั                     3(3-0-6) 
  Corrosion and Prevention 

ปรับรหสั 

3-213-323 สัมมนาปัญหาทางอตุสาหกรรม                  1(0-2-1) 
 Seminar in Industrial Manufacturing Problem 

3-211-308 สัมมนาปัญหาทางอตุสาหกรรม      1(0-2-1) 
  Seminar in Industrial Problem 

เปล่ียนหมวด ปรับรหสั ปรับ
ช่ือวชิาภาษาองักฤษ 
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การสมัมนากิจกรรมในงานอุตสาหกรรม การเขียนโครงการแบบมีตวัช้ีวดั การ
ติดต่อประสานงานวิทยากรภายในและภายนอก การท างานเป็นทีม การระดม
สมอง  การแกปั้ญหาเชิงระบบในการจดัประชุมสัมมนาหลากหลายรูปแบบ 
การติดตามและประเมินผลงาน การน าเสนอรายงานผลงานในรูปแบบของทีม
คุณภาพ 

การสัมมนากิจกรรมในงานอุตสาหกรรม การเขียนโครงการแบบมี
ตัวช้ีวดั การท างานเป็นทีม การระดมสมอง  กรณีศึกษาปัญหาทาง
อุตสาหกรรมในปัจจุบนั การวิเคราะห์ วิจารณ์ และร่วมน าเสนอวิธีการ
แกปั้ญหาดงักล่าวในการท างาน 

3-213-325 กฎหมายเพือ่การบริหารงานอุตสาหกรรม                   3(3-0-6) 
 Industrial Management Laws 

3-213-415   กฎหมายเพือ่การบริหารงานอุตสาหกรรม       3(3-0-6) 
       Industrial Management Laws 

 

3-213-326 การวดัและเคร่ืองมอืวดัอุตสาหกรรม                   3(2-2-5) 
 Industrial Measurement and Instrumentation  
ขนาดพิกดัของรูปทรงเรขาคณิต มาตรฐานพิกดัความเผื่อ การใชเ้คร่ืองมือวดั
หลายชนิด บรรทัด เวอร์เนีย ไมโครมิเตอร์ หัววดัเกลียว เกจวดัความหนา 
สแนปเกจ ปลั๊กเกจ เค ร่ืองมือวัดทางอุตสาหกรรม เคร่ืองมือวัดความ
สัน่สะเทือน อตัราการไหล  อุณหภูมิ  ความดนั หลกัการของตวัแปลงสญัญาณ
และปรับแต่งสญัญาณ เคร่ืองวดัขนาด 3 มิติ การสอบเทียบการวเิคราะห์ผลการ
ทดลองโดยใชว้ธีิทางสถิติ 
  

3-213-307      การวดัและเคร่ืองมอืวดัอุตสาหกรรม      1(1-0-2) 
        Industrial Measurement and Instrumentation 
ขนาดพิกดัของรูปทรงเรขาคณิต มาตรฐานพิกดัความเผื่อ อตัราการ
ไหล  อุณหภูมิ  ความดนั หลกัการของตวัแปลงสญัญาณและปรับแต่ง
สญัญาณ เคร่ืองวดัขนาด 3 มิติ การสอบเทียบการวเิคราะห์ผลการ
ทดลองโดยใชว้ธีิทางสถิติ  
3-213-308 ปฏิบัตงิานการวดัและเคร่ืองมอืวดัอุตสาหกรรม 
                                                                     2(0-4-2) 
  Industrial Measurement and Instrumentation 
  Laboratory 
การใชเ้คร่ืองมือวดัหลายชนิด บรรทดั เวอร์เนีย ไมโครมิเตอร์ หัววดั
เกลียว เกจวัดความหนา สแนปเกจ ปลั๊กเกจ เค ร่ืองมือวัดทาง
อุตสาหกรรม เคร่ืองมือวดัความสัน่สะเทือน 

แยกวชิาทฤษฎีกบัปฏิบติัการ
ออกจากกนั 

ปรับรหสั 
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3-213-327 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม                   3(3-0-6) 
 Industrial Economy 

3-213-303 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม                        3(3-0-6) 
  Industrial Economy 

ปรับรหสั 

3-213-329 การทดสอบงานเช่ือม                   3(2-3-4) 
 Welding Inspection  
กรรมวิธีและขั้นตอนการตรวจสอบงานเช่ือม หลกัการและแนวทางประกนั
คุณภาพงานเช่ือมตามมาตรฐาน การทดสอบแบบท าลายและแบบไม่ท าลาย 
การวเิคราะห์สรุปผลและบนัทึกผลการตรวจสอบ 

3-212-430 การทดสอบงานเช่ือม       1(1-0-2)
  Welding Inspection  
หลักการและแนวทางประกันคุณภาพงานเช่ือมตามมาตรฐาน การ
ทดสอบแบบท าลายและแบบไม่ท าลาย หลกัการเตรียมช้ินงานทดสอบ 
การวเิคราะห์สรุปผลและบนัทึกผลการตรวจสอบ 
3-212-431 ปฏิบัตกิารทดสอบงานเช่ือม       2(0-4-2)
  Welding Inspection Laboratory 
ปฏิบัติการกรรมวิธีและขั้นตอนการตรวจสอบงานเช่ือม วางแผน
ตรวจสอบก่อนเช่ือมและหลงัเช่ือม ทดสอบแบบท าลายและแบบไม่
ท าลาย การผลิตช้ินงานทดสอบ การวเิคราะห์สรุปผลและบนัทึกผลการ
ตรวจสอบตามมาตราฐาน 

แยกวชิาทฤษฎีกบัปฏิบติัการ
ออกจากกนั 

ปรับรหสั 

3-213-333 การวจิยัด าเนินงานในอุตสาหกรรม        3(3-0-6) 
 Industrial Operations Research  

3-213-302 การวจิยัด าเนินงานในอุตสาหกรรม            3(3-0-6) 
  Industrial Operations Research  

