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แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
หลักสูตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)  สาขาวิชา  เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คณะ    วิศวกรรมศาสตร์ 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 

   สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ  
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Industrial Technology (Continuing) 

   Program in Industrial Engineering Technology 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ) 

ชื่อย่อ :  อส.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Industrial Technology 

  (Industrial Engineering Technology) 
ชื่อย่อ :  B.Ind.Tech. (Industrial Engineering Technology) 

3. วิชาเอก :  ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร
จ านวน 72 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1  รูปแบบ  

 หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
5.2 ภาษาท่ีใช้  

 ภาษาไทย  
5.3  การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
      ไม่มี 
5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
6.2  หลักสูตรปรับปรุงเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
6.3 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ในการประชุม

ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 
6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 

3/2563 เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 
6.5 สภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ในการ

ประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 นักเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 
8.2 นักเทคโนโลยีการผลิต 
8.3 นักวางแผนการผลิตและการควบคุมการผลิตในภาคอุตสาหกรรม  
8.4 นักเทคโนโลยีวิศวกรรมคุณภาพ 
8.5 นักเทคโนโลยีโรงงานอุตสาหกรรม 
8.6 นักวิชาชีพในสถานประกอบที่มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม 
8.7 ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวด้านอุตสาหกรรม 

 
9.   ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒ-ิสาขาวิชา ส าเร็จจาก ปีที่จบ 

1 นายจีรวัฒน ์ ปล้องใหม*่ 
3930100893909 
 

อาจารย ์ วศ.ม. : วิศวกรรมการจดัการอุตสาหกรรม 
 
บธ.ม. : การจัดการ 
อส.บ. : วิศวกรรมอุตสาหการ 

สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

2544 
 

2538 
2535 

 
2 

นายศุภวัชร์  เมฆบูรณ์* 
3100904498062 

อาจารย ์ บธ.ม.  : การจัดการ 
 
วศ.ม. : วิศวกรรมอุตสาหการ 
วศ.บ. : วิศวกรรมอุตสาหการ (เกียรตินิยม) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2541 
 

2538 
2532 

3 นายสาธิต  รุ่งฤดีสมบัติกจิ* 
3100700206268 
 

ผศ. วศ.ม. : การจัดการงานวิศวกรรม 
ป .บัณฑิต : เทคโนโลยีวัสดุ 
 
วศ.บ  . : วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

2542 
2539 

 
2535 

4 นายจอมภพ ละออ 
5349890004290 

อาจารย ์ วศ.ม. : วิศวกรรมการผลิต 
 
อส.บ. : เทคโนโลยีการผลิต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2551 
 

2547 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒ-ิสาขาวิชา ส าเร็จจาก ปีที่จบ 

5 นางสาวอุบลรัตน์ วารชิวัฒนะ 
3609800008518 

อาจารย ์ วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2545 
2541 

 *อาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการ 
 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
      มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
  ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยเป็นรากฐานอันส าคัญในสร้างสมดุลทางการค้า
ระหว่างประเทศในการลดการน าเข้าสร้างความสามารถในการส่งออกจากการใช้ทรัพยากรในประเทศ  โดย
ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมการภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมาเป็นเวลากวา 50 ปี เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากร
ของประเทศให้เกิดผลิตภาพทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ โดยภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีการ
เติมโตและสร้างมูลค่ารวมให้กับประเทศในอัตราที่สูงท าให้เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมของไทยขยายตัวมากขึ้น 
ในช่วง 30 ปี ที่ผ่านมา ปัจจุบันประเทศไทยมีสินค้าอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกหลายประเภท แล้วในปัจจุบัน
โดยรัฐบาลได้มีการออกนโยบายผลักดันภาคอุตสาหกรรมเพ่ือต่อยอดศักยภาพของอุตสาหกรรมให้แข่งขันได้ใน
เวทีโลกไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนเขตเศรษกิจพิเศษภาคตะวันออกที่รู้จักในชื่อ EEC (Eastern Economic 
Corridor) เพ่ือต่อยอดพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ Eastern Seaboard เดิมให้มีศักยภาพในการรับรองอุตสาหกรรม
ใหมใ่น 10 กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต คือ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมอาหารสมัยใหม่ เทคโนโลยีหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
ชีวภาพเพ่ือวัสดุเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางการ
แพทย์ อุตสาหกรรมการจัดประชุมและการท่องเที่ยวมูลค่าสูง อุตสาหกรรมการปูองกันประเทศ และธุรกิจ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถมนุษย์ ซึ่งนั้นท าให้เห็นว่าประเทศก าลังพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจที่ส าคัญส าหรับรองรับการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมสมัยใหม่ของภูมิภาคอาเซียน และการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมท าให้เกิดการจ้างบุคลากรที่มี
ความสามารถสูงและแรงงานทักษะฝีมือสูงจ านวนมาก ซึ่งสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและ
ประเทศ และเมื่อมีการลงทุนย่อมมีการน าเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาใช้ในอุตสาหกรรม และมี
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศเจ้าของทุน  ท าให้เราต้องมีการพัฒนาคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
ดังนั้น “ทรัพยากรบุคคล” จัดเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ภาคอุตสาหกรรม
จ าเป็นต้องมีบุคลากรในหลายระดับเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละด้านที่มีองค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแตกต่างกัน 
และให้เหมาะสมกับประเภทของงาน การพัฒนาคนจึงเป็นรากฐานอันส าคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมให้
เข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ทีมุ่่งเน้นการพัฒนาคนในด้าน
ขององค์ความรู้และทักษะวิชาชีพ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่งคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 11. 2 สถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 21 
  โลกในศตวรรษที่ 21 เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 หรือปี พ.ศ. 2543 เป็นโลกที่มีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ อย่างรวดเร็วทั้งด้านองค์วามรู้ ระบบเศรษฐกิจ เทคโนโลยี นวัตกรรม ข้อมูลข่าวสาร 
เครือข่ายข้อมูลดิจิทัลและอินเตอร์เน็ต และพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง
ต่อการให้บริการและการตอบสนองความต้องการทั้งการอุปโภคและบริโภคท าให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิต
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ต้องมีการปรับเปลี่ยน ที่ใช้เทคโนโลยีที่ต้องการผลิตจ านวนมากกับผลิตภัณฑ์แบบเดียวมาเป็นการผลิตแบบ
จ ากัดตลาดกับผลิตภัณฑ์ที่หลายหลายแต่ยังต้องคงประสิทธิการผลิตและผลิตภาพเพ่ือควบคุมต้นทุนและราคา
สินค้าให้สามารถแข่งขันได้ จึงท าให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่  4 ที่เรียกว่า Industry 4.0 ที่มีการน า
ระบบการผลิตบูรณาการกับเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติมากขึ้น เพ่ือช่วยให้การผลิตมีความยืดหยุ่น
มากขึ้นสามารถปรับเปลี่ยนความสามารถการผลิตให้หลากหลายมากขึ้นและใช้ทรัพยาการได้อย่างเหมาะสม  
เพ่ือให้ระบบการผลิตและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงสื่อสารกันให้มากขึ้นเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ข้อมูลการผลิตและข้อมูลการตลาดให้ความสัมพันธ์กันและทันต่อความต้องการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ  
ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า Smart Manufacturing Factory ที่น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดิจิทัลและระบบ
อัตโนมัติต่างๆ เข้ามาใช้ในการผลิตของโรงงานทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพ่ือการเชื่อมต่อการสื่อสาร
ระหว่างคนกับเครื่องจักร และเครื่องจักรกับเครื่องจักรด้วยกัน เพ่ือให้การผลิตเกิดความลื่นใหลและความ
ผิดพลาดให้น้อยที่สุด โดยเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทให้เกิดเป็น  Smart Manufacturing Factory ได้แก่ 
Cloud data Technology, Automation & Robotic, AI, IoT, 3D Technology, Simulation, VR & AR, 
PLC & SCADA และ Big data Analysis โดยในการบูรณาการเทคโนโลยีเหล่านนี้ต้องอยู่บนปัจจัยการผลิต
พ้ืนฐานคือ 1) Process 2) Technology และ 3) Organization โดย Process คือการเชื่อมโยงข้อมูล ทั้ง
ข้อมูลการผลิต ข้อมูลวัตถุดิบ ข้อมูลการขนส่ง และข้อมูลการตลาด ต่างๆ เข้าด้วยกันเพ่ือให้ข้อมูลเหล่านั้น
ถูกต้องแม่นย าและทันสมัย Technology คือการเลือกระดับเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตและ
เหมาะสมกบระดับความสามารถของบุคคลเพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงและควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 
Organization คือการจัดก าลังคนและโครงสร้างที่ยืดหยุ่นให้บุคลากรสามารถท างานและตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้นคือปัจจัยส าคัญของระบบการผลิตแบบ  Smart Manufacturing Factory ที่บุคลากร
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันสมัยและมีสมรรถนะการท างานที่บูรณาการร่วมกับ Process และ
เทคโนโลยีได้  
 11.3 สถานการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 
  ทรัพยากรบุคคลนับว่าเป็นสิ่งส าคัญขององค์กรและภาคอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหญ่
โดยเฉพาะกับองคก์รที่พัฒนาไปสู่ความเป็น Smart Manufacturing Factory ในอดีตประเทศไทยมีการเติบโต
ของมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะกับภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้พ้ืนฐานด้านแรงงานและค่าแรงที่ถูกท าให้
เกิดการลงทุนจากต่างประเทศ และสร้างงานให้กับก าลังคนเป็นจ านวนมาก แต่ในปัจจุบันสถานะการณ์ด้าน
แรงงานเกิดวิกฤติคือการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานไม่เกิดขึ้น เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบมีการน าเข้าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเข้ามาเพ่ือสร้างผลิตภาพให้กระบวนการผลิตและธุรกิจ แต่แรงงานไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนา
ตามเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ได้ทัน โดยเฉพาะแรงงานสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส าหรับ
ภาคอุตสาหกรรมเองยังได้ออกมายอมรับว่ามีความต้องการบุคลากรสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีเป็นจ านวนมาก
และยังขาดแคลน ผนวกกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาก าลังคนทางสายวิชาชีพมากขึ้น 
ดังนั้นแรงงานในระดับช่างเทคนิคหรือระดับ ปวส. จึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง โดยปัจจุบันสถานประกอบการ
เองก็ได้ตระหนักถึงปัญหาความขาดแคลนดังกล่าวก็ได้พัฒนาคนของตนเอง ด้วยหลักการสร้างคนให้ตระหนัก
ถึงการ Re-learn Re-skills คือการเรียนรู้ศึกษาและสร้างทักษะใหม่ให้บุคลากรอยู่เสมอ ด้วยการฝึกอบรมและ
ยกระดับความสามารถด้วยระบบการสอนงาน ระบบการอบรม และการหมุนเวียนงาน เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ด้านทักษะและด้านองค์ความรู้แบบบูรณาการ นอกจากนี้ก็ยังให้ความส าคัญกับการ Up-skill คือการพัฒนา
ทักษะเดิมให้ดีขึ้นช านาญขึ้นโดยเฉพาะทักษะด้านเทคโนโลยี  และทักษะด้านดิจิทัล เพ่ือเสริมต่อการพัฒนา
องค์กรสู่ Smart Manufacturing Factory ซึ่งจากการส ารวจบุคลากรเหล่านั้น ส่วนใหญ่ไม่ได้จบจากสายงาน
ที่ตรงกับความต้องการคือสายเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท าให้การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เพ่ือรองรับการ
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พัฒนาตามเปูาหมายขององค์กรยังเป็นอุปสรรคอยู่ โดยคนเหล่านี้มีเป็นจ านวนมากและส่วนใหญ่มีความ
ต้องการพัฒนาตนเองเพ่ือเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ ทั้งจากที่เรียนรู้ในการท างานและการเรียนรู้ด้วยตนเองจาก
สื่อออนไลน์ แต่ก็ได้องค์ความรู้ที่ถูกต้องบ้างไม่ถูกต้องบ้าง เพราะขาดความรู้พ้ืนฐานด้านวิศวกรรมและทาง
เทคนิคอุตสาหกรรมแตห่ากน ากลุ่มบุคคลเหล่านี้มาพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้น มุ่งเน้นทักษะทางวิชาชีพ
และเทคนิคเชิงวิชาชีพในด้านวิศวกรรมเพ่ือพัฒนาเป็น “วิศวกรเทคนิคอุตสาหกรรม (Technician 
Engineer)” ที่สามารถท างานในระดับเดียวกันกับวิศวกร เป็นผู้ประสานองค์ความรู้ที่จะสื่อสารกับวิศวกรใน
เชิงวิชาการ และสามารถถ่ายทอดสู่หัวหน้างานและพนักงานในเชิงเทคนิคปฏิบัติการได้ ท าให้เกิดการท างานที่
มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถแก้ปัญหาเชิงเทคนิค เชื่อมโยงธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าได้
เข้าใจการท างานจากประสบการณ์เดิมในการท างานตั้งแต่งานด้านการตลาด ด้านโลจิสติกและการขนส่ง การ
สรรหาวัตถุดิบ กรรมวิธีการผลิตและแปรรูป การจัดการคุณภาพการผลิต การวางแผนการผลิต การควบคุม
คลังสินค้า การกระจายสินค้าและการส่งเสริมการจ าหน่าย โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมโยงองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ให้เกิดการสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และเกิดคุณค่าต่อองค์กร ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในลักษณะ
เช่นนี้ยังเป็นที่ต้องการต่อภาคอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก โดยสามารถท างานได้ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเปูาหมายของประเทศไทย 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 - 11.3 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
  จากความต้องการวิศวกรเทคนิคอุตสาหกรรม จากสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม จึง
น าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาเพ่ือยกระดับองค์ความรู้ ต่อเนื่องมาจาก
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในชื่อหลักสูตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งบริหารและจัดการเรียนการสอนภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง ในฐานะ
ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ตระหนักถึงความส าคัญตรงจุดนี้ มหาวิทยาลัยจึงพิจารณาใน 4 ด้านคือ   
  1) ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการบุคลากรไปใช้งาน และเป็นผู้ก าหนดคุณลักษณะของผู้ที่จะเข้า
มาปฏิบัติงานในองค์กร 
  2) พัฒนาองค์ความรู้เพื่อ Re-learn Re-skills และ Up-skills โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่ต้องการ
ของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ในรูปแบบ Smart Manufacturing Factory ส าหรับท างานได้ในอุตสาหกรรม
เปูาหมายของประเทศ 
  3) พัฒนาก าลังคนของประเทศไทยโดยสร้างโอกาสให้ทุกคนทุกสายงานสามารถเข้าถึงแหล่ง
ความรู้ทางวิศวกรรมที่ถูกต้องและพัฒนาตนเองได้ 
  4) นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์ในการ
ท างานในลักษณะอุตสาหกรรมการผลิตและมีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อเพ่ือยกระดับองค์ความรู้ให้สูงขึ้น 
และประกอบวิชาชีพวิศวกรเทคนิคอุตสาหกรรมและเป็นผู้ประกอบการทางอุตสาหกรรมไดใ้นอนาคต 
  ดังนั้นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร จึงอาศัยความร่วมมือจา กองค์กร
ภาคอุตสาหกรรม องค์กรภาครัฐ แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ Smart Manufacturing Factory และ
ภาคีเครือข่ายศิษย์เก่าในการให้ข้อมูลทางวิชาชีพ ลักษณะการปฏิบัติงาน และเนื้อหาวิชา ตลอดจนทักษะ
วิชาชีพที่จ าเป็น และสอดคล้องกับการท างานจริง จากนั้นจึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
  โดยจุดประสงค์ในการพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา       เป็นผู้มีองค์
ความรู้ในด้านวิศวกรรมและทางด้านเทคโนโลยีการผลิต การจัดการงานอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล
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เพ่ืองานอุตสาหกรรม เช่น การออกแบบด้วยเทคโนโลยี 3D การควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ การจัดการ
ข้อมูลการผลิตด้วยเทคโนโลยี Cloud  วางแผนการผลิตและการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การจัดการ
งานอุตสาหกรรมด้วยระบบการผลิตแบบอัตโนมัติและการจ าลองการผลิต เทคโนโลยี PLC และการควบคุม
ทางไกลด้วยระบบ SCADA ระบบการวัดและตรวจสอบด้วย Sensor & Transducer เป็นต้น  
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
  จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปท้ังในแง่ของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่มีต่อ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยการมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้มีองค์ความรู้ทั้งทางด้าน
เทคโนโลยี มีทักษะ คิดเป็นท าเป็น ทั้งนี้ เ พ่ือให้ได้บัณฑิตที่เพียบพร้อมไปด้วย คุณค่า คุณธรรม และ
คุณประโยชน์ ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงต้องมุ่งเน้นและส่งเสริม วิศวกรเทคนิคอุตสาหกรรม ให้มีองค์ความรู้
เชิงวิศวกรรมและเชิงทักษะวิชาชีพและการจัดการอุตสาหกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ืองาน
อุตสาหกรรม ให้สามารถปฏิบัติงานจริงได้ มีความรับผิดชอบควบคู่คุณธรรม การมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
ตลอดจนการค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม การพัฒนาดังกล่าวสามารถ
ปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาสู่ Smart Manufacturing Factory 
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/วิทยาลัยอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/
วิทยาลัยอื่น 
  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มสาระศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต จัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาศาสตร์แห่งการใช้ชีวิต กลุ่มสาระพลเมืองโลก จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาเพ่ือพัฒนา
พลเมือง และกลุ่มสาระศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะและบุคลิกภาพ จัดการเรียนการสอนในรายวิชาสุขภาพเพ่ือ
ชีวิต ด าเนินการสอนโดยส านักวิชาศึกษาท่ัวไป   
  รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะได้แก่ กลุ่มรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิศวกรเทคนิค เป็น
การประยุกต์เนื้อหาในหลักสูตร มากกว่าวิชาคณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป ซึ่งจะเป็นการมุ่งเน้นโดยอาศัย
กรณีศึกษาให้สอดคล้องกับ ลักษณะงานวิศวกรเทคนิคอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาแกน  กลุ่มวิชาชีพ  และกลุ่ม
วิชาชีพเลือกเฉพาะ ด าเนินการสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์  
  รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
  ไม่มี 
 13.3 การบริหารจัดการ  
  ก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากในหลักสูตร/คณะ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.3, มคอ.4) และรายงานผลการด าเนินงานของแต่ละรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.5, มคอ.6) และรายงานสรุปผลการด าเนินการของหลักสูตรเมื่อสิ้นปีการศึกษา (มคอ.7) เพ่ือเป็น
มาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน  
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หมวดที ่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
 1.1 ปรัชญา  
  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรเทคนิคอุตสาหกรรม โดยสามารถใช้ความรู้เชิงทักษะทางเทคนิค
วิชาชีพและการจัดการอุตสาหกรรมให้สามารถปฏิบัติงานจริงได้  และมีความรับผิดชอบควบคู่คุณธรรม 
 1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการผลิตได้ เช่น 
การออกแบบการผลิตและการควบคุม  การวางแผนและจัดท าระบบงานการผลิตด้านต่างๆ  อันเป็นการ
ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการทางอุตสาหกรรม 

1.2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการท างาน มุ่งเน้นทักษะในการท างาน การให้
ความรู้และประสบการณ์ตลอดจนการประสานงาน การติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงาน 

1.2.3 เพ่ือฝึกฝนให้บัณฑิตมีความคิดริเริ่มเชิงสร้างสรรค์   การค้นคว้าความรู้ด้าน วิทยาการ
ใหม่ๆ  การวางแผนงาน  การปรับปรุงงานและการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ  ตลอดจนสามารถแก้ไ ข
ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผลได้ 

1.2.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความใฝุรู้ในองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ และให้คิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

1.2.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้ มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะ
ในด้านการท างานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการท างานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีใน
การท างาน 

1.2.6 เพ่ือปลูกฝังให้บัณฑิตมีคุณธรรม  จริยธรรม  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
ส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ และสิ่งแวดล้อมตลอดจนการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
งามของไทย 
 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนาการเปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ หลักฐานดัชนีชี้วดั 

ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมอตุสา
หการให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที ่สกอ.ก าหนด  

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
แนวความคิดการ Industry 4.0   
- ติดตามประเมินผลหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตรจัดท าทุก 5 ปี 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร จัดท าปีละ 1 ครั้ง 

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ และ Smart 
Manufacturing Factory จาก
ภาคอุตสาหกรรม 

- ติดตามความเปลีย่นแปลงในความต้องการ 
ของผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อ
งานอุตสาหกรรม 

- รายงานผลจากการประเมินความพึง 
พอใจการใช้บัณฑิตของสถานประกอบการ  อย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่จบการศึกษาแลว้ได้
งานท า 
- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้ความสามารถใน
การท างานของบัณฑิต  
โดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี 

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาการ ให้มีประสบการณ์จากการ
น าความรู้ทางเทคโนโลยวีิศวกรรมอุตสาหการ
ไปปฏิบัติงานจริง 
- การพัฒนาบุคลากรใหก้้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ี

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการสอนให้
ท างานบริการวิชาการแก่องค์กรภายนอก 
- อาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับ
การสนับสนุนในการเข้ารับการอบรมหรอื
พัฒนาตนเอง/คุณวุฒิอาจารย์ที่เพิ่มขึ้น 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ 
อาจารย์ในหลักสูตร 1 เร่ืองต่อปี 
- ใบประกาศนียบัตรรับรองการผา่นการอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ อยา่งน้อย 1 หลักสูตรต่อปี 
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หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
     1.1 ระบบ 
 การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
     1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
     การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์  โดยมีชั่วโมงเรียนของแต่
ละรายวิชาเทียบเท่ากับชั่วโมงในภาคการศึกษาปกติ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้น
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558   
     1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

- ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
     2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   
 ภาคต้น  เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
 ภาคปลาย เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
 ภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน – พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทสาขาวิชาช่าง

อุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า หรือสาขาอ่ืนๆ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  
2.2.2 มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิต

ขั้นปริญญาบัณฑิต พ .ศ . 2558 และประกาศมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

2.2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกเอง ด้วยวิธีการ
สอบข้อเขียนและ/หรือวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 2.3.1 นักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรนี้อาจมีพ้ืนฐานและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และวิศวกรรมที่หลากหลาย  
 2.3.2 การปรับตัวจากการท างานมาสู่การเรียนรู้ในสถาบันการศึกษา 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 จัดให้มีการปรับความรู้ พ้ืนฐานที่ส าคัญต่อการศึกษา อาทิ กรรมวิธีและเทคโนโลยีการผลิต 
เทคโนโลยีวัสดุสมัยใหม่ แนวคิดการบริหารจัดการอุตสาหกรรม ทักษะในการอ่านและเขียนแบบทาง
อุตสาหกรรม  ทักษะการเรียนรู้เครื่องมืออุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม โดยให้จัดการศึกษาหรืออบรมก่อนเรียนใน
กระบวนวิชาหลักในหลักสูตร และมอบหมายหน้าที่ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแล ให้
ค าปรึกษาแนะน า และการติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่อยู่ในความดูแลจากอาจารย์ผู้สอน ดังนั้น
นักศึกษาทุกคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งสามารถเข้าพบเพ่ือขอค าแนะน าได้อย่างต่อเนื่อง   
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 2.4.2 การส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้องภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษา การจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาทางด้านวิชาการ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี : ปีละ 60 คน 
ระดับชัน้ปี 

 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ช้ันปีท่ี 1 60 60 60 60 60 
ช้ันปีท่ี 2 - 60 60 60 60 

รวมจ านวนนักศึกษา - 120 120 120 120 
จ านวนบัณฑติที่คาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา 
- 60 60 60 60 

2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1 งบประมาณการรายรับในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย: บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

ร้อยละ 2564 2565 2566 2567 2568 
1.ค่าบ ารุงการศึกษา 12.47 1,101,000 1,101,000 1,101,000 1,101,000 1,101,000 
2.ค่าลงทะเบียน 87.53 7,725,923 7,725,923 7,725,923 7,725,923 7,725,923 

รวมทั้งสิ้น 100.00 8,826,923 8,826,923 8,826,923 8,826,923 8,826,923 
 

2.6.2 งบประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย: บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

ร้อยละ 2564 2565 2566 2567 2568 
1.เงินเดือนและคา่จ้างประจ า 80.00 3,640,000 3,640,000 3,640,000 3,640,000 3,640,000 
2.คา่จ้างช่ัวคราว 13.18 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 
3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 5.49 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 
4.ค่าหนังสือ วารสารและต ารา 1.09 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1.09 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

รวมทั้งสิ้น 100.00 4,550,000 4,550,000 4,550,000 4,550,000 4,550,000 
หมายเหตุ  1. ใช้งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

   2. ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร 75,833 บาท/ปี/คน   
 

2.7 ระบบการศึกษา  
 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก จ) 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย 
 นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอน

หน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็นไปตามตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้น
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 โดยมีรูปแบบการเทียบโอน 2 รูปแบบคือ  

2.8.1 การเทียบโอนผลการเรียน หมายความว่า การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับ
เดียวกัน ที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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2.8.2 การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ หมายความว่า การขอเทียบโอนความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ จะมุ่งเน้นทักษะตามหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  

หลักเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงและระเบียบมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรู้จากการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2546 (ภาคผนวก จ)  
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต (ส าหรับนักศึกษาท่ีจบการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า ยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจ านวน 21 หน่วยกิต)   
  1) หมวดศึกษาท่ัวไป        9 หน่วยกิต 

- กลุ่มสาระ ภาษากับการสื่อสาร   ได้รับยกเว้น 12 หน่วยกิต 
   - กลุ่มสาระ การสร้างสรรค์ นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ 

ได้รับยกเว้น 9 หน่วยกิต 
    - กลุ่มสาระศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต  3 หน่วยกิต   
   โดยให้เรียนวิชาต่อไปนี้ ศษท.301 ศาสตร์และศิลป์แห่งการใช้ชีวิต  3(3-0-6) 
    - กลุม่สาระพลเมืองโลก    3 หน่วยกิต 
   โดยให้เรียนวิชาต่อไปนี้ ศษท.403 การศึกษาเพ่ือพัฒนาพลเมือง  3(3-0-6) 

- กลุ่มสาระศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะและบุคลิกภาพ  3 หน่วยกิต 
   โดยให้เรียนวิชาต่อไปนี้ ศษท.605 สุขภาพเพ่ือชีวิต    3(3-0-6) 
 

  2) หมวดวิชาเฉพาะ                57 หน่วยกิต 
   - วิชาแกน                                                  12 หน่วยกิต 
    - วิชาชีพ                                                    34 หน่วยกิต 
   - วิชาเลือกเฉพาะ                                          11 หน่วยกิต  
   

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่ได้รับการยกเว้น)                          6 หน่วยกิต 
 

หมายเหตุ   1 ดูรายละเอียดตามโครงสร้างหลักสูตรในภาคผนวก ข 
    2 ผู้ส าเร็จการศึกษาในบางสาขา อาจจะต้องเรียนปรับพื้นฐานเพิ่มเติมในกลุ่มวิชาชีพ  5  

รายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) และหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

 3.1.2 รายวิชา  
 การก าหนดรหัสรายวิชาประกอบด้วยตัวอักษรตามด้วยตัวเลข 3 หลัก และตามด้วยรหัสแสดง
การจัดชั่วโมงการเรียน มีความหมายดังนี้ 

ตัวอักษรมีความหมายดังนี้   
                           ทอ. หมายถึง  วิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

          ศษท.      หมายถึง       ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
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ตัวเลขมีความหมายดังนี้ 
แสดง ล าดับรายวิชาแยกตามกลุ่มวิชา ดังนี้ 

   320 – 324 หมายถึง กลุ่มวิชาแกน 
360 – 380 หมายถึง กลุ่มวิชาชีพ 

    440 – 451 หมายถึง กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ 
นอกจากนี้ส าหรับวิชาเลือกเสรีนักศึกษาสามารถเลือกจากรายวิชาอ่ืนที่เปิดสอนใน 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและเป็นรายวิชาที่มีการวัดผลโดยการสอบได้ 
 

รหัสแสดงชั่วโมงการเรียน 
การก าหนดรหัสแสดงชั่งโมงการเรียนในหลักสูตร ประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมด  

 
 
 
 
 
 
 
               X    ( X  -  X  -   X ) 

 

3.2  รายวิชา 
3.2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30  หน่วยกิต 

3.2.1.1 กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร  12  หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
แนวคิดและหลักการ ด้านวัฒนธรรมและสัญลักษณ์ของภาษาในการสื่อสาร การใช้เครื่องมือ 

เทคโนโลยีสมัยใหม่สนับสนุนในการสื่อสารอย่างมืออาชีพ ทั้งด้านการอ่าน การพูด การฟัง การเขียน การแสดง
สัญลักษณ์ การน าเสนอได้อย่างมีคุณภาพ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารใน
การศึกษา สืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม 
      รายวิชาในกลุ่มมี  8  รายวิชา คือ 

ศษท. 103 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์    3(3-0-6) 
ศษท. 104 วาทการสมัยใหม่     3(3-0-6) 
ศษท. 105 การสื่อสารอย่างมืออาชีพ    3(3-0-6) 
ศษท. 106 การเขียนเพื่องานอาชีพ     3(3-0-6) 
ศษท. 107 ศิลปะการใช้ภาษาไทยในสื่อออนไลน์   3(3-0-6) 
ศษท. 108 วิถีภาษาไทยร่วมสมัย     3(3-0-6) 
ศษท. 109 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 
ศษท. 110 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในองค์กร   3(3-0-6) 

3.2.1.2 กลุ่มสาระการสร้างสรรค์ นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ  9  หน่วยกิต ให้เลือก 
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

แนวคิดและหลักการด้านนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส าคัญในการด ารงชีวิต การพัฒนา
ศักยภาพของมนุษย์สู่การเป็นผู้ประกอบการ ความเป็นผู้น าธุรกิจส่วนตัวและองค์กรธุรกิจ ทั้งด้านกาย จิต 
อารมณ์ ความรู้ คุณธรรม และการปรับตัวในสังคม โดยการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพ่ือพัฒนาความเป็น

หน่วยกิต 

บรรยาย 

ปฏิบัติ 

ค้นคว้าด้วยตนเอง 
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ผู้ประกอบการ ความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การสร้างสรรค์นวัตกรรมกับการด าเนินธุรกิจ การแก้ปัญหาชีวิตใน
มิติต่างๆ ในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกสมัยใหม่  

รายวิชาในกลุ่มมี  9  รายวิชา คือ 
ศษท. 201  ไลฟ์สไตล์ผู้ประกอบการสมัยใหม่   3(3-0-6) 
ศษท. 202  ทักษะการบริหารใจในโลกยุคใหม่        3(3-0-6) 
ศษท. 203  ธุรกิจสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
ศษท. 204  ความคิดสร้างสรรค์ : ศักยภาพสุดยอดของมนุษย์   3(3-0-6) 
ศษท. 205  กฎหมายธุรกิจเพ่ือผู้ประกอบการ     3(3-0-6) 
ศษท. 206  บุคลิกภาพและการน าเสนองานอย่างมือ 

                         อาชีพส าหรับผู้ประกอบการ        3(3-0-6) 
ศษท. 207  การคิดสร้างสรรค์เพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 
ศษท. 208  ภูมิปัญญาไทยกับความคิดสร้างสรรค์     3(3-0-6) 
ศษท. 209  สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย      3(3-0-6) 