ปรับรหสั 

3-213-334 งานโลหะแผ่นและงานท่อ                   3(1-4-4) 
 Sheet Metal and Pipe Practice 
งานโลหะแผ่นและแผ่นคล่ีท่ีใช้ในอุตสาหกรรม รวมทั้ งระบบงานท่อ
มาตรฐานอุตสาหกรรม การตรวจสอบระบบท่อน ้ า ท่อสุขภณัฑท่์อน ้ ามนัท่อ
อากาศ  การออกแบบและติดตั้งท่อแต่ละชนิด ปฏิบติังานการออกแบบและ

3-213-328 งานโลหะแผ่นและงานท่อ       1(1-0-2) 
  Sheet Metal and Pipe  
งานโลหะแผ่นและแผ่นคล่ีท่ีใช้ในอุตสาหกรรม ระบบงานท่อ
มาตรฐานอุตสาหกรรม การตรวจสอบระบบท่อน ้ า ท่อสุขภณัฑ์ท่อ
น ้ ามนัท่ออากาศ   การออกแบบและติดตั้งท่อแต่ละชนิด ปฏิบติังานการ

แยกวชิาทฤษฎีกบัปฏิบติัการ
ออกจากกนั 

ปรับรหสั 
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สร้างแผ่นค ล่ีของงานอุตสาหกรรม การออกแบบติดตั้ งวางท่องาน
อุตสาหกรรมดว้ยเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีทนัสมยั 

ออกแบบและสร้างแผ่นคล่ีของงานอุตสาหกรรม การออกแบบติดตั้ง
วางท่องานอุตสาหกรรมดว้ยเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีทนัสมยั 
3-213-329 ปฏิบัตกิารงานโลหะแผ่นและงานท่อ      2(0-6-0)
  Sheet Metal and Pipe Practice  
การออกแบบและสร้างแผ่นคล่ีท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม การติดตั้งท่อและ
การวางท่องานในงานอุตสาหกรรม การสร้างแผ่นคล่ีของงาน
อุตสาหกรรม การตรวจสอบระบบท่อมาตรฐาน 

3-213-335 วศิวกรรมการเช่ือม 2         3(1-6-2) 
 Welding Engineering 2 
วชิาบงัคบัก่อน : 3-012-208 วศิวกรรมการเช่ือม 1 
การเช่ือมเหล็กกล้า เหล็กกล้าประสม  เหล็กหล่อ อะลูมิเนียม และโลหะ
ประสม การต่อวสัดุต่างชนิด การเช่ือมพอกผิว การปรับปรุงคุณสมบติังาน
เช่ือม การเช่ือมระบบอตัโนมติั การเช่ือมเลเซอร์ การเช่ือมดว้ยล าแสงอีเลคต
รอน การตดัพลาสมา การเช่ือมเสียดทาน  การเช่ือมสลกัหรือแท่งโลหะ การ
เช่ือมทิก การเช่ือมมิก / แมก็ การเช่ือมดว้ยแรงอดั-เยน็  การเช่ือมอตัโนมติั และ
หุ่นยนตเ์ช่ือม 

3-213-417 วศิวกรรมการเช่ือม 2       1(1-0-2) 
  Welding Engineering 2 
วชิาบงัคบัก่อน : 3-212-217 วศิวกรรมการเช่ือม 1 
การเช่ือมเหล็กกล้า เหล็กกล้าประสม  เหล็กหล่อ อะลูมิเนียม และ
โลหะประสม การต่อวสัดุต่างชนิด การเช่ือมพอกผิว การปรับปรุง
คุณสมบัติงานเช่ือม การเช่ือมระบบอตัโนมติั การเช่ือมเลเซอร์ การ
เช่ือมดว้ยล าแสงอิเล็กตรอน การตดัพลาสมา การเช่ือมเสียดทาน  การ
เช่ือมสลกัหรือแท่งโลหะ การเช่ือมทิก การเช่ือมมิก / แม็ก การเช่ือม
ดว้ยแรงอดั-เยน็  การเช่ือมอตัโนมติั และหุ่นยนตเ์ช่ือม 
3-213-418 ปฏิบัตกิารวศิวกรรมการเช่ือม 2      2(0-6-0)
  Welding Engineering Practice 2 
วชิาบงัคบัก่อน : 3-212-218 ปฏิบติัการวศิวกรรมการเช่ือม 1 

แยกวชิาทฤษฎีกบัปฏิบติัการ
ออกจากกนั 

ปรับรหสั 
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การเตรียมวสัดุ เลือกลวดเช่ือมและกระบวนการเช่ือม ปฏิบติัการเช่ือม
เหล็กกลา้ เหล็กกลา้ประสม  เหล็กหล่อ อะลูมิเนียม และโลหะประสม 
การต่อวสัดุต่างชนิด และตรวจสอบมาตรฐานการเช่ือม อภิปายผล   

3-213-403     การออกแบบผงัโรงงานอุตสาหกรรม                  3(3-0-6) 
 Industrial Plant Design 

3-212-321 การออกแบบผงัโรงงานอตุสาหกรรม        3(3-0-6) 
  Industrial Plant Design 

ยา้ยหมวดจากกลุ่มวชิาชีพ
เลือกเป็นกลุ่มวชิาชีพบงัคบั 

 3-213-404 พืน้ฐานวศิวกรรมโลจสิตกิส์      3(2-3-4) 
 Basic Logistics Engineering 

3-213-416 พืน้ฐานวศิวกรรมโลจสิตกิส์       3(2-3-4) 
  Basic Logistics Engineering 

 

 3-213-417 การถ่ายเทความร้อนทางโลหการ                   3(3-0-6) 
 Metallurgical Transport Phenomena 

3-213-323 การถ่ายเทความร้อนทางโลหการ       3(3-0-6) 
  Metallurgical Transport Phenomena 

 

 3-213-418 เทคโนโลยโีลหะกลุ่มเหลก็                  3(3-0-6) 
 Ferrous Metal Technology 
เหล็กกลา้ผสม และเหล็กหล่อแต่ละชนิด อิทธิพล และคุณลกัษณะของธาตุ
ผสมท่ีมีต่อคุณสมบัติ ของเหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อแต่ละชนิด การ
ปรับปรุงคุณสมบติัทางกล และการใชง้าน 

3-213-332 เทคโนโลยโีลหะกลุ่มเหลก็       1(1-0-2) 
  Ferrous Metals Technology  
การจ าแนกชนิดโลหะกลุ่มเหล็ก โลหะวิทยาของเหล็กและเหล็กกลา้ 
กระบวนการผลิตและข้ึนรูปโลหะ และการพัฒนาด้านเหล็กและ
เหลก็กลา้ 
3-213-333 ปฏิบัตกิารเทคโนโลยโีลหะกลุ่มเหลก็      2(0-6-0) 
  Ferrous Metals Technology Practice 
การทดสอบคุณสมบติัท่ีส าคญัของวสัดุโลหะกลุ่มเหล็ก ดว้ยวิธีการคืบ 
และความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการใชง้านของโลหะ การเตรียมช้ินงาน 
การทดสอบทดลองการพฒันาดา้นเหลก็และเหลก็กลา้ 

แยกวชิาทฤษฎีกบัปฏิบติัการ
ออกจากกนั 

ปรับรหสั 

  3-213-419 เทคโนโลยโีลหะนอกกลุ่มเหลก็                  3(3-0-6) 
 Nonferrous Metals Technology 

3-213-334 เทคโนโลยโีลหะนอกกลุ่มเหลก็      1(1-0-2) 
  Nonferrous Metals Technology  

แยกวชิาทฤษฎีกบัปฏิบติัการ
ออกจากกนั 
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หัวข้อ หลกัสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) หลกัสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) เหตุผลในการปรับปรุง 

 กรรมวธีิการผลิต ประเภทของโลหะนอกกลุ่มเหลก็ ลกัษณะทาง
โลหะวิทยาของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก โครงสร้าง คุณสมบัติ กรรมวิธีการ
ปรับปรุงคุณสมบติัทางกล และการใชง้านโลหะนอกกลุ่มเหล็กท่ีใชใ้นงาน
วศิวกรรม 

ความรู้พ้ืนฐานด้านโลหะวิทยานอกกลุ่มเหล็ก อลูมิเนียมผสม 
ไทเทเนียม สังกะสี ทองแดง และทองเหลือง โลหะกลุ่มท่ีเหมาะ
ส าหรับการใช้งานท่ีอุณหภูมิสูง การเปล่ียนแปลงโครงสร้างจุลภาค 
สมบั ติท างกล ท่ี เป ล่ี ยนแปลงจ ากปกติ  ความ เ สี ยหาย ท่ี เ ป็น
ลกัษณะเฉพาะส าหรับโลหะท่ีอุณหภูมิสูง 
3-213-335 ปฏิบัตกิารเทคโนโลยโีลหะนอกกลุ่มเหลก็2(0-6-0) 
  Nonferrous Metals Technology Practice 
การทดสอบคุณสมบัติท่ีส าคัญของวสัดุโลหะนอกกลุ่มเหล็ก ด้วย
วิธีการคืบ และการทดสอบดว้ยสารเคมี ปฏิบติัการทดสอบทางกล การ
วเิคราะห์ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการใชง้านท่ีอุณหภูมิสูงของโลหะ 

ปรับรหสั 

 3-213-430 การออกแบบผลติภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์                    3(2-3-4) 
 Creative Product Design 
กระบวนการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ การวิเคราะห์ความตอ้งการของ
ลูกคา้ การกระจายหนา้ท่ีทางคุณภาพ วิศวกรรมคุณค่า วิศวกรรมยอ้นรอย การ
สร้างสรรค์แนวคิดผลิตภณัฑ์ การออกแบบการผลิตและการออกแบบเพื่อ
ส่ิงแวดลอ้ม วิธีการสร้างและทดสอบตน้แบบ การประเมินความส าเร็จ การ
ออกแบบพฒันาผลิตภณัฑเ์ชิงสร้างสรรคแ์ละสร้างตนัแบบ 

3-213-419 การออกแบบผลติภณัฑ์เชิงสร้างสรรค์         (1-0-2) 
  Creative Product Design 
หลกัการออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ความตอ้งการ
ของลูกคา้ การกระจายหน้าท่ีทางคุณภาพ วิศวกรรมคุณค่า วิศวกรรม
ยอ้นรอย การสร้างสรรค์แนวคิดผลิตภณัฑ์ การประเมินความส าเร็จ 
การออกแบบพฒันาผลิตภณัฑเ์ชิงสร้างสรรคแ์ละสร้างตนัแบบ 
3-213-420 ปฏิบัตกิารการออกแบบผลติภณัฑ์เชิงสร้างสรรค์ 
                                                                     2(0-4-2) 
  Creative Product Design Laboratory 
การออกแบบการผลิตและการออกแบบเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม การถ่ายทอด
แนวความคิดการออกแบบให้ประจักษ์ การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เชิง

แยกวชิาทฤษฎีกบัปฏิบติัการ
ออกจากกนั 

ปรับรหสั 
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สร้างสรรค์ วิธีการสร้างช้ินงานต้นแบบ และการทดสอบช้ินงาน
ตน้แบบ 

  3-213-325 การวเิคราะห์ความเสียหายของโลหะ      3(3-0-6) 
                 Metallurgical Failure Analysis 

เพ่ิมรายวชิาใหม่ 

 3-213-416 พลศาสตร์ความร้อนเชิงโลหะวทิยา                  3(3-0-6) 
 Thermodynamic of Metal 

3-213-322 พลศาสตร์ความร้อนเชิงโลหะวทิยา      3(3-0-6) 
  Thermodynamic of Metal 

ปรับรหสั 

 3-213-324 จติวทิยาการจดัองค์กรอุตสาหกรรม                    (3-0-6) 
 Industrial Organizational Management Psychology 