3.2.1.3 กลุ่มสาระศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต  3  หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
แนวคิดและหลักการด้านศาสตร์และศิลป์ที่ส าคัญในการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในเชิงบูรณา

การทั้งด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพชีวิตทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ คุณธรรม และจริยธรรม มีทักษะชีวิตและทักษะทางสังคมในการด ารงตนอย่างสันติสุข มีจิตใจ
ตื่นรู้และประสบความส าเร็จในชีวิต มีความรักชาติ รักความเป็นไทย มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์  

รายวิชาในกลุ่มมี  10  รายวิชา คือ 
ศษท. 301 ศาสตร์และศิลป์แห่งการใช้ชีวิต     3(3-0-6) 
ศษท. 302 ออกแบบชีวิต คิดสไตล์คนรุ่นใหม่     3(3-0-6) 
ศษท. 303 การรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ    2(2-0-4) 
ศษท. 304 สารและการเปลี่ยนแปลงรอบตัวเรา    2(2-0-4) 
ศษท. 305 รอบรู้ปรากฏการณ์ธรรมชาติ        2(2-0-4) 
ศษท. 306 ทักษะเชิงตัวเลขในชีวิตประจ าวัน     2(2-0-4) 
ศษท. 307 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น      2(2-0-4) 
ศษท. 308 การใช้แอพพลิเคชั่นและโปรแกรม    

                        คอมพิวเตอร์เพื่อการท างาน      2(1-2-4) 
ศษท.309 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศยุคดิจิทัล     3(3-0-6) 
ศษท.310 ทักษะการเรียนรู้สู่ความส าเร็จ      3(3-0-6) 

3.2.1.4 กลุม่สาระพลเมืองโลก  3  หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
แนวคิดและหลักการ ความรู้ สติปัญญา ศิลปะวิทยาการ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อชีวิต 

การมีความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า สร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่สังคมไทยและสังคมโลก มีความรอบรู้กว้างขวาง 
โลกทัศน์ชีวิตที่กว้างไกล รู้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา พหุ
วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มีทักษะทางสังคมสามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ น าไปปรับตัวหรือมี
วิถีชีวิตอยู่ในโลกสมัยใหม่อย่างมีคุณภาพ  

รายวิชาในกลุ่มมี  6  รายวิชา 
ศษท. 402 กฎหมายเพื่อการด ารงชีวิต        3(3-0-6) 
ศษท. 403 การศึกษาเพ่ือพัฒนาพลเมือง      3(3-0-6) 
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ศษท. 404 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาชีวิต      3(3-0-6) 
ศษท. 405 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพ่ือโลกยั่งยืน     2(2-0-4) 
ศษท. 406 เมืองอัจฉริยะเพ่ือการจัดการที่ยั่งยืน     3(3-0-6) 
ศษท. 407 สังคมสูงวัย ใจเป็นสุข       3(3-0-6) 

3.2.1.5 กลุ่มสาระศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะและบุคลิกภาพ  3  หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจาก 
รายวิชาต่อไปนี้ 

แนวคิดและหลักการดูแลสุขภาพพลานามัยแบบองค์รวม มีสุขภาพกายแข็งแรงและสุขภาพจิตที่
เข้มแข็งสมบูรณ์ การมีบุคลิกภาพที่โดดเด่น การด าเนินชีวิตด้วยทักษะที่ดีงาม ทั้งด้านกาย จิตใจ อารมณ์ 
ความรู้สึก สติปัญญา ความรู้ และทักษะที่จ าเป็นทางสังคม สอดคล้องกับหลักการพัฒนาบุคลิกภาพและ
วัฒนธรรมอันดีงามในสังคม  

รายวิชาในกลุ่มมี  9  รายวิชา คือ 
ศษท. 601 ลีลาศ           1(0-2-2) 
ศษท. 602 การต่อสู้และปูองกันตัว       1(0-2-2) 
ศษท. 603 การออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน      2(1-2-3) 
ศษท. 604 การจัดกิจกรรมนันทนาการและเกม     2(1-2-3) 
ศษท. 605 สุขภาพเพ่ือชีวิต          3(3-0-6) 
ศษท. 606 การสื่อสารสัมพันธ์        3(3-0-6) 
ศษท. 607 ภาวะผู้น าและเทคนิคการท างานเป็นทีม     3(3-0-6) 
ศษท. 608 บุคลิกภาพในโลกดิจิทัล       3(3-0-6) 
ศษท. 609 จิตบริการเพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคม     3(3-0-6) 
3.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ  57  หน่วยกิต 

 3.2.2.1 กลุ่มวิชาแกน  12  หน่วยกิต 
ทอ.320 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกรเทคนิค 2(2-0-4) 
ทอ.321 สถิติส าหรับวิศวกรเทคนิค 2(2-0-4) 
ทอ.322 ภาษาอังกฤษเทคนิคและการเขียนรายงาน 2(2-0-4) 
ทอ.323 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการเงิน 3(3-0-6) 
ทอ.324 การจัดการระบบคุณภาพ  3(3-0-6) 

 3.2.2.2 กลุ่มวิชาชีพ  34  หน่วยกิต    
ทอ.360 ปรับพ้ืนฐานคณิตศาสตร์และสถิตเิบื้องต้น 1(2-0-4) 
ทอ.361 พ้ืนฐานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
ทอ.362 พ้ืนฐานของระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
ทอ.363 พ้ืนฐานการอ่านแบบและเขียนแบบทางอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
ทอ.364 ทักษะ การคิดและวิเคราะห์ด้านอุตสาหกรรม 1(2-0-4) 
ทอ.365 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการผลิต 2(2-0-4) 
ทอ.366 วัสดุอุตสาหกรรมสมัยใหม ่  2(2-0-4) 
ทอ.367 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
ทอ.368 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 
ทอ.369 การศึกษาการท างาน 3(3-0-6) 
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ทอ.370 การจัดการเพ่ิมผลผลิตสมัยใหม่ 2(2-0-4) 
ทอ.371 การวางแผนและควบคุมการผลิต  3(3-0-6) 
ทอ.372 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
ทอ.373 คอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดการงานวิศวกรรม 1(0-3-6) 
ทอ.374 สัมมนาทางวิศวกรรมและการศึกษาดูงาน 1(1-0-4) 
ทอ.375  เทคโนโลยีการซ่อมบ ารุงในอุตสาหกรรม         2(2-0-4) 
ทอ.376  เทคโนโลยีวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน         2(2-0-4) 
ทอ.377 เตรียมโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 1(1-0-4) 
ทอ.378 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 2(0-2-6) 
ทอ.379 การฝึกงานอุตสาหกรรม 1(0-40-0) 
ทอ.380 ปัญหาพิเศษทางอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 

 3.2.2.3 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ  11  หน่วยกิต 
ทอ.440 มาตรวิทยา  2(1-2-4) 
ทอ.441 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบและการผลิต 2(1-2-4) 
ทอ.442   เทคโนโลยีอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 2(1-2-4) 
ทอ.443 เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติสมัยใหม่  2(1-2-4) 
ทอ.444 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือ  3(3-0-6) 
ทอ.445 การยศาสตร์   3(3-0-6) 
ทอ.446 การตลาดอุตสาหกรรมสมัยใหม่   3(3-0-6) 
ทอ.447   การจัดการโลจิสติกส์สมัยใหม่          3(3-0-6) 
ทอ.448    การจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
ทอ.449   การจัดการระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
ทอ.450   การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
ทอ.451 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 3(3-0-6) 

                                                          
        3.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต  

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แต่
ต้องไม่ซ้ ากับวิชาในแผนการศึกษา    และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตหรือนักศึกษา
อาจเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนๆ  ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 

หมายเหตุ  ผู้ส าเร็จการศึกษาในบางสาขา อาจจะต้องลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐานเพ่ิมเติมในกลุ่ม 
วิชาชีพ  5 รายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) ได้แก่ รายวิชา ทอ. 360, ทอ. 361, ทอ. 362, ทอ. 363 และ 
ทอ. 364 ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
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3.3 แสดงแผนการศึกษา 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทอ. 320 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกรเทคนิค 2(2-0-4) 
ทอ. 321 สถิติส าหรับวิศวกรเทคนิค  2(2-0-4) 
ทอ. 365 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการผลิต 2(2-0-4)   
ทอ. 366 วัสดุอุตสาหกรรมสมัยใหม ่ 2(2-0-4) 

ทอ. 441 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบและการผลิต  2(1-2-4) 
ทอ. 442 เทคโนโลยีอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 2(1-2-4) 

……… หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (กลุ่มสาระศาสตร์และศลิป์แห่งชีวิต) 3(3-0-6) 

……… หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (กลุ่มสาระศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะและ
บุคลิกภาพ) 

3(3-0-6) 

รวม 18 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทอ. 323 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการเงิน 3(3-0-6) 
ทอ. 369 การศึกษาการท างาน 3(3-0-6) 
ทอ. 375 เทคโนโลยีการซ่อมบ ารุงในอุตสาหกรรม         2(2-0-4) 
ทอ. 376 เทคโนโลยีวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน         2(2-0-4) 
ทอ. 440 มาตรวิทยา 2(1-2-4) 

ทอ. 443 เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ  2(1-2-4) 
ทอ. 444 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือ 3(3-0-6) 
ทอ.374 สัมมนาทางวิศวกรรมและการดูงาน 1(1-0-4) 

รวม 18 
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ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทอ. 324 การจัดการระบบคุณภาพ  3(3-0-6) 

ทอ. 367 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

ทอ. 368 การควบคุมคุณภาพ  3(3-0-6) 
ทอ. 371 การวางแผนและควบคุมการผลิต  3(3-0-6) 
ทอ. 373 คอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดการงานวิศวกรรม  1(0-3-6) 
ทอ. 377 เตรียมโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ  1(1-0-4) 

……… วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
รวม 17 

 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทอ. 322 ภาษาอังกฤษเทคนิคและการเขียนรายงาน  2(2-0-4) 
ทอ. 370 การจัดการเพ่ิมผลผลิตสมัยใหม่ 2(2-0-4) 
ทอ. 372 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
ทอ. 378 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ  2(0-2-6) 
ทอ. 380 ปัญหาพิเศษทางอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
……… วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
………. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (กลุ่มสาระพลเมืองโลก) 3(3-0-6) 

รวม 18 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทอ. 379 การฝึกงานอุตสาหกรรม 1(0-40-0) 
รวม 1 

 
3.4  ค าอธิบายรายวิชา 
  ค าอธิบายรายวิชาดูใน (ภาคผนวก ก) และการเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเก่ากับหลักสูตร

ปรับปรุง (ภาคผนวก ข) 
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3.5  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
  3.5.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ-นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ-ิสาขาวิชาเอก ส าเร็จจาก 

ปีที่จบ 

1 นายจีรวฒัน์ ปล้องใหม*่ 
3930100893909 

อาจารย์ วศ.ม. : วิศวกรรมการจดัการ   
          อุตสาหกรรม 
บธ.ม. : การจัดการ 
อส.บ. : วิศวกรรมอุตสาหการ 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

2544 
 
2538 
2535 

2 นายศุภวัชร์  เมฆบูรณ*์ 
3100904498062 

อาจารย์ บธ.ม.  : การจัดการ 
 
วศ.ม. : วิศวกรรมอตุสาหการ 
วศ.บ. : วิศวกรรมอุตสาหการ  
           (เกียรตนิิยม) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร ์

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2541 
 
2538 
2532 

3 นายสาธิต รุ่งฤดีสมบัตกิิจ* 
3100700206268 

ผศ. วศ.ม. : การจัดการงานวิศวกรรม 
ป .บัณฑิต : เทคโนโลยีวัสด ุ
 
วศ.บ  . : วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

2542 
2539 
 
2535 

4 นายจอมภพ ละออ 
5349890004290 

อาจารย์ วศ.ม. : วิศวกรรมการผลิต 
 
อส.บ. : เทคโนโลยีการผลิต 

ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนอื 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2551 
 
2547 
 

5 นางสาวอุบลรัตน ์วาริชวัฒนะ 
3609800008518 

อาจารย์ วศ.ม. : วิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 
วศ.บ. : วิศวกรรมเคม ี

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหดิล 

2545 
2541 

   *อาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการ 
           3.5.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ-ิสาขาวิชาเอก ส าเร็จจาก 

ปีที่จบ 

1 นายจีรวฒัน์ ปล้องใหม*่ 
3930100893909 

อาจารย์ วศ.ม. : วิศวกรรมการจดัการ      
          อุตสาหกรรม 
บธ.ม. : การจัดการ 
อส.บ. : วิศวกรรมอุตสาหการ 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

2544 
 

2538 
2535 

2 นายศุภวัชร์  เมฆบูรณ*์ 
3100904498062 

อาจารย์ บธ.ม.  : การจัดการ 
วศ.ม. : วิศวกรรมอตุสาหการ 
วศ.บ. : วิศวกรรมอุตสาหการ  
           (เกียรตนิิยม) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2541 
 

2538 
2532 

3 นายสาธิต รุ่งฤดีสมบัตกิิจ* 
3100700206268 

ผศ. วศ.ม. : การจัดการงานวิศวกรรม 
ป .บัณฑิต : เทคโนโลยีวัสด ุ
 
วศ.บ  . : วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

2542 
2539 

 
2535 

4 นายจอมภพ ละออ 
5349890004290 

อาจารย์ วศ.ม. : วิศวกรรมการผลิต 
 
อส.บ. : เทคโนโลยีการผลิต 

ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนอื 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2551 
 

2547 
 

5 นางสาวอุบลรัตน ์วาริชวัฒนะ 
3609800008518 

อาจารย์ วศ.ม. : วิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 
วศ.บ. : วิศวกรรมเคม ี

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2545 
2541 

   *อาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการ 
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)  
  จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นหลักสูตรได้ก าหนด
รายวิชาการฝึกงานทางอุตสาหกรรมไว้ เพ่ือให้นักศึกษาในหลักสูตรทุกคนได้เรียนรู้การท างานในภาคปฏิบัติ
จริงก่อนที่จะส าเร็จการศึกษา 
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       4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
   ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษามีดังนี้ 
 4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจ าเป็น
ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากข้ึน 
 4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม โดยใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมอุต
สาหการ เป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 
 4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ 
 4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
                4.2 ช่วงเวลา   ภาคฤดูร้อน ชั้นปีที่ 2  

   4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  จัดเต็มเวลาในภาคฤดูร้อน 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

ข้อก าหนดการเสนอหัวข้อโครงงานต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมอุต
สาหการเพ่ืองานอุตสาหกรรมหรือการเรียนการสอน โดยมีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงงาน 2-3 คน และมีรายงานที่
ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่สาขาวิชาก าหนดอย่างเคร่งครัด 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
 โครงงานทางเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการที่นักศึกษาสนใจสามารถอธิบายทฤษฎีโดยน ามาใช้ใน

การแก้ไขปัญหาโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาในหัวข้อโครงงาน  มีขอบเขตของโครงงานที่
สามารถท าส าเร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ และใช้หลักการ/ทฤษฏีในการ

ท าโครงงาน โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
5.3  ช่วงเวลา  

ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2 
5.4 จ านวนหน่วยกิต  
 3 หน่วยกิต  
5.5  การเตรียมการ  

 มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา การสืบค้นข้อมูล อีกทั้งมีตัวอย่าง
เอกสารทางวิชาการให้นักศึกษา  

5.6 กระบวนการประเมินผล   
   ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานทางเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ ที่บันทึกในสมุด
ให้ค าปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบ การน าเสนอตามระยะเวลา 
โดยหัวข้อโครงงานทางเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการจะต้องมีการน าเสนอและจัดสอบ ที่มีคณะกรรมการ
สอบไม่ต่ ากว่า 3  คน 
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หมวดที ่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ด้านบุคลิกภาพ  มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิค การเจรจา 
สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัว ในการท างานในบาง
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง และในกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จ
การศึกษา 