3-213-414          จติวทิยาการจดัองค์กรอุตสาหกรรม         (3-0-6) 
                Industrial Organizational Management  
                              Psychology 

ปรับรหสั 

หมวดวชิา
เฉพาะ 

4.กลุ่มวชิา
เสริมสร้าง
ประสบกา
รณ์ใน
วชิาชีพ 

3-001-301      การเตรียมสหกจิศึกษา                                                 1(1-0-2) 
  Pre-Cooperative Education 

3-001-301 การเตรียมสหกจิศึกษา                     1(1-0-2) 
  Pre-Cooperative Education 

 

3-005-402 สหกจิศึกษาทาง/ส าหรับเทคโนโลยอีุตสาหการ           6(0-40-0) 
 Cooperative Education in Industrial Technology 
วชิาบงัคบัก่อน : 3-001-301 การเตรียมสหกิจศึกษา 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกบังานทางด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหการเป็นหลัก ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ใน
หลกัสูตร ร่วมกับพนักงานขิงสานประกอบการ โดยมีการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาหรือไม่นอ้ยกวา่ 17 สัปดาห์ และการ
เขียนรายงานการบนัทึกการปฏิบติังาน และการน าเสนอผลการปฏิบติังาน 

3-215-402 สหกจิศึกษาทางวศิวกรรมการผลติ          6(0-40-0) 
  Cooperative Education in Production  
                               Engineering 
วชิาบงัคบัก่อน : 3-001-301 การเตรียมสหกิจศึกษา 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการผลิตท่ีเก่ียวกบังานทางดา้น
การผลิตและเทคโนโลยีอุตสาหการเป็นหลกั ภายใตก้ารควบคุมดูแล
ของอาจารยใ์นหลกัสูตร ร่วมกบัพนกังานของสถานประกอบการ โดย
มีการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาหรือไม่
น้อยกว่า 17 สัปดาห์ และการเขียนรายงานการบนัทึกการปฏิบัติงาน 
และการน าเสนอผลการปฏิบติังาน 

เปล่ียนช่ือวชิา ปรับค าอธิบาย
รายวชิาใหเ้หมาะสม และปรับ
รหสั 
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เอกสารแนบ 2 
ข้อบังคบัมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพว่าด้วยการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
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เอกสารแนบ 3 
ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร และวพิากษ์หลักสูตร 
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เอกสารแนบ 4 
ประวตัิอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
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ประวตัิอาจารย์ 
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ช่ือ-สกุล 

ต าแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวชิา) 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
1. นางสุวมิล  เจียรธราวานิช 

อาจารย ์
วศ.ม. (วศิวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2549 
ศษ.บ. (การวดัและประเมินผล) มหาวทิยาลยัสุโขทยั 

ธรรมมาธิราช 
2554 

วศ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2546 
  วศ.บ. (วศิวกรรมทรัพยากรน ้ า) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2544 

 

ภาระหน้าทีใ่นหลกัสูตร: อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
 

ผลงานทางวชิาการ 
 

การตีพมิพ์เผยแพร่ในการประชุมวชิาการระดับชาต ิ
1. สุวมิล เจียรธราวานิช. (2562). “โครงการศึกษาวิจยัเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาเมือง-ชุมชนให้เป็น

มิตรต่อการเ ดินและการใช้จักรยาน กรณี ศึกษาซอยงามดูพลี  ส านักงานเขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร.” การประชุมการส่งเสริมการเดินและการใชจ้กัรยานในชีวิตประจ าวนั คร้ังท่ี 

7. กรุงเทพฯ. 21 กนัยายน 2562. หนา้ 21 – 32. 

2. สุวิมล เจียรธราวานิช. (2561). “การส ารวจและการออกแบบเส้นทางจกัรยานบางขุนเทียน – 

สมุทรสาคร.” การประชุมวิชาการระดบัชาติ มอบ.วิจยั คร้ังท่ี 12. มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี. 

12-13 กรกฎาคม 2561. หนา้ 285 – 291. 

3. สุวิมล เจียรธราวานิช. (2560). “พฤติกรรมและความพึงพอใจต่อความปลอดภยัในการใช้

ทางเดินเทา้ของผูพ้ิการบริเวณชุมชนเมือง.” การประชุมวิชาการระดบัชาติ การส่งเสริมการเดิน

และการใชจ้กัรยานในชีวติประจ าวนั คร้ังท่ี 5. กรุงเทพฯ. 3 มีนาคม 2560. หนา้ 141 – 151. 

 

วารสารวชิาการ 
1. สุวิมล เจียรธราวานิช และธรรมมา เจียรธราวานิช. (2562). “พฤติกรรมและความพึงพอใจของ

ลกัษณะผูพ้ิการต่อความปลอดภยัในการใช้ทางเดินเทา้.” วิศวกรรมสารเกษมบณัฑิต. ปีท่ี 9 

ฉบบัท่ี 3. กนัยายน – ธนัวาคม 2562. หนา้ 109-120. 



มคอ.2 

 

งานพฒันาหลกัสูตร ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 143 

2. ธรรมมา เจียรธราวานิช และ สุวิมล เจียรธราวานิช. (2561). “การเปรียบเทียบผลการออกแบบ

เสริมผิวทางโดยเคร่ืองมือทดสอบภาคสนาม.” วิศวกรรมสารเกษมบณัฑิต. ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 3. 

กนัยายน – ธนัวาคม 2561. หนา้ 186-198. 

3. วีณา ซุ้มบณัฑิต, สุวิมล เจียรธราวานิช, ชานนท ์ช่ืนจิตร์ และ เจตนา สุขอเนก. (2561). “ความ

ท้าทายทางการศึกษาในการพัฒนาและออกแบบหลักสูตร ยุคไทยแลนด์ 4.0 : กรณีศึกษา

หลกัสูตร MBA มหาวิทยาลยัเซนตจ์อห์น.” วารสารเซนตจ์อห์น. ปีท่ี 21 ฉบบัท่ี 29. กรกฎาคม 

– ธนัวาคม 2561. หนา้ 234-255. 

4. ธรรมมา เจียรธราวานิช และ สุวิมล เจียรธราวานิช. (2561). “การศึกษากระบวนการขั้นตอน

การวางแผนออกแบบผิวทางแบบยืดหยุน่ชนิดพอรัสแอสฟัลท.์” วศิวกรรมสารเกษมบณัฑิต. ปี

ท่ี 8 ฉบบัท่ี 2. พฤษภาคม – สิงหาคม 2561. หนา้ 158-169. 

5. ธรรมมา เจียรธราวานิช และ สุวมิล เจียรธราวานิช. (2559). “พฤติกรรมป้องกนัอุบติัเหตุในการ

ใชจ้กัรยาน.” วศิวกรรมสารเกษมบณัฑิต. ปีท่ี 6 ฉบบัท่ี 1. มกราคม – มิถุนายน 2559. หนา้ 188-

202. 

6. สุวิมล เจียรธราวานิช. (2558). “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาใน

ระดบัอุดมศึกษาเอกชนทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์.” วารสารพฒันาเทคนิคศึกษา. ปีท่ี 28 ฉบบัท่ี 

96. ตุลาคม – ธนัวาคม 2558. หนา้ 21-29. 

 

ประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
1. พ.ศ.2562  วทิยากร โครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพงานช่าง-วศิวกรรมของ 

พนกังาน บริษทัเชฟรอน จ ากดั ในหวัขอ้ เคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 

2. พ.ศ.2556  การท างานวจิยัร่วมกบัภาคเอกชน และน าไปใชป้ระโยชน์กบั 

ภาคเอกชน ในหัวขอ้ การศึกษาความแตกต่างของกระเบ้ืองหลังคาท่ี

ไดรั้บรองมาตรฐานคุณภาพ และกระเบ้ืองหลงัคาท่ีไม่รับรองมาตรฐาน

คุณภาพ ใหก้บับริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 

3. พ.ศ.2554  การท างานวจิยัร่วมกบัภาคเอกชน และน าไปใชป้ระโยชน์กบั 

ภาคเอกชน ในหัวขอ้ การศึกษาความแตกต่างของกระเบ้ืองหลังคาท่ี

ไดรั้บรองมาตรฐานคุณภาพ และกระเบ้ืองหลงัคาท่ีไม่รับรองมาตรฐาน

คุณภาพ ใหก้บับริษทั รงคเ์จริญ คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 
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4. พ.ศ.2553  การท างานวจิยัร่วมกบัภาคเอกชน และน าไปใชป้ระโยชน์กบั 

ภาคเอกชน ในหวัขอ้ ระบบบริหารงานก่อสร้าง ใหก้บับริษทั รงคเ์จริญ 

คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 

5. พ.ศ.2553  ท่ีปรึกษา โครงการพฒันาผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ 

พลาสติกไทย  หน่วยงานด าเนินโครงการคือ หน่วยปฏิบติัการวจิยั การ

บริหารอุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

6. พ.ศ.2551  การท างานวจิยัร่วมกบัภาคเอกชน และน าไปใชป้ระโยชน์กบั 

ภาคเอกชน ในหัวข้อ การประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ 

กรณีศึกษา : การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อช่วยในการ

วางแผนกระบวนการผลิต ใหก้บับริษทั ยวูเีซ็นเตอร์ จ  ากดั 

7. พ.ศ.2546-2549 วศิวกร บริษทั เอนไกไทย จ ากดั 

รับผิดชอบงานด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์  และการปรับปรุง

กระบวนการผลิต 
 

งานสอนในหลกัสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 (หลกัสูตรปัจจุบัน) 
-   

 

งานสอนในหลกัสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 (หลกัสูตรปรับปรุง) 
 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม  วศิวกรรมเคร่ืองมือ กรรมวธีิการผลิต  

สถิติวศิวกรรม  วศิวกรรมการบ ารุงรักษา  การศึกษางานอุตสาหกรรม  
การออกแบบผงัโรงงานอุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 

 
ประสบการณ์การสอน :    

-  การควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรม 
- การวจิยัด าเนินงาน 
- การศึกษางาน 
- เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 
- สถิติวศิวกรรม 
- วสัดุวศิวกรรม 
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- การวางผงัโรงงานอุตสาหกรรม 
- การวางแผนและควบคุมการผลิต 
- คณิตศาสตร์วศิวกรรม 
- การวดัและการบริหารคุณภาพ 
- การบริหารงานวศิวกรรม 
- ปฏิบติัการวศิวกรรมอุตสาหการ  
- การฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม 
- โครงงานวศิวกรรมอุตสาหการ 

 
ประวตัิการท างาน : 

พ.ศ.2562 – ปัจจุบนั -   อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหการ  คณะครุศาสตร์ 
อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

พ.ศ.2551 – ปัจจุบนั -   ผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดบัอุดมศึกษา 
        สถาบนัรับรองมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา  

(องคก์ารมหาชน) สมศ. 
พ.ศ.2554 – ปัจจุบนั -  ผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

    ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
พ.ศ.2560 – 2562  -   ประธานหลกัสูตรการจดัการโลจิสติกส์และนวตักรรม  

คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเซนตจ์อห์น 
พ.ศ.2558 – 2560  -    คณบดี  คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเซนตจ์อห์น 
พ.ศ.2556 – 2557  -    อาจารยป์ระจ า  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ   

คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเซนตจ์อห์น 
พ.ศ.2554 - 2556  -    ผูช่้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผูอ้  านวยการส านกัประกนั 

คุณภาพ  มหาวทิยาลยัเซนตจ์อห์น 
พ.ศ.2552 - 2554  -    หวัหนา้สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ  คณะวศิวกรรมศาสตร์   