2. ภาวะผู้น า และความรับผดิชอบ 
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

 ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม และมีการก าหนด
หัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจน ก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
น าเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น า และการเป็น 
สมาชิกกลุ่มที่ดี 
-   มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าใน
การด าเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษา มีความรับผิดชอบ 
-  มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนอย่าง
สม่ าเสมอการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความ
คิดเห็น 

3. ด้านทักษะวิชาชีพเชิงเทคนิค - มีการเรียนการสอนลักษณะมอบหมายงานที่ต้องลงมือปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการ 
- มีการเข้าฝึกอบรมพัฒนาทักษะเสริมพิเศษโดยผู้ช านาญการ 
- มีการศึกษาดูงานและฝึกงานในสถานประกอบการเพื่อพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ 

4. คิดเป็น ท าเป็น มีความคิดรเิริ่ม
สร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค ์

ต้องมีวิชาที่บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามา (อาทิ วิชาโครงงานวิศวกรรม 
ในการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุง ตามข้อก าหนดของ
โจทย์ปัญหาที่ได้รับ) 

5. มีทักษะในด้านการท างานเป็นหมู่คณะ 
สามารถบริหารจัดการการท างานได้อย่าง
เหมาะสมและเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการท างาน  

โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่างๆ ควรจัดแบบคณะท างาน แทนที่
จะเป็นแบบงานเดี่ยว เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างานเป็นหมู่
คณะ 

6. มีทักษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศใน
ระดับสูง  

ในรายวิชาชีพเฉพาะผูส้อนต้องมอบหมายงานให้นักศึกษามีกิจกรรมการ
ค้นคว้าหาข้อมูลเฉพาะ ผ่านทางเว็บไซต์ และสามารถน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงบูรณาการ มาใช้ในการแก้ปัญหาในสาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมอุตสาหการได้อย่างเหมาะสม 

7. ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ - มี ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้ ถึ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ สั ง ค ม  แ ล ะ ข้ อ ก ฎ ห ม า ย  
ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดในวิชาชีพ 
- ส อด แ ทร ก เ นื้ อ ห า เ กี่ ย ว กั บ จ ร ร ย า บ ร ร ณ วิ ศ ว ก ร ใ น ร า ย วิ ช า 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาจะแยกออกเป็น 2 ด้านคือ ด้านพ้ืนฐานการด าเนินชีวิตซึ่งจะเรียนรู้
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และด้านพ้ืนฐานอาชีพ จะเรียนรู้ในหมวดวิชาเฉพาะ โดยแนวทางในการพัฒนา
อธิบายแยกกันดังนี้ 
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2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน มีความรัก ความเมตตา 
  2) มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความเพียร มุ่งม่ัน และซื่อสัตย์ สุจริต 

 3) มีจิตส านึกและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม สามารถแก้ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม
ในชีวิตประจ าวัน 
 4) ด ารงชีวิตด้วยคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม 

2.1.1.2 กลยุทธุ์การสอนที่ใช้พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี (Role model) 
 2) การจัดสิ่งแวดล้อมที่ดี ใช้ Contract system พูดคุยวางระเบียบข้อตกลงต่างๆ การเข้า
ชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดเวลา การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในชั้นเรียน 
 3) การสอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case study) การเรียนรู้จากตัวแบบที่ดี 
 4) การจัดกิจกรรม โดยใช้เอกสารและสิ่อต่างๆฝึกการใช้เหตุผลเชิงคุณธรรม จริยธรรม ฝึก
คิดวิเคราะห์ สะท้อนประสบการณ์และการให้ค าปรึกษาที่เหมาะสม 
 5) การสาธิตประกอบสื่อการสอน การถาม-ตอบ การอภิปรายร่วมกันผู้เรียนได้ลงมือท า 
(Learning by Doing) การคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแผนผังมโนทัศน์ (Concept mapping) และ
แผนผังความคิด (Mind mapping) การใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based)และการเล่าเรื่อง 
(Storytelling) 
 6) การฝึกทักษะการเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) 
 7) การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based) และเรียนรู้ผ่านการมอบหมายงาน 
เช่น การท าโครงงาน การศึกษาตัวแบบชุมชน 
 8) บทบาทสมมติ (Role play) และสถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
 9) กิจกรรมบันทึกความดี และการเสริมสร้าง Self-Reflection 

2.1.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) การสังเกตพฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆ 
 2) การบันทึกเวลาการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด 
 3) การตรวจใบงาน และผลงานของนักศึกษา 
 4) การประเมินจากรายงาน ผลงาน ใบงานของนักศึกษา 
 5)การประเมินจากกิจกรรมโครงงานของนักศึกษา 
2.1.2 ด้านความรู้ 

  2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1) มีความรอบรู้ มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าชีวิตตนเอง ผู้อ่ืน และภาระแวดล้อม 
  2) มีความรู้ความเข้าใจหลักการ แนวคิด และเนื้อหาวิชาศึกษาทั่วไป 
  3) มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าความงามทางศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย 
  4) มีความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างสุขภาวะและพัฒนาบุคลิกภาพ 
  2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
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  1) การบรรยาย การสาธิตประกอบสื่อการสอน การถาม-ตอบ การอภิปรายร่วมกันผู้เรียนได้
ลงมือท า (Learning by Doing) การระดมสมอง (Brain Storming) การคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแผนผังมโน
ทัศน์ (Concept mapping) และแผนผังความคิด (Mind mapping) การใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
based) กรณีศึกษา (Case study) และการเล่าเรื่อง (Storytelling) โดยมุ่งการคิด วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเด็น
ปัญหาร่วมกันและเสนอแนวทางแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
  2) การฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูล ทักษะการเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตน (Self Study) 

  3) การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based learning) การสอนโดยใช้การวิจัยเป็น
ฐาน (Research based) และเรียนรู้ผ่านการมอบงาน เช่น การท าโครงการการศึกษาตัวแบบชุมชน 
  4) บทบามสมมติ (Role play) และสถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
  2.1.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลด้านความรู้ 
  1) การทดสอบ ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
  2) การประเมินจากรายงาน ผลงาน ใบงานของนักศึกษา 
  3) การประเมินจากกิจกรรมโครงการของนักศึกษา 

2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) สามารถระบุประเด็นปัญหา วิเคราะห์ จินตนาการ และเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือการด ารงชีวิต
อย่างเหมาะสม 
  2) สามารถวิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า และสังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์
  3) สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และบูรณาการศาสตร์ต่างๆเพ่ือพัฒนาหรือแก้ปัญหา
สังคม 
  4) สามารถคิดเชิงเหตุผล และประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่างมีวิจารณญาณ 
  2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาด้านทักษะทางปัญญา 
  1) บทบาทสมมติ (Role play) และสถานการณ์จ าลอง (Simulation) เรียนรู้บทบาทความ
เป็นผู้น าและผู้ตาม 
  2) การน าเสนอกรณีศึกษา (Case study) 
  3) การใช้สถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน (Current Issue) จากสื่อต่างๆการอภิปรายและ
วิเคราะห์บทบาทความรับผิดชอบของนักศึกษาทั้งต่อตนเองและต่อสังคม 
  4) การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research based learning) 
  5) การใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based learning) 
  6) กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ที่เรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านชุมชน 
  7) กิจกรรมกลุ่ม (Group work) โดยผ่านการท างาน การท าโครงการต่างๆ เช่น โครงการ
พัฒนาการเรียนรู้รายวิชา 
  8) การระดมสมอง (Brain Storming) 
  2.1.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลด้านทักษะทางปัญญา 
  1) การประเมินจากกิจกรรม ใบงาน/ผลงาน/รายงาน 
  2) การสังเกตพฤติกรรม ระหว่างการท ากิจกรรมในชั้นเรียน ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน 
  3) การประเมินจากการน าเสนอ และการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์โครงการ 
  4) การประเมินจากกิจกรรมต่างๆ 
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2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ของความเป็นพลเมือง 
  2) มีจิตอาสา ส านึกสาธารณะ และสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคม 
  3) เคารพสิทธิเสรีภาพ ความแตกต่าง และยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
  4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
  2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
  1) การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based learning) และเรียนรู้ผ่านการ
มอบหมายงาน เช่น การท าโครงงาน การศึกษาตัวแบบชุมชน  
  2) กิจกรรมกลุ่ม (Group work) และการระดมสมอง (Brain Storming) 
  3) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative Learning) 
  4) บทบาทสมมติ (Role play) และสถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
  5) การจัดท าโครงการพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาฯ 
  2.1.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
  1) การประเมินจากกิจกรรม ใบงาน/ผลงาน/รายงาน 
  2) การประเมินจากการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
  3) การประเมินกระบวนการกลุ่ม 

2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และการสื่อสาร 
  2) สามารถใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาต่าวประเทศ ในการสื่อสารและการเรียนรู้ได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักการ 
  3) สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและประเมินผลได้อย่างถูกต้อง 
  2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Learning by Doing) 

2) การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based learning) 
3) กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจ และการให้แรงเสริมข้อมูลปูอนกลับแก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสม

เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาทักษะและติดตามผลการพัฒนา   
  4) บทบาทสมมติ (Role play) และสถานการณ์จ าลอง (Simulation) และการเล่าเรื่อง 
(Storytelling) 
  5) การจัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้ 
  2.1.5.3 วิธีการวัดและการประเมินผลด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) การประมินคุณภาพของผลงานของนักศึกษาจากการท าแบบฝึกหัด การท าใบงาน
โครงงาน และสื่อสร้างสรรค์ 
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  2) การประเมินจากการน าเสนอ การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
  3) การสังเกตพฤติกรรมการสื่อสารของนักศึกษา การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและการติดต่อกับ
ผู้สอนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4) การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

2.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
               นักศึกษาต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่น 
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเนื่องจากวิชาชีพวิศวกรเทคนิคอุตสาหกรรมเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ประเทศ ทั้งด้านความม่ันคงของประเทศ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้อง และต้องมีความ
รับผิดชอบต่อผลงานของตนที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพ วิศวกรเทคนิคอุตสาหกรรม อาจารย์ที่สอนในแต่
ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 7   ข้อ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนา คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างน้อย   ข้อตามที่ระบุไว้ 

1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ 
     ขัดแย้ง และล าดับความส าคัญ 
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี 
     ของความเป็นมนุษย ์
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม และมีความเป็น 
     ประชาธิปไตย 
6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมต่อ 
     บุคคลองค์กรและสังคม 
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ พร้อมทั้งรับผิดชอบต่อผลงานของ 
     ตนเอง 

 2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย  
     การปฏิบัติตามกฎกติกาที่ก าหนดหรือได้ตกลงกันไว้  
2) มีการปลูกฝังความรับผิดชอบให้นักศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าชั้นเรียนให้ตรง 
     เวลา การส่งงานตามก าหนดเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบ 
     ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ  
3) ฝึกนักศึกษาให้มีภาวะความเป็นผู้น า การท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของ 
    การเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระท าการ    

                                 ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น 
4) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัด 
     กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อาทิ การยกย่องนักศึกษาท่ีท าดี  
     ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม และเสียสละ 

 2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม  
     ก าหนด ระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
     เสริมหลักสูตร 
3) ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 

    อาจารย์ที่สอนต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม จริยธรรม  ทุกภาคการศึกษา ซึ่งไม่
จ าเป็นต้องเป็นข้อสอบ อาจใช้การสังเกตพฤติกรรมระหว่างท ากิจกรรม ที่ก าหนด มีการก าหนดคะแนนในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนน ความประพฤติของนักศึกษา นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติ
ไมผ่่านเกณฑ์ อาจต้องท ากิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมก่อนจบการศึกษา 

2.2.2 ด้านความรู้ 
 2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และ
ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพที่ตนศึกษาเพ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้อง
ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้  

1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขา  
     วิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายหลักการทางเทคโนโลยีวิศวกรรมอุต  
     สาหการรวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะเชิงวิชาชีพ และประสบการณ์ ในการ   
     เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรม 
3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ  
     องค์ประกอบต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม ตามหลักการทางเทคโนโลยี  
     วิศวกรรมอุตสาหการให้ตรงตามข้อก าหนด 
4) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
     รวมทั้งการน าไปประยุกต์ใช้ในโรงงานได้อย่างเหมาะสม 
5) รู้เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการเล็งเห็นการ 
     เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เก่ียวข้องกับโรงงาน  
     อุตสาหกรรม 
7) มีประสบการณ์ และทักษะเชิงวิชาชีพในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต ์ 
     หลักการทางเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการที่ใช้งานได้จริง 
8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการกับ  
      ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                 ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ ทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม ลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียน รู้จากสถานการณ์จริงโดย
การศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
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1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้เกิด  
     องค์ความรู้   
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3) ฝึกการแก้ปัญหาจากการสร้างสถานการณ์จ าลอง 
4) ใช้วิธีการสอนแบบวิจัยเป็นฐาน 
5) นักศึกษาทุกคนศึกษาประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา 

 2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาค้นคว้าจัดท า 
4) ประเมินจากโครงงานปัญหาพิเศษที่น าเสนอ 
5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
6) ประเมินจากการฝึกงานโดยผู้ประกอบการและตัวแทนจากมหาวิทยาลัยฯ 

 2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว 
ดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ ในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้ นักศึกษาคิดหา
เหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจ า 
นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้ 

1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
2) สามารถสืบค้นข้อมูล ตีความ ประเมินผลความรู้ และแสวงหาความรู้ เพ่ือใช้ใน 
     การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
3) สามารถรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความ 
     ต้องการ 
4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะวิชาชีพกับการแก้ไขปัญหาทางอุตสาหกรรม 
     ได้อย่างเหมาะสม 

 2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมอุตสาหการในโรงงาน 
     อุตสาหกรรม 
2) การอภิปรายกลุ่ม จัดท ารายงาน และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจากของจริง 

 2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถท าได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิด
ของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยง ข้อสอบที่เป็นการเลือก
ค าตอบที่ถูกมาค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบที่ให้มา ไม่ควรมีค าถาม เกี่ยวกับนิยาม หรือท่ องจ าสูตรต่าง ๆ 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจาก  การน าเสนอรายงานในชั้น
เรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 
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 2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนเป็นจ านวนมาก ทั้งที่ที่ไม่

รู้จักมาก่อน คนที่มาจากสถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา 
ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้อง สอดแทรก
วิธีการที่เก่ียวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชา
ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ นี้ 

1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้ 
     อย่างมีประสิทธิภาพ 
2)   สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ 
     ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
4)   มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
5)   สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ 
    ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
6)   มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง 
    ต่อเนื่อง 

2.2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
 ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงาน  กับ
ผู้อ่ืนข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน การรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) การมอบหมายงานกลุ่มและสามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดีมีความ 
     รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
2) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น (Brainstorming) เพ่ือ 
     ฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล 
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็น 
     อย่างดี 
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
5) มีภาวะผู้น า 
6) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
    ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนา
และความครบถ้วนชัดเจน ตรงประเด็นของข้อมูล 

2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องมือการค านวณ และเครื่องมือทาง 
     วิศวกรรมที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันเพ่ือประกอบวิชาชีพที่เก่ียวกับเทคโนโลยี   
     ทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์หรือ 
     ทางสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างสร้างสรรค์ 
3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือก  
     ใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารในการพัฒนางานที่ท าได้อย่าง 
     เหมาะสม 

      2.2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริงในห้องปฏิบัติการ และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิค เครื่องมือและ
การประยุกต์ใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

2.2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                การวัดมาตรฐานนี้อาจท าได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ 
ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพต่อ
นักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และ กลุ่มนักศึกษา 

1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง 
     วิศวกรรมอุตสาหการ หรือคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม  
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้ 
     เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 

2.2.6 ด้านทักษะวิชาชีพเชิงปฏิบัติการทางเทคนิค 
 2.2.6.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพเชิงปฏิบัติการทางเทคนิค 

1) มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 
2) มีความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงเทคนิคในการท างานได้ 
3) มีความช านาญในการใช้เครื่องมือทางวิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 
4) สามารถพัฒนาปรับปรุง ดัดแปลงการใช้อุปกรณ์ ส าหรับแก้ปัญหาเฉพาะทาง   
     โดยอาศัยวิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

  2.2.6.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพเชิงปฏิบัติการทางเทคนิค 
1) ให้นักศึกษามีชั่วโมงฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการมากขึ้น  
2) จัดกิจกรรมการดูงานในรายวิชาต่างๆ เพ่ือให้เห็นของจริงที่หน้างานเป็น 
     กรณีศึกษา 
3) ให้นักศึกษาได้ลงมือท าด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติในรายวิชาที่เรียนในหลักสูตร 
4) ฝึกการใช้เครื่องมือต่างๆ เรียนรู้เทคนิคการใช้งาน และระเบียบวินัยด้านความ 
     ปลอดภัยในการใช้งาน 
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 2.2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพเชิงปฏิบัติการทางเทคนิค 
                 การวัดมาตรฐานนี้ท าได้ในระหว่างที่เรียน โดยการมอบหมายงานที่ต้องลงมือท าด้วยเครื่องมือใน
ห้องปฏิบัติการ โดยให้นักศึกษาลงมือท าเองเพ่ือฝึกฝีมือและพัฒนาทักษะในการท างานและน าเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และ กลุ่มนักศึกษา 

1) ประเมินจากผลงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด  
2) จ านวนชั่วโมงการเข้าปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติงาน  
3) สอบปฏิบัติการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสอบวัด 
     ระดับทักษะฝีมือ  
4) การได้รับวุฒิบัตรจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

 

3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา     
    (Curriculum Mapping) 
 ความหมายของผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านอธิบายตามหัวข้อผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามที่ได้
กล่าวมาในหัวข้อที่ 2 ซึ่งอธิบายรายละเอียดแยกตามหมวดวิชา และน ามาแสดงในตารางแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping)  
ในระดับ TQF  จากหลักสูตรสู่รายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

●   ความรับผิดชอบหลัก  O   ความรับผิดชอบรอง 
 
 

รายวิชา 
ด้านที่ 1 

คุณธรรมจริยธรรม 
 

ด้านที่ 2 
ความรู ้

 

 
 
 

ด้านที่ 3 
ทักษะทางปญัญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ 

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

กลุ่มสาระ ภาษากับการสื่อสาร                    

1.ศษท. 103  ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์  O     O     O    O O   
2.ศษท. 104  วาทการสมัยใหม ่  O              O O   
3.ศษท. 105  การสื่อสารอย่างมืออาชีพ   O    O  O       O O    
4.ศษท. 106  การเขียนเพื่องานอาชีพ  O              O    
5.ศษท. 107  ศิลปะการใช้ภาษาไทยในสื่อออนไลน์  O             O  O   
6.ศษท. 108  วิถีภาษาไทยร่วมสมยั  O     O    O    O  O   
7.ศษท. 109  การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  O              O    
8.ศษท. 110  ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในองค์กร                    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping)  
ในระดับ TQF  จากหลักสูตรสู่รายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

●   ความรับผิดชอบหลัก  O   ความรับผิดชอบรอง 
 
 

รายวิชา 
ด้านที่ 1 

คุณธรรมจริยธรรม 
 

ด้านที่ 2 
ความรู ้

 

 
 
 

ด้านที่ 3 
ทักษะทางปญัญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ 

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

กลุ่มสาระการสร้างสรรค์ นวัตกรรมและ
การเป็นผู้ประกอบการ 

                   

1.ศษท. 201 ไลฟ์สไตล์ผู้ประกอบการสมัยใหม ่    O      O       O   
2.ศษท. 202  ทักษะการบริหารใจในโลกยุคใหม ่ O                   
3.ศษท. 203  ธุรกิจสิ่งแวดล้อม      O O        O  O O   
4.ศษท. 204  ความคิดสร้างสรรค์ :ศักยภาพสุดยอดของ
มนุษย ์

O               O    

5.ศษท. 205  กฎหมายธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการ             O       
6.ศษท. 206  บุคลิกภาพและการน าเสนองานอย่างมือ
อาชีพส าหรับผู้ประกอบการ 

  O             
O 

O   

7.ศษท. 207  การคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร   O            O  O   
8.ศษท. 208  ภูมิปัญญาไทยกับความคิดสร้างสรรค์  O             O     
9.ศษท. 209  สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย   O            O     
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping)  
ในระดับ TQF  จากหลักสูตรสู่รายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

●   ความรับผิดชอบหลัก  O   ความรับผิดชอบรอง 
 
 

รายวิชา 
ด้านที่ 1 

คุณธรรมจริยธรรม 
 

ด้านที่ 2 
ความรู ้

 

 
 
 

ด้านที่ 3 
ทักษะทางปญัญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ 

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

กลุ่มสาระ ศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต                    

1.ศษท. 301  ศาสตร์และศิลป์แห่งการใช้ชีวิต     O               
2.ศษท. 302  ออกแบบชีวิต คิดสไตล์คนรุ่นใหม่     O               
3.ศษท. 303  การรับมือภยัพิบัติทางธรรมชาติ   O            O   O   
4.ศษท. 304  สารและการเปลี่ยนแปลงรอบตัวเรา  O           O    O   
5.ศษท. 305  รอบรูป้รากฏการณ์ธรรมชาติ      O      O        
6.ศษท. 306  ทักษะเชิงตัวเลขในชีวิตประจ าวัน          O  O        
7.ศษท. 307  การวิเคราะห์ขอ้มูลเบื้องต้น          O  O        
8.ศษท. 308  การใช้แอพพลิเคชั่นและโปรมแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อการท างาน 

 O             O     

9.ศษท. 309  การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศยุคดิจิตัล   O            O     
10.ศษท. 310  ทักษะการเรียนรู้สู่ความส าเร็จ  O           O    O   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping)  
ในระดับ TQF  จากหลักสูตรสู่รายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

●   ความรับผิดชอบหลัก  O   ความรับผิดชอบรอง 
 
 

รายวิชา 
ด้านที่ 1 

คุณธรรมจริยธรรม 
 

ด้านที่ 2 
ความรู ้

 

 
 
 

ด้านที่ 3 
ทักษะทางปญัญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ 

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

กลุ่มสาระ พลเมืองโลก                    

1.ศษท. 402  กฎหมายเพื่อการด ารงชีวติ   O          O       
2.ศษท. 403  การศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมือง                    
3.ศษท. 404  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาชีวิต                     
4.ศษท. 405  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกยั่งยืน  O       O        O   
5.ศษท. 406  เมืองอัจฉริยะเพื่อการจัดการที่ยั่งยืน    O          O   O   
6.ศษท. 407  สังคมสูงวัย ใจเป็นสุข                    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping)  
ในระดับ TQF  จากหลักสูตรสู่รายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

●   ความรับผิดชอบหลัก  O   ความรับผิดชอบรอง 
 
 

รายวิชา 
ด้านที่ 1 

คุณธรรมจริยธรรม 
 

ด้านที่ 2 
ความรู ้

 

 
 
 

ด้านที่ 3 
ทักษะทางปญัญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ 

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

กลุ่มสาระศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะและ
บุคลิกภาพ 

                   

1.ศษท. 601  ลีลาศ                    
2.ศษท. 602  การต่อสู้และปอูงกันตัว                    
3.ศษท. 603  การออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน                     
4.ศษท. 604  การจัดกิจกรรมนันทนาการและเกม                    
5.ศษท. 605  สุขภาพเพื่อชวีิต  O    O          O O   
6.ศษท. 606  การสื่อสารสัมพันธ ์ O        O        O   
7.ศษท. 607  ภาวะผู้น าและเทคนิคการท างานเป็นทีม  O              O O   
8.ศษท. 608  บุคลิกภาพในโลกดิจิทัล         O       O    
9.ศษท. 609  จิตบริการเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม         O     O   O   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในหมวดวิชาเฉพาะ 
●   ความรับผิดชอบหลัก  O   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง 
ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะ
วิชาชีพเชิง

ปฏิบัติการ ทาง
เทคนิค 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 
หมวดวิชาเฉพาะ                                  
1. ทอ.320 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกรเทคนิค                                  
2. ทอ. 321 สถิติส าหรับวิศวกรเทคนิค                                  
3. ทอ. 322 ภาษาอังกฤษเทคนิคและการเขียนรายงาน                                  
4. ทอ. 323 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการเงิน                                   
5. ทอ. 324 การจัดการระบบคุณภาพ                                  
6. ทอ.360 ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น                                  
7. ทอ.361 พื้นฐานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม                                  
8. ทอ.362 พื้นฐานระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม                                  
9. ทอ.363 พืน้ฐานการอ่านแบบและเขียนแบบอุตสาหกรรม                                  
10. ทอ.364 ทักษะการคิดและวิเคราะห์ทางอุตสาหกรรม                                  
11. ทอ. 365 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการผลิต                                  
12. ทอ. 366 วัสดุอุตสาหกรรมสมัยใหม่                                  
13. ทอ. 367 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม                                  
14. ทอ. 368 การควบคุมคุณภาพ                                  
15. ทอ. 369 การศึกษาการท างาน                                  
16. ทอ. 370 การจัดการเพิ่มผลผลิตสมัยใหม่                                  
17. ทอ. 371 การวางแผนและควบคุมการผลิต                                  
18. ทอ. 372 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม                                  
19. ทอ. 373 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการงานวิศวกรรม                                  
20. ทอ. 374 สัมมนาทางวิศวกรรมและการศึกษาดูงาน                                  
21. ทอ. 375 เทคโนโลยีการซ่อมบ ารุงในอุตสาหกรรม                                  
22. ทอ. 376 เทคโนโลยีวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน                                  
23. ทอ. 377 เตรียมโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

                                 

24. ทอ. 378 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ                                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในหมวดวิชาเฉพาะ 
●   ความรับผิดชอบหลัก  O   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง 
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะ
วิชาชีพเชิง

ปฏิบัติการ ทาง
เทคนิค 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 
25. ทอ. 379 การฝึกงานอุตสาหกรรม                                  
26. ทอ. 380 ปัญหาพิเศษทางอุตสาหกรรม                                  
27. ทอ. 440 มาตรวิทยา                                  
28. ทอ. 441 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
และการผลิต 

                                 

29. ทอ. 442 เทคโนโลยีอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม                                              
30. ทอ. 443 เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติสมัยใหม่                                  
31. ทอ. 444 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือ                                  
32. ทอ. 445 การยศาสตร์                                    
33. ทอ. 446 การตลาดอุตสาหกรรมสมัยใหม่                                  
34. ทอ. 447 การจัดการโลจิสติกส์สมัยใหม่                                  
35. ทอ. 448 การจัดการสิ่งแวดล้อม                                  
36. ทอ. 449 การจัดการระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่                                  
37. ทอ. 450 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรม                                  
38. ทอ. 451 ผู้ประกอบการยุคใหม่                                  
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4. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา  
 

ชั้นปีที ่ ความคาดหวังผลการเรียนรู้ของนักศึกษาต่อชั้นป ี
1 นักศกึษาสามารถปฏิบัตตินตามระเบียบของมหาวิทยาลยัเกษมบณัฑติ มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ 

ต่อตนเองและสังคม มีทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม มีความรู ้ ความเข้าใจในพื้นฐานทางวิชาชีพ เช่น 
คณิตศาสตร์  สถิติ  วัสดุอุตสาหกรรม   และทักษะในวิชาชีพทางเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

2 นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในวิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการหาความรู้เพิ่มเติมและการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม สามารถบรูณาการองค์ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการเพือ่ประยุกต์ในการจัดการงานวิศวกรรมและการประกอบอาชีพได ้ หรือ
สามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได ้
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หมวดที ่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก จ) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
    2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา  เป็นส่วนหนึ่งของระบบการ 
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และ  น าไปด าเนินการ
จนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 
 การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมิน   ข้อสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการ   ศึกษา
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
    2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

 การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา มุ่งเน้นการ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของ
การประกอบอาชีพของบัณฑิต และน าผลการศึกษาที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน 
และหลักสูตรแบบครบวงจร โดยการศึกษาจะด าเนินการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ 
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน การประกอบการงาน
อาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบระยะเวลา
ต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 3 เป็นต้น 

3) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาส ในระดับ

ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษา และเข้าศึกษาเพ่ือ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 

5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขา วิชาที่
เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้
ของนักศึกษา 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
3.1  นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 

 3.1.1 สอบไล่ได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ของแต่ละ 
หลักสูตร ทั้งนี้ต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา 
 3.1.2  ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
 3.1.3  มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสม 
 3.1.4  ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย 

3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
 3.2.1  เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
 3.2.2  ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 3.2.3  ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในข้อ 3.2.1   และ 3.2.2   ยื่นค าร้องแสดง 
ความจ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อส านักทะเบียนและประมวลผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย ก าหนด 
มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญา ในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดที ่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ มหาวิทยาลัย/

สถาบัน คณะ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร อีกท้ังงานด้านการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน และการวิจัย

อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน และการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
2) มีการกระตุ้นและส่งเสริมอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 
3) จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าผลงานทางวิชาการ 
4) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มสร้างผลงานทางวิชาการต่างๆ ของคณะ 
5) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ 
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หมวดที ่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ก าหนดการก ากับมาตรฐานหลักสูตร โดยจะต้องด าเนินการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ดังกล่าวไว้ทุกประการ โดยผลการด าเนินการจะต้องบรรลุตามเปูาหมายของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ได้ระบุ
ไว้ในแต่ละปี 
 ในการด าเนินงานก ากับมาตรฐาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มอบหมายให้รองคณบดีฝุายวิชาการก ากับ
ดูแลการบริหารหลักสูตรในภาพรวมผ่านทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 ท่าน ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 โดย
จัดมีการประชุมเป็นอย่างน้อยทุก 2 เดือน ในประเด็นต่างๆ ทั้งการบริหารหลักสูตร ตลอดจนการพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการหรือการพัฒนาหลักสูตรในอนาคต 
 
2. บัณฑิต 
 หลักสูตรได้ก าหนดให้มีการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรทางด้านคุณภาพบัณฑิต โดยให้เป็นไป
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งพิจารณาจากผลลัพธ์การ
เรียนรู้ทั้งหมด 5 ด้าน 
 นอกจากนี้หลักสูตรได้ก าหนดให้มีการประเมินถึงร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี ที่มีงานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษานั้น) พร้อมทั้งท าการติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ทั้งจ านวนและคุณภาพจาก
ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ยังได้ท าการส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็น
ประจ าทุกปี และแจ้งผลการส ารวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการ
ปรับปรุงพฒันาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรก าหนดให้ผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึง
พอใจมากกว่า 3.5 (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 
3. นักศึกษา 