มหาวทิยาลยัเซนตจ์อห์น 
พ.ศ.2551 - 2554  -    ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวชิาการ  คณะวศิวกรรมศาสตร์  

   มหาวทิยาลยัเซนตจ์อห์น 
พ.ศ.2549 - 2551  -    อาจารยป์ระจ า  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ   

คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเซนตจ์อห์น 
พ.ศ.2546 – 2549  -     วศิวกร แผนกควบคุมคุณภาพ ฝ่ายประกนัคุณภาพ   

บริษทัเอนไกไทยจ ากดั 
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พ.ศ.2547 – 2549  -     ผูต้รวจติดตามภายใน  ระบบมาตรฐานคุณภาพ  
ISO/TS 16949 : 2002  บริษทัเอนไกไทยจ ากดั 

พ.ศ.2546 – 2547  -    ผูต้รวจติดตามภายใน  ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2000   
บริษทัเอนไกไทยจ ากดั 

 

งานบริการวชิาการภายนอก :  
พ.ศ.2561 - โครงการบริการวชิาการเพื่อพฒันาส่ิงแวดลอ้มสู่ชุมชน ชุมชนบางบวัทอง 
พ.ศ.2553 - ท่ีปรึกษา โครงการพฒันาผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมผลิตภณัฑพ์ลาสติก  
พ.ศ.2551 – ปัจจุบนั - ผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดบัอุดมศึกษา สถาบนัรับรอง 

มาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) สมศ. 
พ.ศ.2554 – ปัจจุบนั - ผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส านกังานคณะกรรมการการ 

อุดมศึกษา (สกอ.) 
พ.ศ.2552 – 2555  - ผูรั้บผดิชอบ  โครงการเสริมสร้างผูป้ระกอบการใหม่ กรมส่งเสริม 

อุตสาหกรรม หน่วยร่วม สถาบนัวจิยัพลงังานจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
พ.ศ.2552 – 2555  - วทิยากรและท่ีปรึกษา โครงการเสริมสร้างผูป้ระกอบการ  

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  หน่วยร่วม สถาบนัวจิยัพลงังานจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

พ.ศ.2549 – 2551 - วิทยากรและท่ีปรึกษา โครงการเสริมสร้างผูป้ระกอบการใหม่ กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม หน่วยร่วม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
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ล าดับ 
ช่ือ-สกุล 

ต าแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวชิา) 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
2. นางสาวมนฤดี ผาบสิมมา 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์
วศ.ม. (เทคโนโลยกีารข้ึนรูป
โลหะ) 
 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกลา้ธนบุรี 

2552 

วศ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ) มหาวทิยาลยัเซนตจ์อห์น 2555 
  วท.บ. (ฟิสิกส์ประยกุต)์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 2545 

 

ภาระหน้าทีใ่นหลกัสูตร: อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
 
ผลงานทางวชิาการ 
การตีพมิพ์เผยแพร่ในการประชุมวชิาการระดับชาต ิ

1. มนฤดี ผาบสิมมา, กงัวาล นาคศุภรังษี และสวา่ง ฉนัทวิทย.์ (2559). “อิทธิพลของสัมประสิทธ์ิแรง
เสียดทานต่อคุณภาพช้ินงานในการลากข้ึนรูปกล่องส่ีเหล่ียม” การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลระดบัชาติคร้ังท่ี 8. กรุงเทพฯ. 24 – 26 สิงหาคม 2559. หนา้ 217 – 218.  

2. ศุภชยั นพพรสุวรรณ, กงัวาล นาคศุภรังษี และ มนฤดี ผาบสิมมา. (2559). “ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ
ต่อค่าความหยาบผิวของช้ินงานกลึงส าหรับการกลึงคมตดัเด่ียวแบบฉาก” การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลระดบัชาติคร้ังท่ี 8. กรุงเทพฯ. 24 – 26 สิงหาคม 2559. หนา้ 228 
– 229. 

 
วารสารวชิาการ 

1. มนฤดี ผาบสิมมา, กงัวาล นาคศุภรังษี และ สวา่ง ฉนัทวทิย.์ (2559). “อิทธิพลของสัมประสิทธ์ิแรง
เสียดทานต่อคุณภาพช้ินงานในการลากข้ึนรูปกล่องส่ีเหล่ียม” วารสารวิจยั มทร. กรุงเทพ. ปีท่ี 10 
ฉบบัท่ี 2. กรกฎาคม – ธนัวาคม พ. ศ. 2559. หนา้. 49-58. 

 
ประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

ปี พ.ศ.2560 การท างานวจิยัร่วมกบัภาคเอกชน และน าไปใชป้ระโยชน์กบัภาคเอกชน ใน 
หวัขอ้ ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่าความหยาบผวิของช้ินงานกลึงส าหรับการกลึง
คมตดัเด่ียวแบบฉาก ใหก้บับริษทั จงไทยรุ่งเรือง จ ากดั 
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งานสอนในหลกัสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 (หลกัสูตรปัจจุบัน) 
ความปลอดภยัในงานอุตสาหกรรม วศิวกรรมเคร่ืองมือ กรรมวธีิการผลิต 
โลหะวทิยาในงานวศิวกรรม  เคร่ืองมือกล  การทดสอบวสัดุวศิวกรรม 
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิต การอบชุบโลหะดว้ยความร้อน แม่พิมพโ์ลหะ 

 
งานสอนในหลกัสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 (หลกัสูตรปรับปรุง) 

การอบชุบโลหะดว้ยความร้อน ปฏิบติัการอบชุบโลหะดว้ยความร้อน แม่พิมพโ์ลหะ 
ปฏิบติัการแม่พิมพโ์ลหะ   
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ล าดับ 
ช่ือ-สกุล 

ต าแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวชิา) 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
3. นายสวา่ง ฉนัทวทิย ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์
วศ.ม. (วศิวกรรมการจดัการ
อุตสาหกรรม) 