 ส าหรับการประกันคุณภาพทางด้านนักศึกษา หลักสูตรได้ก าหนดให้มีหลักเกณฑ์ในการรับนักศึกษา 
โดยให้มีความสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
 โดยภายหลังจากการรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ว ในช่วงปีแรกของการศึกษาทางหลักสูตรได้มีการ
เตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนานักศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษาเพื่อให้สามารถปรับตัวส าหรับการ
เรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการออกกลางคันน้อย ส าหรับในระหว่างการศึกษาหลักสูตร ได้
ก าหนดให้มีการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมที่ท าให้สามารถเกิดความรู้ และพัฒนาศักยภาพทั้ง
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
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 คณะวิศวกรรมศาสตร์ยังได้มีการวางระบบการควบคุมการดูแลการให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาทุกคน 
โดยการก าหนดให้นักศึกษาได้มีอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือสามารถขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งทางด้าน
วิชาการและการแนะแนวแก่นักศึกษา เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดไว้ 
 ทั้งนี้หากนักศึกษาต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียนทั้งเรื่องทั่วไปหรือผลการประเมิน สามารถ
ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ท าหน้าที่ดูแลการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้นๆ ตลอดจนสามารถยื่นข้อ
ร้องเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ท่ีศูนย์ SASC ซึ่งสามารถรับข้อร้องเรียนของนักศึกษาในภาพรวมได้ 
 นอกจากนี ้ หลักสูตรได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
โดยพิจารณาถึงผลที่เกิดกับนักศึกษา ในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย อัตราการคงอยู่ อัตราการส าเร็จ
การศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 
4. อาจารย ์
 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการรับสมัครอาจารย์ใหม่ โดยก าหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องก าหนด
เกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งก าหนดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ภายหลังจากการรับ
เช้าเป็นอาจารย์ใหม่ 
 ทั้งนี้ หลักสูตรให้ความส าคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวในการรับ
อาจารย์ใหม่ การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชา ได้ก าหนดให้มี
กลไกการคัดเลือกอาจารย์ โดยพิจารณาจากอาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญ
โดยตรงกับวิชาที่เปิดสอน และอาจารย์จะต้องมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้า
ในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งต าแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ทั้งนี้การบริหารการจัดการทั้งหมดเน้นการมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน การติดตามและ
ทบทวนหลักสูตร การบริหาร การส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์ (ตามหมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์) 
 
5. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 หลักสูตรได้จัดให้มีการบริหารจัดการหลักสูตร โดยเน้นทั้งทางด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบด้วย การออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย 
ทั้งนี้ในแต่ละปีหลักสูตรได้ก าหนดให้มีการด าเนินงานประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยก าหนดให้มีการจัดรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ในแบบรายงานผล
การด าเนินการหลักสูตร (มคอ.7) ซึ่งน าไปสู่ขั้นตอนของการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบ
วงรอบการศึกษา หรือไม่เกิน 5 ปี 
 หลักสูตรให้ความส าคัญกับอาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชา โดยได้ก าหนดให้มีกระบวนการวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึกถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนวิชานั้นๆ นอกจากนี้ยังได้
ก าหนดให้มีการประเมินผู้เรียนตามสภาพความเป็นจริง โดยก าหนดวิธีการประเมินที่หลากหลายตามความ
เหมาะสมของแต่ละวิชา เพื่อให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาได้มีระบบการด าเนินงานในด้านต่างๆ เพ่ือให้มีความพร้อมของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทั้งความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ) และความพร้อมของอุปกรณ์
เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยมีคุณภาพ พร้อมใช้งาน ซึ่งทุกปี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์จะมีกระบวนการในการปรับปรุงพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 นอกจากนี้ในเชิงปริมาณหลักสูตรได้ก าหนดให้มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางปฎิบัติการ) ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และมีการด าเนินการปรับปรุงตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)        

      หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ  มีตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5 ต้อง
มีผลด าเนินการบรรลุตามเปูาหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจ านวนตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่  6-12 ที่มีผล
ด าเนินการบรรลุเปูาหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัว
บ่งชี้รวมในแต่ละปี ดังนี้ 
 

 

ตัวบ่งช้ีและเปูาหมาย ปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

1.อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน หลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสตูรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ  

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนามตาม
แบบ มค อ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุปี
การศึกษา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน ผลการเรยีนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4  อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

     

7.  มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ปรับปรุงกลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.
7 ปีท่ีผ่านมา 

  
 

 
 

 
 

 
 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า  ด้านการจดัการเรียนการ
สอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ หรือวิชาชีพอย่างน้อยปี
ละ  1 ครั้ง 
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ตัวบ่งช้ีและเปูาหมาย ปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการและหรือ
วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อ  
คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหมเ่ฉลีย่ ไม่นอ้ยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

     

รวมตัวบ่งช้ีบังคับท่ีต้องด าเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งช้ีในแต่ละป ี 9 11 12 12 12 
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หมวดที ่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอค าแนะน า/
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 
 2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่านอื่น 
หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชา 
 3) การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถามหรือการ
สนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน 

 4) ประเมินจาการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม และผลการสอบ 
1.2การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยฝุายวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 2) การประเมินการสอนของอาจารย์จาการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่มอบหมาย
แก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินการสอนของสาขาวิชา 

 3) การประเมินการสอนโดยอาจารยืผู้ร่วมสอนในรายวิชา จาการสังเกตการสอน 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 โดยนักศึกษาปัจจุบัน และบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในภาคปลายก่อนส าเร็จการศึกษา ในรูป
แบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์ 

2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรือจากรรมการประเมินคุณภาพภายนอก 
 การประเมินจาการเยี่ยมชมและข้อมูลในรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 

       2.3 โดยนายจ้าง และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
 1) แบบประมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
 2) การประชุมทบทวนหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต 
 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามหลักสูตร ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 
7 โดยคณะกรรมการการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยและจากหน่วยงานภายนอก 

 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

 1)  อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมิน ประสิทธิผลการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบในระหว่าง 
ภาคเรียน และปรับปรุงทันทีหลังจากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.3 และหรือ มคอ.5) เสนอหัวหน้า สาขาวิชาผ่านอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 2)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินการ ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน จากการ 
ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 
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3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการของหลักสูตรประจ าปี   (มคอ.7) โดยรวบรวม 
ข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอนรายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอน และสิ่งอ านวย
ความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผล
การประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท ารายงานผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี
เสนอหัวหน้าสาขาเพ่ือพิจารณาน าเสนอต่อคณบดี 

4) ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรจากร่างรายงาน 
ผลการด าเนินการหลักสูตร และความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็นวางแผนปรับปรุงการ
ด าเนินการเพ่ือใช้ในรอบการศึกาต่อไป โดยจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรเสนอคณบดีผ่าน
หัวหน้าสาขาวิชา เพื่อรายงานคณะกรรมการประจ าคณะ  
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ภาคผนวก 
 ก  ค าอธิบายรายวิชา 
 ข  ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสตูรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

    ค  รายนามคณะกรรมการ 
               - คณะกรรมพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา  
       - คณะกรรมการสภาวิชาการ   
         ง  ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 จ  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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ภาคผนวก ก 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 มคอ.2-48 

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1.1 กลุ่มสาระ ภาษากับการสื่อสาร 
ศษท. 103       ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์            3(3-0-6) 
GEN 103     THAI FOR CREATION 

  ศิลปะการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์อย่างสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการกลุ่มและ
รายบุคคล จากวิธีการวิเคราะห์เชิงลึก การวิจารณ์ การตีความ การวิพากษ์คุณค่าจากศิลปะการรับสารและส่ง
สาร สามารถน ามาประยุกต์และสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมทางภาษาไทยที่มีความทันสมัย มีคุณภาพ 
คุณประโยชน์ และมีความเหมาะสมด้วยคุณธรรมตามบริบทของสังคมในปัจจุบัน 
ศษท. 104  วาทการสมัยใหม่                                3(3-0-6) 
GEN 104 MODERN DISCOURSE 

  การสื่อความหมายด้วยภาษาแบบเน้นเปูาหมาย เปรียบเทียบวาทการกบัการสร้างสรรค์ การ
วิเคราะห์หลักการแห่งวาทการสมัยใหม่ การประยุกต์วาทการสู่การปฏิบัติ การบูรณาการวาทการสู่วิชาชีพ 
ศษท. 105  การสื่อสารอย่างมืออาชีพ               3(3-0-6) 
GEN 105 PROFESSIONAL COMMUNICATION 

  การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับการสื่อสารในโอกาสต่างๆ พลังค าพูดกับการพัฒนาศักยภาพ
การสื่อสาร ทั้งการสื่อสารภายในตนเอง การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารแบบกลุ่ม และการสื่อสารระดับ
องค์กร รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารในงานและการน าเสนองานอย่างมืออาชีพ 
ศษท. 106  การเขียนเพ่ืองานอาชีพ            3(3-0-6) 
GEN 106 WRITING FOR CAREER 

  หลักการและความส าคัญเกี่ยวกับการเขียน การใช้ถ้อยค า ส านวนโวหาร การเขียนกิจธุระ 
การเขียนแนะน าหนังสือ สินค้า สถานที่ท่องเที่ยว  รวมถึงการเขียนภาษาไทยในสื่อสารมวลชน จรรยาบรรณ
ของผู้เขียน  ความรับผิดชอบต่องานเขียนในสื่อสารมวลชน  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารอย่าง
เหมาะสมและสามารถบูรณาการสู่วิชาชีพได้ 
ศษท. 107  ศิลปะการใช้ภาษาไทยในสื่อออนไลน์             3(3-0-6) 
GEN 107 ART OF USING THAI LANGUAGE IN ONLINE MEDIA   

  การใช้ภาษาอย่างมีวิจารณญาณในสื่อออนไลน์ การเขียนบันเทิงคดี สารคดี บทความ และ
หลักการวิจารณ์ เพ่ือน าความรู้ไปเชื่อมโยงและปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ศษท. 108  วิถีภาษาไทยร่วมสมัย            3(3-0-6) 
GEN 108 WAYS OF CONTEMPORARY THAI LANGUAGE   

  วิถีภาษาไทยตามยุคสมัยของสังคมไทย บริบทการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการใช้ภาษาไทย 
ภูมิปัญญาทางภาษา วัฒนธรรมและความเชื่อท่ีแสดงออกผ่านทางภาษา การออกแบบกิจกรรมนันทนาการและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่การใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน 
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ศษท. 109  การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน           3(3-0-6) 
GEN 109 ENGLISH READING IN DAILY LIFE 

  ฝึกทักษะการอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญจากบทความ หนังสือพิมพ์ และเอกสารอื่นๆที่พบใน
ชีวิตประจ าวัน โดยใช้กลวิธีการอ่าน การเดาค าศัพท์จากบริบท รวมทั้งศึกษาค าศัพท์ ส านวนและการใช้ภาษา
จากการอ่าน 
ศษท. 110  ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในองค์กร           3(3-0-6) 
GEN 110 ENGLISH CONVERSATION SKILLS IN WORKPLACES      
   ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการท างาน ประกอบด้วยการตั้งและตอบค าถามอย่าง
เป็นทางการ การแนะน าตนเอง การแนะน าเพ่ือน การทักทายและพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงาน การน าเสนองาน 
การแสดงความคิดเห็น และการเจรจาต่อรอง 
 

1.2 กลุ่มสาระ การสร้างสรรค์ นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ 
 

ศษท. 201 ไลฟ์สไตล์ผู้ประกอบการสมัยใหม่                                    3(3-0-6) 
GEN 201 CONTEMPORARY ENTREPRENEURSHIP LIFESTYLE 
  หลักการพ้ืนฐาน ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการในสังคมดิจิทัล ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบระบบธุรกิจ การผลิต การตลาด และต้นทุน 
การวางแผนการเงินด้วยกลยุทธ์ทางหลักเศรษฐศาสตร์ การใช้สื่อนวัตกรรมในการบริหารงานและการเพ่ิม
ผลผลิต กระบวนการคิดเชิงอนาคต ความเป็นผู้น าในการจัดการองค์กร การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการแก้ปัญหา และออกแบบธุรกิจของการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 
ศษท. 202 ทักษะการบริหารใจในโลกยุคใหม่                                            3(3-0-6) 
GEN 202 MIND MANAGEMENT SKILLS IN MODERN WORLD  
  แนวคิดและความหมายของกายและจิต ศาสตร์สมัยใหม่ในการบริหารจิตใต้ส านึกและสมอง
เพ่ือสร้างศักยภาพมนุษย์ การจินตนาการ การคิดสร้างสรรค์ เพ่ือแก้ปัญหาชีวิตประจ าวัน และการเสริมสร้าง
ภาวะผู้น าทางจิตวิญญาณของผู้ประกอบการในโลกสมัยใหม่ 
ศษท. 203 ธุรกิจสิ่งแวดล้อม                                           3(3-0-6) 
GEN 203 GREEN BUSINESS 

  แนวคิดการด าเนินธุรกิจ และกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม 
รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือสร้างความตระหนักให้นักศึกษาเป็นผู้น าทางธุรกิจสิ่งเเวดล้อม และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจของตนเองหรือองค์กร 
ศษท. 204 ความคิดสร้างสรรค์ : ศักยภาพสุดยอดของมนุษย์                                     3(3-0-6) 
GEN 204 CREATIVITY : HUMAN SELF ACTUALIZATION 
  แนวคิด ความหมาย และความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบและคุณลักษณะ
ของความคิดที่เป็นศักยภาพระดับสูงสุดของมนุษย์ รูปแบบและกลยุทธ์การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือ
พัฒนาการคิดออกแบบ และการสร้างนวัตกรรมในทุกสาขาวิชาชีพ และทุกมิติการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในโลก
ยุคพหุวัฒนธรรม และความล้ ายุคทางเทคโนโลยี กรณีศึกษาจากศาสตร์และวิชาชีพต่างๆในสังคม 
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ศษท. 205 กฎหมายธุรกิจเพ่ือผู้ประกอบการ                                                            3(3-0-6) 
GEN 205 BUSINESS LAW FOR ENTREPRENEURS 

ศึกษาหลักกฎหมายทั่วไป องค์กรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมธุรกิจ ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมสัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญา กฎหมายว่าด้วยหลักประกัน สินเชื่อ 
กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน การคุ้มครองผู้บริโภค และปูองกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม กฎหมาย
เกี่ยวกับการฟ้ืนฟูกิจการ และการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ 
ศษท. 206 บุคลิกภาพและการน าเสนองานอย่างมืออาชีพส าหรับผู้ประกอบการ       3(3-0-6) 
GEN 206 PERSONALITY AND PROFESSIONAL PRESENTATION FOR ENTREPRENEURS  

หลักการและแนวทางการการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นผู้น า
องค์กรที่ทรงพลัง ทักษะการประเมินสถานการณ์ การวางแผนและการเตรียมการ กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง 
ศิลปะการพูดและการเสนอขาย งานส าหรับผู้ประกอบการ ตลอดจนเทคนิคและกระบวนการสร้างสรรค์การ
น าเสนองาน ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ อย่างมืออาชีพ 
ศษท. 207  การคิดสร้างสรรค์เพ่ือการสื่อสาร                              3(3-0-6) 
GEN 207 CREATIVE THINKING FOR COMMUNICATIONS   
  แนวคิด กระบวนการและการแสวงหาข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์  รวมถึงแรง
บันดาลใจและจินตนาการเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ และน าไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร 
ศษท208 ภูมิปัญญาไทยกับความคิดสร้างสรรค์           3(3-0-6) 
GEN208 THAI WISDOM AND CREATIVITY 
  ภูมิปัญญาไทยและแรงบันดาลใจในการออกแบบ ปัจจัยที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์ กระบวนการ
และวิธีการสร้างสรรค์ ลักษณะและผลผลิตของการสร้างสรรค์ รวมถึงการดัดแปลงวัสดุเพ่ือการแก้ปัญหาใน
การด ารงชีวิตประจ าวันในแต่ละยุคสมัย 
ศษท. 209  สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย                3(3-0-6) 
GEN 209 CONTEMPORARY ART GREATIVITY 

การพัฒนาความคิดผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การตอบสนองความต้องการของชีวิต
ด้วยการวิเคราะห์ ระบายสี การประดิษฐ์ผลงานศิลปะด้วยเทคนิควิธีการต่างๆ และงานเพ่ือการพัฒนาความ
เป็นมนุษย์ที่ดีทั้งด้านความคิด อารมณ์ จิตใจ และการกระท า 
 