มหาวทิยาลยั เทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้พระนครเหนือ 

2551 

M.M.( Master in Management)   Technological University of 
the Philippines 

2541 

  วศ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ)    สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 2545 
  ค.อ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ-

เช่ือมประกอบ) 
สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล   2537 

 

ภาระหน้าทีใ่นหลกัสูตร: อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
 

ผลงานทางวชิาการ 
 การตีพมิพ์เผยแพร่ในการประชุมวชิาการระดับชาต ิ

1. มนฤดี ผาบสิมมา, กงัวาล นาคศุภรังษี และสว่าง ฉันทวิทย์. (2559). “อิทธิพลของสัมประสิทธ์ิแรง
เสียดทานต่อคุณภาพช้ินงานในการลากข้ึนรูปกล่องส่ีเหล่ียม” การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลระดบัชาติคร้ังท่ี 8. กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 24 – 26 สิงหาคม 2559. หนา้ 217 
– 218.  

 

วารสารวชิาการ 
1. มนฤดี ผาบสิมมา, กงัวาล นาคศุภรังษี และ สว่าง ฉันทวทิย์. (2559). “อิทธิพลของสัมประสิทธ์ิแรง

เสียดทานต่อคุณภาพช้ินงานในการลากข้ึนรูปกล่องส่ีเหล่ียม” วารสารวิจยั มทร. กรุงเทพ. ปีท่ี 10 
ฉบบัท่ี 2. กรกฎาคม – ธนัวาคม พ. ศ. 2559. หนา้. 49-58. 

 
งานสอนในหลกัสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560 (หลกัสูตรปัจจุบัน) 

วศิวกรรมการเช่ือม  การควบคุมคุณภาพ การเขียนแบบและออกแบบดว้ยคอมพิวเตอร์  
การศึกษางาน  การวางแผนและควบคุมการผลิต     การบริหารงานอุตสาหกรรม 

  

งานสอนในหลกัสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2563 (หลกัสูตรปรับปรุง) 
การเตรียมโครงงาน  วศิวกรรมการเช่ือม 1 ปฏิบติัการวศิวกรรมการเช่ือม 1 
การควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรม การทดสอบงานเช่ือม ปฏิบติัการทดสอบงานเช่ือม 
การบริหารงานอุตสาหกรรม 



มคอ.2 

 

งานพฒันาหลกัสูตร ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 150 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ ในด้านอืน่ๆ 
     พ.ศ. 2546 – ปัจจุบนั ต าแหน่ง กรรมการผูท้รงคุณวุฒิพิจารณามาตรฐานฯและอนุกรรมการฯกรม
พฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
- อนุกรรมการพิจารณามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างหล่อ (3ฉบบั) 
- กรรมการผูท้รงคุณวฒิุพิจารณามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างท่อ 
- กรรมการผูท้รงคุณวฒิุพิจารณามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างท าแม่พิมพ ์
- กรรมการผูท้รงคุณวุฒิพิจารณามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างออกแบบและเขียนแบบ

เคร่ืองกลดว้ยคอมพิวเตอร์ CAD 
 
ผลงานทางวชิาการ 

- เอกสารประกอบการสอนวิชา การบริหารงานอุตสาหกรรม (Industrial Management) 
- เอกสารประกอบการสอนวิชาวศิวกรรมการเช่ือม (Welding Engineering) 
- เอกสารประกอบการสอนวิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning & Control) 
- เอกสารประกอบการสอนวิชาการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 
- เอกสารประกอบการสอนวิชาการศึกษางาน (Work Study) 

 

ผลงานการศึกษาวจัิยและส่ิงประดิษฐ์ 
(1) ชุดสาธิตการเช่ือมและตดัโลหะใตน้ ้าดว้ยไฟฟ้าแบบเคล่ือนท่ี (พ.ศ 2556)  (ผู้วจัิย) 
(2) การบดักรีหมอ้ก๋วยเต๋ียวดว้ยโลหะไร้สารตะกัว่ (พ.ศ 2551)  (ผู้วจัิย) 
(3) การพฒันาเคร่ืองแช่แขง็ความเยน็ยิง่ยวด ระยะท่ี2 (พ.ศ. 2548)  (ผู้ร่วมวจัิย) 
(4) การซ่อมบ ารุงหุ่นยนตแ์พทยพ์ระราชทาน (พ.ศ. 2546) (ผู้ร่วมวจัิย) 
(5) การสร้างเคร่ืองแช่แขง็ความเยน็ยิง่ยวดตน้แบบเพื่อใชใ้นงานวจิยั (พ.ศ. 2545)(ผู้ร่วมวจัิย) 