1.3 กลุ่มสาระ ศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต 
ศษท. 301 ศาสตร์และศิลป์แห่งการใช้ชีวิต           3(3-0-6) 
GEN 301 THE ART AND SCIENCE FOR LIFE  
  ศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน การใฝุเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหาชีวิตในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ให้มีคุณธรรม คุณค่า และเกิดความสุขกาย สุขใจอย่างสมดุล 
ศษท. 302 ออกแบบชีวิต คิดสไตล์คนรุ่นใหม่                           3(3-0-6) 
GEN 302 LIFE DESIGN AND THE CONCEPTION OF NEW GENERATION 

      ความหมายและแนวคิดของคนรุ่นใหม่ การคิดเชิงวิเคราะห์ ความคิดเชิงเหตุผล ความสัมพันธ์
ของการท างานระหว่างสมอง จิต และความคิดต่อพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ สมาธิ เทคนิค NLP และ Hypnosis  
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ในการออกแบบชีวิตของคนรุ่นใหม่ การจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ และการสังเคราะห์ความคิดในการ
แก้ปัญหา การก าหนดเปูาหมายความส าเร็จและความสุขของชีวิตสไตล์คนรุ่นใหม ่
ศษท. 303 การรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ           2(2-0-4) 
GEN 303 COPING WITH NATURAL DISASTER  
  นิยามและความหมายของภัยพิบัติ  โลก สาเหตุ ผลกระทบ และสถานการณ์ด้านภัยพิบัติจาก
การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนผิวโลกและสภาพภูมิอากาศ การเตรียมพร้อมและรับมือกับภัยพิบัติเพ่ือลดความเสี่ยง 
และบทบาทของเยาวชนในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
ศษท. 304 สารและการเปลี่ยนแปลงรอบตัวเรา          2(2-0-4) 
GEN 304 SUBSTANCE AND CHANGE AROUND US   
  ความรู้ทางเคมีเบื้องต้นและปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจ าวัน ความส าคัญ ผลกระทบของ
เคมีกับการด าเนินชีวิต ศึกษาผลิตภัณฑ์เคมี และผลกระทบในชีวิตประจ าวัน การใช้งานและการคิดวิเคราะห์
ทดสอบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน ยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ เครื่องส าอาง การตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เคมีอย่างถูกต้อง ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 
ไฟฟูาเคมีประยุกต์ เคมีกับมลพิษสิ่งแวดล้อม เคมีกับความปลอดภัยในการด ารงชีวิต เคมีกับการกีฬา 
ศษท. 305 รอบรู้ปรากฏการณ์ธรรมชาติ           2(2-0-4) 
GEN 305 ALL AROUND OF NATURAL PHENOMENON 
  ความรู้เบื้องต้นทางกายภาพ การเคลื่อนที่แนวตรง แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
สภาพสมดุลของวัตถุ งานและพลังงาน การชนและโมเมนตัม สมบัติเชิงกลของสสาร ไฟฟูา คลื่น ความรู้
เบื้องต้นเกีย่วกับฟิสิกส์ยุคใหม่ 
ศษท. 306 ทักษะเชิงตัวเลขในชีวิตประจ าวัน           2(2-0-4) 
GEN 306 NUMERICAL SKILLS IN DAILY LIFE 
  หลักการพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  การค านวณเปอร์เซ็นต์ การใช้สมการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน การค านวณดอกเบี้ยชนิดต่างๆ  ค่าเสื่อมราคา ภาวะเงินเฟูอ  การค านวณภาระภาษี           
การฝากเงินรายงวด การผ่อนส่งรายงวด การลงทุนเบื้องต้น การจ านอง สินค้าคงคลัง การตั้งราคาสินค้า     
การค านวณและการตรวจสอบเอกสารเงินเดือน การประกันภัย 
ศษท. 307 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น               2(2-0-4) 
GEN 307 INTRODUCTION TO DATA ANALYSIS 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูล ระเบียบวิธีเชิงสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น การ
น าเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล การก าหนดประชากรและการเลือก
กลุ่มตัวอย่าง สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่าย การวิเคราะห์ผลส ารวจ
ความคิดเห็นและปัญหาโดยใช้กระบวนการทางสถิติ 
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ศษท. 308 การใช้แอพพลิเคชั่นและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการท างาน        2(1-2-4) 
GEN 308 THE USE OF APPLICATIONS AND COMPUTER PROGRAMS FOR WORK  
  การใช้แอพพลิเคชั่นและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการท างาน การสร้างงานกราฟิก ปรับแต่ง
ภาพ ตัดต่อวีดิโอ ผลิตสื่อและน าเสนองาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์อย่างเข้าใจและปลอดภัย 
รวมถึงจริยธรรมและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ศษท. 309 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศยุคดิจิทัล                        3(3-0-6)  
GEN 309         MEDIA AND INFORMATION LITERACY IN DIGITAL ERA                                              
 ความเป็นมา  ความส าคัญ  แนวคิดของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศยุคดิจิทัลสู่ทักษะ    
การคิดเชิงวิพากษ์ การบริโภค การสร้างสรรค์สื่อและสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือให้สามารถบูรณาการ
กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  เทคนิคการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและการรับมือกับการคุกคาม การครอบง า การ
ใช้ประทุษวาจา และการสร้างความเกลียดชังที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ ตลอดจนกฎหมายและจริยธรรมที่
เกี่ยวข้อง 
ศษท. 310   ทักษะการเรียนรู้สู่ความส าเร็จ                                                       3(3-0-6)   
GEN 310  LEARNING SKILLS TO SUCCESS 
   เคล็ดลับสู่ความส าเร็จ การคิดและการตัดสินใจที่ดี การรับรู้เกี่ยวกับตนเองและสมรรถนะแห่ง
ตน เพ่ือความส าเร็จ คุณค่าของการท างาน การรู้เท่าทันสื่อยุคใหม่ การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ        
การพัฒนาทักษะสู่ความส าเร็จผ่านกิจกรรมและโครงการ 
 

1.4 กลุ่มสาระ พลเมืองโลก 
ศษท. 402 กฎหมายเพื่อการด ารงชีวิต           3(3-0-6) 
GEN 402 LAWS FOR DAILY LIFE 
  ความหมาย บทบาท ความส าคัญ ที่มา การแบ่งแยกประเภทของกฎหมาย การบังคับใช้
กฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในสังคม กฎหมายว่าด้วยสถานภาพและ
ความสามารถของบุคคลทั่วไป หลักการและแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามกฎหมาย การบังคับ
ใช้สิทธิทางกฎหมาย โทษทางกฎหมาย ตลอดจนกฎหมายสิทธิหน้าที่ขั้นพ้ืนฐานของพลเมือง 
ศษท. 403   การศึกษาเพ่ือพัฒนาพลเมือง               3(3-0-6) 
GEN 403 EDUCATION FOR CITIZEN DEVELOPMENT  
  ความหมาย ความส าคัญของการศึกษาการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม การส่งเสริมหน้าที่พลเมืองแลความรับผิดชอบต่อสังคม ประเด็นปัญหาสังคม เพ่ือ
พัฒนาตนเองสูค่วามเป็นพลเมืองที่ด ี   
ศษท. 404 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาชีวิต            3(3-0-6) 
GEN 404 THE KING’S PHILOSOPHY FOR LIFE DEVELOPMENT 
  ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ การพัฒนาตนตามศาสตร์พระราชา ความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม 
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ศษท. 405 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพ่ือโลกยั่งยืน          2(2-0-4) 
GEN 405 ENVIRONMENTAL SCIENCE FOR SUSTAINABLE WORLD 
  หลักการคิดอย่างเป็นระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการปรับตัวต่อสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหามลพิษทางน้ า อากาศ เสียง และขยะ รวมถึง
กฎหมายและนโยบายของรัฐด้านสิ่งแวดล้อม 
ศษท. 406 เมืองอัจฉริยะเพ่ือการจัดการที่ยั่งยืน          3(3-0-6) 
GEN 406 SMART CITY TO SUSTAINABILITY 
  ความหมายและประโยชน์ของเมืองอัจฉริยะ การเปลี่ยนแปลงและแนวทางในการปรับตัว   
เข้าสู่เมืองอัจฉริยะ การออกแบบและประยุกต์ใช้เมืองอัจฉริยะในการจัดการเมืองให้เกิดความยั่งยืน เมือง
อัจฉริยะและโอกาสในการสร้างสรรค์ธุรกิจ 
ศษท. 407 สังคมสูงวัย ใจเป็นสุข            3(3-0-6) 
GEN 407 AGING SOCIETY AND HAPPY MIND 
  แนวคิดเกี่ยวกับสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเข้าสู่วัยสูงอายุของประเทศไทยและ
สังคมโลก การปรับตัว ความเข้าใจ การเห็นคุณค่าผู้สูงวัย กิจกรรมส่งเสริมพลังชีวิตผู้สูงอายุที่มุ่งเน้นในด้าน
สุขภาพกายและจิตที่ดี การมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความอบอุ่นทางครอบครัว การมีส่วนร่วมในสังคม 
เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
        

1.5 กลุ่มสาระ ศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะและบุคลิกภาพ 
ศษท. 601 ลีลาศ               1(0-2-2) 
GEN 601 BALLROOM DANCING        
  ศึกษาทักษะการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ  ปฏิบัติการเข้าร่วมลีลาศได้อย่างเหมาะสม  และ
น าการเต้นลีลาศ มาพัฒนาตนเองไปสู่การมีสุขภาพท่ีดีทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม  
ศษท. 602 การต่อสู้และปูองกันตัว            1(0-2-2) 
GEN 602 MARTIAL ARTS     
  ศึกษาความมุ่งหมาย กฎระเบียบและคุณประโยชน์การต่อสู้และปูองกันตัว ฝึกปฏิบัติการต่อสู้
และปูองกันตัวเพ่ือพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม มุ่งเน้นหลักการต่อสู้ขั้นพ้ืนฐาน และการปูองกันตัวจากการถูก
ท าร้ายในลักษณะต่างๆ    
ศษท. 603 การออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน           2(1-2-3) 
GEN 603 EXERCISES IN DAILY LIFE    
  ศึกษาหลักการออกก าลังกาย ตามหลักทางวิทยาศาสตร์การกีฬา สามารถออกก าลังกายได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับตนเอง และไม่เกิดอาการบาดเจ็บ เพ่ือพัฒนาตนเองไปสู่การมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้าน
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม 
ศษท. 604 การจัดกิจกรรมนันทนาการและเกม          2(1-2-3) 
GEN 604 GAMES AND RECREATION ACTIVITIES 
  ศึกษาความหมาย ลักษณะ ขอบข่าย ประวัติความเป็นมา ประเภท รูปแบบ ประโยชน์ 
คุณค่าของนันทนาการและเกมสามารถออกแบบกิจกรรมนันทนาการและเกมได้เหมาะสมกับบุคคลในวัยต่างๆ 
เพ่ือพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม ฝึกปฏิบัติการน ากิจกรรมนันทนาการ และเกม 
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ศษท. 605 สุขภาพเพ่ือชีวิต             3(3-0-6) 
GEN 605 HEALTH FOR LIFE    
  แนวคิดการดูแลสุขภาพ ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การ
สร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค สุขภาพวัยรุ่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น   
ศษท. 606 การสื่อสารสัมพันธ์                                           3(3-0-6) 
GEN 606 COMMMUNICATION OF RELATION 
  รูปแบบการสื่อสารของบุคคลและกลุ่มสังคม การพัฒนาตนเองเพ่ือการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะชีวิต การสร้างและพัฒนามนุษยสัมพันธ์เพ่ื อการด าเนินชีวิตในสังคม
ปัจจุบันได้อย่างผาสุก 
ศษท. 607 ภาวะผู้น าและเทคนิคการท างานเป็นทีม          3(3-0-6) 
GEN 607 LEADERSHIP AND TEAM WORKING TECHNIQUES 
  ความหมายและประเภทของผู้น า ภาวะผู้น ากับการสร้างทีมงาน หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การบริหาร การพัฒนาและการท างานเป็นทีม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของทีม  การวิเคราะห์การ
ปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา และวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพของทีมงานในโลกสมัยใหม่ 
ศษท. 608 บุคลิกภาพในโลกดิจิทัล                      3(3-0-6) 
GEN 608 CONTEMPORARY PERSONALITY IN DIGITAL AGE 
  แนวคิด ความหมาย และความส าคัญของบุคลิกาพต่อการด ารงชีวิต ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล การวิเคราะห์ และการประเมินบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ การปรับตัวในสังคมปัจจุบัน การ
เสริมสร้างสุขภาพจิต การเห็นคุณค่าตนเอง ผู้อ่ืน และมารยาทสังคม แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการใช้
ชวีิตในโลกดิจิทัล 
ศษท. 609 จิตบริการเพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคม          3(3-0-6) 
GEN 609 SERVICE MIND FOR LIFE AND SOCIAL DEVELOPMENT 
  แนวคิด ความหมายและความส าคัญของจิตบริการ การมีจิตบริการเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม
ในโลกยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างคุณลักษณะและบุคลิกภาพของผู้มีจิตบริการ ที่มุ่งเน้นการมุ่งท า
ความดีและบริการด้วยหัวใจ การประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการและกลยุทธ์ทางจิตบริการเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและมิติ
ใหม่ๆให้แก่การพัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการปรับเปลี่ยน การแก้ปัญหาการบริการเพ่ือการด าเนิน
ชีวิตอย่างมีคุณภาพในสังคมศตวรรษที่ 21 
 
2 หมวดวิชาเฉพาะ 

 
2.1  รายวิชากลุ่มวิชาแกน 

ทอ. 320 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกรเทคนิค                   2(2-0-4) 
IET.320  APPLIED MATHEMATICS FOR TECHNICIAN ENGINEERS 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
  การหาพ้ืนที่รูปทรงเรขาคณิตและพ้ืนที่ผิวในงานวิศวกรรม  ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติกับการ
ประยุกต์ในงานวิศวกรรม  การประมาณราคางานวิศวกรรม  
 
 



 
 มคอ.2-55 

ทอ. 321  สถิติส าหรับวิศวกรเทคนิค                                                                     2(2-0-4) 
IET.321   STATISTICS FOR TECHNICIAN ENGINEERS 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
  ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ   ความน่าจะเป็นและการแจกแจงทางสถิติ  การประมาณค่า  การ
ทดสอบสมมุติฐานเชิงสถิติ    การหาขนาดตัวอย่างและการวิเคราะห์ความแปรปรวน  การวิเคราะห์ถดถอย
และสหสัมพันธ์เชิงเส้น   การประยุกต์สถิติกับงานควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม 
ทอ. 322  ภาษาอังกฤษเทคนิคและการเขียนรายงาน                2(2-0-4) 
IET. 322   TECHNICAL ENGLISH AND REPORT WRITING   

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
ทบทวนโครงสร้างภาษาอังกฤษเทคนิค  เน้นการอ่านและการเขียนรายงานทางวิศวกรรม  

การรายงานผลการปฏิบัติงาน ฝึกการอ่านคู่มือเครื่องจักร   การฟังและบทสนทนาเพ่ือการสื่อสารในงาน
เทคนิค  และการน าเสนองาน 
ทอ. 323  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการเงิน                                      3(3-0-6)  
IET. 323   ENGINEERING ECONOMY AND FINANCE 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
แนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์และการเงิน  วงจรการเคลื่อนไหวทางการเงิน ประเภทต้นทุนและ

งบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน หลักเกณฑ์และเทคนิคการลดต้นทุน มูลค่าของเงินที่เปลี่ยนแปลงตาม
ระยะเวลาและดอกเบี้ย  การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน  วิธีคิดค่าเสื่อมราคา  การวิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน การ
วิเคราะห์การลงทุนในโครงการต่างๆ ในรูปของผลตอบแทนที่คุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ การจัดท าแผนธุรกิจ และ
กรณีศึกษา 
ทอ. 324  การจัดการระบบคุณภาพ                                                      3(3-0-6)  
IET. 324          QUALITY SYSTEM MANAGEMENT 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
   ความส าคัญการบริหารคุณภาพ หลักการประกันและการจัดการคุณภาพ ข้อก าหนดและ