รายการโทรทัศน์การเรียนการสอน วิชาการบริหารงานอุตสาหกรรม  ออกอากาศช่อง DLTV 15 ปี 2555 
และ ออกอากาศซ ้า จนถึงปัจจุบันทุกปี  โดยส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ได้น ามาเผยแพร่ใน RMUTK Channel ดังนี ้
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcaBu28Zah0e5YuK6p2FB20HKBNKOdncQ 
รายการการบริหารงานอุตสาหกรรม ตอนท่ี 1 ความรู้เบ้ืองตน้ในการบริหารงานอุตสาหกรรม EP1/17 
https://www.youtube.com/watch?v=h8u1K28dTVg&list=PLcaBu28Zah0e5YuK6p2FB20HKBNKOdn
cQ 
รายการการบริหารงานอุตสาหกรรม ตอนท่ี 3 การตลาดอุตสาหกรรม EP3/17 
https://www.youtube.com/watch?v=PTJGRmL3kLQ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcaBu28Zah0e5YuK6p2FB20HKBNKOdncQ
https://www.youtube.com/watch?v=h8u1K28dTVg&list=PLcaBu28Zah0e5YuK6p2FB20HKBNKOdncQ
https://www.youtube.com/watch?v=h8u1K28dTVg&list=PLcaBu28Zah0e5YuK6p2FB20HKBNKOdncQ
https://www.youtube.com/watch?v=PTJGRmL3kLQ
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รายการการบริหารงานอุตสาหกรรม ตอนท่ี 4 การบญัชีอุตสาหกรรม EP4/17 
https://www.youtube.com/watch?v=iUCrYnqp09c 
รายการการบริหารงานอุตสาหกรรม ตอนท่ี 5 การพยากรณ์ความตอ้งการในอุตสาหกรรม (1) EP5/17 
https://www.youtube.com/watch?v=jjw2nyZ-wQ0 
รายการการบริหารงานอุตสาหกรรม ตอนท่ี 6 การพยากรณ์ความตอ้งการในอุตสาหกรรม(2) EP6/17 
https://www.youtube.com/watch?v=A3K-wuolxcw 
รายการการบริหารงานอุตสาหกรรม ตอนท่ี 7 การบริหารการจดัซ้ือในอุสาหกรรม EP7/17 
https://www.youtube.com/watch?v=qgKT_Q8E94Y 
รายการการบริหารงานอุตสาหกรรม ตอนท่ี 8 การบริหารคลงัพสัดุและโลจิสติก EP8/17 
https://www.youtube.com/watch?v=eDX-45db-gk 
รายการการบริหารงานอุตสาหกรรม ตอนท่ี 9 การวางแผนการผลิต EP9/17 
https://www.youtube.com/watch?v=QKvS5z6TzTQ 
รายการการบริหารงานอุตสาหกรรม ตอนท่ี 10 การควบคุมการผลิต EP10/17 
https://www.youtube.com/watch?v=-cAGGSPEYI8 
รายการการบริหารงานอุตสาหกรรม ตอนท่ี 11 การบริหารงารคุณภาพ (1) EP11/17 
https://www.youtube.com/watch?v=31tKLvmTPKY 
รายการการบริหารงานอุตสาหกรรม ตอนท่ี 12 การบริหารงานคุณภาพ (2) EP12/17 
https://www.youtube.com/watch?v=tkEFrpe9QsM 
รายการการบริหารงานอุตสาหกรรม ตอนท่ี 13 การประกนัคุณภาพ EP13/17 
https://www.youtube.com/watch?v=71wKZ7V-ZiQ 
รายการการบริหารงานอุตสาหกรรม ตอนท่ี 14 การเพิ่มผลผลิต (1) EP14/17 
https://www.youtube.com/watch?v=ofPeaAbKgu4 
รายการการบริหารงานอุตสาหกรรม ตอนท่ี 15 การเพิ่มผลผลิต (2) EP15/17 
https://www.youtube.com/watch?v=s7IE0xrRtE8 
รายการการบริหารงานอุตสาหกรรม ตอนท่ี 16 การเพิ่มผลผลิต (3) EP16/17 
https://www.youtube.com/watch?v=64_g-T7LTXk 
รายการการบริหารงานอุตสาหกรรม ตอนท่ี 17 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์EP17/17 
https://www.youtube.com/watch?v=kfW5dfLNem0 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iUCrYnqp09c
https://www.youtube.com/watch?v=jjw2nyZ-wQ0
https://www.youtube.com/watch?v=A3K-wuolxcw
https://www.youtube.com/watch?v=qgKT_Q8E94Y
https://www.youtube.com/watch?v=eDX-45db-gk
https://www.youtube.com/watch?v=QKvS5z6TzTQ
https://www.youtube.com/watch?v=-cAGGSPEYI8
https://www.youtube.com/watch?v=31tKLvmTPKY
https://www.youtube.com/watch?v=tkEFrpe9QsM
https://www.youtube.com/watch?v=71wKZ7V-ZiQ
https://www.youtube.com/watch?v=ofPeaAbKgu4
https://www.youtube.com/watch?v=s7IE0xrRtE8
https://www.youtube.com/watch?v=64_g-T7LTXk
https://www.youtube.com/watch?v=kfW5dfLNem0
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ผลงานทางวชิาการ 
1.  ดุสิต สิงห์พรหมมาศ, อญัชลี อินคาปา, ปราโมทย ์พลิคามิน, สมพร ปิยะพนัธ์ และทินโน ขวัญดี. 

(2562). “เคร่ืองกระเทาะเปลือกถัว่ดาวอินคาเพื่ออุตสาหกรรมชุมชน” 3rd National Conference on 
Creative Technology. Chumphon, Thailand. June 19-21,2019. Page 15 – 20. 

 

งานสอนในหลกัสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 (หลกัสูตรปัจจุบัน) 
แม่พิมพพ์ลาสติก   อุปกรณ์น าเจาะและจบังาน    
กฎหมายเพื่อการบริหารงานอุตสาหกรรม สัมมนาปัญหาทางอุตสาหกรรม   

   
งานสอนในหลกัสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 (หลกัสูตรปรับปรุง) 

  งานฝึกฝีมือ ปฏิบติังานฝึกฝีมือ สัมมนาปัญหาทางอุตสาหกรรม  
เคร่ืองมือกล ปฏิบติัการเคร่ืองมือกล แม่พิมพพ์ลาสติก อุปกรณ์น าเจาะและจบังาน 
ปฏิบติัการอุปกรณ์น าเจาะและจบังาน กฎหมายเพื่อการบริหารงานอุตสาหกรรม

ล าดับ 
ช่ือ-สกุล 

ต าแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวชิา) 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
4. นายทินโน ขวญัดี 

อาจารย ์
M.T. (Master of Technology)  Technological University of 

the Philippines 
2540 

วศ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ) สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 2544 
ค.อ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ-
เคร่ืองมือกล) 

สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 2529 
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ภาระหน้าทีใ่นหลกัสูตร: อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
 

ผลงานทางวชิาการและงานวจัิย 
1.   มารุต เขียวแก่. (2559). “การศึกษาสมบติัทางกลและโครงสร้างจุลภาคในการเช่ือมโลหะต่างชนิด
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