ขั้นตอนการขอรับรองระบบคุณภาพ ISO 90001 การจัดท าแผนงานคุณภาพ การเขียนเอกสารระเบียบ
ปฎิบัติงาน (Procedure) เอกสารวิธีการปฎิบัติงาน (Work Instruction) ดัชนีวัดสมรรถนะในการด าเนินงาน 
(KPI) และต้นทุนคุณภาพ 
 

2.2 รายวิชากลุ่มวิชาชีพ 
ทอ. 360 พ้ืนฐานคณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น                                                       1(2-0-4) 
IET. 360   FUNDAMENTALS OF MATHEMATICS AND STATISTICS 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับพีชคณิต รูปแบบของสมการต่างๆ เรขาคณิต เส้นรอบรูป พ้ืนที่  

ปริมาตร ตรีโกณมิติ เลขยกก าลัง การถอดกรณฑ์ (Root) การค านวณค่าสถิตอย่างง่าย เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย 
ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวน 
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ทอ. 361 พ้ืนฐานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม                                                  2(2-0-4) 
IET. 361   FUNDAMENTALS OF MANUFACTURING FOR INDUSTRY 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
ความส าคัญของกระบวนการผลิต องค์ประกอบและปัจจัยการผลิต ประเภทวัสดุ 

อุตสาหกรรมเบื้องต้น กรรมวิธีการผลิตเบื้องต้น เช่น การข้ึนรูปโพลิเมอร์ การขึ้นรูปเซรามิค การขึ้นรูปวัสดุ
คอมโพสิต กระบวนการผลิตแบบพิเศษ กรรมวิธีการตกแต่งชิ้นงาน เป็นต้น 
ทอ. 362 พ้ืนฐานระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม                                           2(2-0-4) 
IET. 362   FUNDAMENTALS OF AUTOMATION CONTROL SYSTEM FOR INDUSTRY 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
ความรู้พื้นฐานและความส าคัญเกี่ยวกับประเภทและการท างานของระบบไฟฟูาอุตสาหกรรม  

หลักการท างานเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมอัตโนมัติ เช่น ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอสิกส์ การควบคุมด้วย
คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางไฟฟูาและอุปกรณ์ควบคุม เช่น แมกเนติกส์ กระบอก
สูบนิวแมติกส์ และกระบอกสูบไฮดรอลิกส์  โซลินอยด์วาล์ว  เซนเซอร์  ลิมิตสวิทซ์  เป็นต้น  
ทอ. 363 พ้ืนฐานการอ่านแบบและเขียนแบบทางอุตสาหกรรม                                     2(2-0-4) 
IET. 363   FUNDAMENTALS OF INDUSTRIAL DRAWING  

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
ความรู้พื้นฐานด้านสัญญลักษณ์ในงานเขียนแบบ การก าหนดขนาดของมิติ มาตราส่วน  

หลักการฉายภาพ ภาพสามมิติ ภาพสเกตซ์ ภาพตัด หลักการอ่านแบบและเขียนแบบเบื้องต้น 
ทอ. 364 ทักษะการคิดและวิเคราะห์ทางอุตสาหกรรม                                               1(2-0-4) 
IET. 364   THINKING AND ANALYTICAL SKILL FOR INDUSTRY 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
การศึกษาความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เช่น นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่  

เศรษฐศาสตร์กบัการเปลี่ยนแปลงยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ การควบคุมการผลิตทางอุตสาหกรรมสมัยใหม่ การ
ตระหนักด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรม และวิศวกรรมคุณค่าทางวิศวกรรม 
ทอ. 365 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการผลิต                                                2(2-0-4) 
IET. 365   DESIGN OF PRODUCTION MACHINE ELEMENTS  

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
หลักการพ้ืนฐานการออกแบบเครื่องกล  คุณสมบัติของวัตถุ ทฤษฏีความเสียหาย  ความล้า

การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรอย่างง่าย  เพลา    คัปปลิ้ง  แบริ่ง   สายพาน   น๊อตและสกรู  โซ่   ลิ่ม  สปริง 
สกรูส่งก าลัง  การยึดด้วยหมุดย้ า   การยึดด้วยสลักเกลียว  การก าหนดค่าพิกัดงานสวมและระยะเผื่อ   ตาราง
มาตรฐานและการเลือกใช้วัสดุในการท าชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการผลิต    ระบบหล่อลื่นชิ้นส่วนจักรกลและการ
เลือกใช้สารหล่อลื่น   หลักการและเครื่องมือในการถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่ องจักรกล   การบ ารุงรักษาและ
การปรับแต่งชิ้นส่วนเครื่องจักรกล   การคิดก าลังแรงม้าเปรียบเทียบ 
ทอ. 366 วัสดุอุตสาหกรรม สมัยใหม่                                                         2(2-0-4) 
IET. 366   MODERN INDUSTRIAL MATERIALS  

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
ความส าคัญของวัสดุสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตวัสดุ ประเภทชนิดของวัสดุ 
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โครงสร้าง สมบัติและชนิดของวัสดุ ได้แก่ โลหะและโลหะผสม วัสดุโพลิเมอร์ วัสดุเซรามิก วัสดุผสม วัสดุ
อิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการปรับสมบัติของวัสดุ มาตรฐานของวัสดุ แนวโน้มการเลือกวัสดุไปใช้เชิงวิศวกรรม
ในอนาคต 
ทอ. 367 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม                                                3(3-0-6) 
IET. 367   INDUSTRIAL SAFETY MANAGEMENT  

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
สาเหตุอุบัติเหตุ  การจัดองค์กรความปลอดภัย  การตรวจและประเมินความปลอดภัย   การ

สอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ  ดัชนีวัดประสิทธิภาพความปลอดภัย  ความปลอดภัยในการท างาน เช่น  
งานไฟฟูา    งานเชื่อม   งานเครื่องจักรกล    และหม้อไอน้ า    อัคคีภัยและสารเคมี    การจัดผังโรงงานและ
สภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย     อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล     เทคนิคการจัดการเพ่ืองานความ
ปลอดภัย    การประเมินความเสี่ยง    การเขียนแผนงานความปลอดภัย   แผนการตรวจความปลอดภัย การ
จัดท าคู่มือและมาตรฐานงานความปลอดภัย สาธารณสุขในโรงงาน กฎหมายงานความปลอดภัย การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 
ทอ. 368 การควบคุมคุณภาพ                                            3(3-0-6) 
IET. 368   QUALITY CONTROL   

  เงื่อนไขของรายวิชา  :  สอบได้วิชา  ทอ.321 สถิติส าหรับวิศวกรเทคนิค 
การควบคุมคุณภาพในงานผลิต    การวางแผนและก าหนดนโยบายคุณภาพ    การประยุกต์

หลักการทางสถิติมาช่วยในการตรวจสอบการผลิต การก าหนดเกณฑ์และแผนของการสุ่มตัวอย่างเพ่ือการ
ยอมรับ   แผนภูมิควบคุมเชิงผันแปรและแผนภูมิควบคุมเชิงคุณลักษณะ   การใช้ตารางมาตรฐาน   การสร้าง
และการใช้งานเครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง (7 QC Tools)    การออกแบบการทดลองเบื้องต้น   วิศวกรรม
ความเชื่อมั่น   และการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการผลิต   แผนงานคุณภาพเพ่ือการผลิต 
ทอ. 369 การศึกษาการท างาน                                       3(3-0-6) 
IET. 369   INDUSTRIAL WORK STUDY   

  เงื่อนไขของรายวิชา  :  สอบได้วิชา  ทอ.321 สถิติส าหรับวิศวกรเทคนิค 
หลักการของกระบวนการผลิตและการเพ่ิมผลผลิต  การศึกษาวิธีการท างาน  องค์ประกอบ

ของงานและการวิเคราะห์งาน    ขั้นตอนการศึกษางาน 7 ขั้นตอน    แผนภูมิประเภทต่างๆ   ในการวิเคราะห์
วิธีการท างาน  หลักการปรับปรุงงาน ECRS   หลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว   การยศาสตร์  และการจัด
ท างานมาตรฐาน  การวัดผลงาน   การศึกษาเวลาโดยตรง    การหาเวลามาตรฐานของการท างานและผลผลิต
มาตรฐาน    การหาเวลามาตรฐานแบบ  Predetermined Time System (PTS)   การสุ่มงาน    ความล้า
จากการท างาน  ระบบการใช้เงินจูงใจแบบต่างๆ  และกรณีศึกษาในการศึกษางานและปรับปรุงงานใน
อุตสาหกรรม 
ทอ. 370 การจัดการเพ่ิมผลผลิตสมัยใหม ่                                                             2(2-0-4) 
IET. 370   MODERN MANAGEMENT IN PRODUCTIVITY IMPROVEMENT  

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
ความส าคัญการแข่งขันในอุตสาหกรรมยุค 4.0 อุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Cyber Physical 

System Industry 4.0), SIPOC Model การเพ่ิมผลิตภาพอัจฉริยะ (Smart Productivity) เทคนิคการเพ่ิม
ผลผลิตและการลดต้นทุน ได้แก่ เครื่องมือใหม่ 7 อย่างการควบคุมคุณภาพ (New 7 QC Tools) การควบคุม
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ด้วยการมองเห็น (Visual Control) การปูองกันความผิดพลาด (Poka Yoke) การผลิตแบบลีน ระบบการผลิต
แบบโตโยต้า การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) การเพ่ิมผลผลิตสีเขียว (Green Productivity) 
ทอ. 371 การวางแผนและควบคุมการผลิต                                       3(3-0-6) 
IET. 371   PRODUCTION PLANNING AND CONTROL 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
แนวคิด  ความหมาย  และความส าคัญของระบบการผลิตและการวางแผนการผลิต    

การใช้เทคนิคเพ่ือการพยากรณ์ความต้องการสินค้า การวางแผนก าลังการผลิต การวางแผนและการควบคุม
พัสดุคงคลัง การวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) การวางแผนทรัพยากรในองค์กร (ERP) การจัดตารางการ
ผลิตและการควบคุมการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนและก าไร การวิเคราะห์และวางแผนงานโครงการด้วยเทคนิค
ของเพิร์ทและซีพีเอ็ม (PERT/CPM) ให้มีประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้โปรแกรมเพ่ือการวางแผนและควบคุม
การผลิต  และกรณีศึกษา 
ทอ. 372 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม                          3(3-0-6) 
IET. 372   INDUSTRIAL PLANT DESIGN  

เงื่อนไขของรายวิชา  :  สอบได้วิชา ทอ.369 การศึกษาการท างาน 
การออกแบบผังโรงงาน  การเลือกท าเลที่ตั้ง  ชนิดของอาคาร  ชนิดของผังโรงงานและการ

ออกแบบ    หลักการขนถ่ายล าเลียงวัสดุ     เครื่องกลขนถ่ายวัสดุ    การวิเคราะห์การขนถ่ายอย่างเป็นระบบ 
ปัจจัยผลกระทบต่อการออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ  การจัดกลุ่มวัสดุ   การออกแบบโรงเก็บพัสดุ  สิ่งอ านวย
ความสะดวกและสิ่งแวดล้อมในการออกแบบผังโรงงาน  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผังโรงงาน  และ
กรณีศึกษา 
ทอ. 373 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการงานวิศวกรรม                         1(0-3-6) 
IET. 373  COMPUTER FOR ENGINEERING MANAGEMENT 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
ศึกษาการเรียกใช้งานและส่วนประกอบของโปรแกรมส าเร็จรูปในงานวิศวกรรม  การใช้ 

โปรแกรมเพ่ือการจัดการ   การรายงานและการวิเคราะห์ผล   โดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ  เช่น    การค านวณ
ค่าเสื่อมราคา  การค านวณมูลค่าของเงิน  การประเมินค่าโครงการลงทุน  การวิเคราะห์การถดถอย  ประยุกต์
การจัดการคุณภาพ    การสร้างแผนภูมิควบคุม    ฮิสโตแกรม    พาเรโต   แผนภูมิการกระจาย   การประเมิน
ความสามารถของกระบวนการ  การวิเคราะห์ระบบการวัด   การจัดการฐานข้อมูลในงานซ่อมบ ารุง   ตาราง
การจัดเก็บประวัติการซ่อมบ ารุง    การค านวณประสิทธิภาพโดยรวม   การบันทึกและรายงานการซ่อมบ ารุง  
และกรณีศึกษา 
ทอ. 374 สัมมนาทางวิศวกรรมและการศึกษาดูงาน                                1(1-0-4) 
IET. 374  ENGINEERING SEMINAR AND INDUSTRIAL VISIT 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
สัมมนาเกี่ยวกับบทบาทและความเคลื่อนไหวทางอุตสาหกรรม การยกกรณีศึกษา การเชิญ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาบรรยายในหัวข้อที่เป็นที่สนใจในงานทางวิศวกรรมและการดูงานทางอุตสาหกรรม   
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ใหม่ๆ และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการผลิต
และการจัดการอุตสาหกรรม โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชาฯ และต้องมีการจัดท ารายงาน
และการน าเสนอ 
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ทอ. 375 เทคโนโลยีวิศวกรรมการซ่อมบ ารุง                        2(2-0-4)  
IET. 375   MAINTENANCE ENGINEERING TECHNOLOGY  

เงื่อนไขของรายวิชา  :    ไม่มี 
หลักการซ่อมบ ารุง   การวางแผนงานซ่อม  การบ ารุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม  

การซ่อมบ ารุงเชิงปูองกัน    การบ ารุงรักษาด้วยตนเอง    การบ ารุงรักษาเชิงพยากรณ์ การจัดท าแผนงานและ
การจัดท าคู่มืองานซ่อมบ ารุง   ดัชนวีัดการประเมินผลคุณภาพของงานซ่อมบ ารุง     ความปลอดภัยในการ
ซ่อม และกรณีศึกษา 
ทอ. 376        เทคโนโลยีวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน       2(2-0-4) 
IET. 376   ENERGY CONSERVATION ENGINEERING TECHNOLOGY 

เงื่อนไขของรายวิชา  :    ไม่มี 
        ศึกษาเกี่ยวกับประเภทพลังงานในรูปแบบต่างๆ ความหมายของสมรรถนะด้านพลังงาน การ
ก าหนดดัชนีชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานในระดับต่างๆ ข้อมูลด้านพลังงาน การตรวจวัดพลังงาน การสูญเสีย
พลังงาน การประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ ระบบอัดอากาศ ระบบแสงสว่าง ระบบปั๊มความร้อน 
ระบบหมอ้ไอน้ า และระบบเตาเผา บทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ระบบการจัดการพลังงานตาม
กฏหมาย และกรณีศึกษา 
ทอ. 377 เตรียมโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ                  1(1-0-4) 
IET. 377   INDUSTRIAL TECHNOLOGY PREPROJECT   

เงื่อนไขของรายวิชา  :   ต้องสอบได้ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตขึ้นไป 
                             และเกรดเฉลี่ยสะสมต้องไม่น้อยกว่า 2.00 
โครงงานหรือปัญหาที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ     และ

ท าการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการทางวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ   มีการก าหนดหัวข้อเรื่อง   วัตถุประสงค์   และ
ขอบเขตอย่างชัดเจนโดยด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  นักศึกษาต้องเขียนรายงาน
ตามแบบคู่มือที่ก าหนด   และต้องน าเสนอผ่านความเห็นชอบและท าการสอบปากเปล่าต่อคณะกรรมการ 
ทอ. 378  โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ                   2(0-2-6) 
IET. 378   INDUSTRIAL TECHNOLOGY PROJECT 

เงือ่นไขของรายวิชา :  สอบได้วิชา ทอ.377 เตรียมโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 
เป็นโครงงานที่ต่อเนื่องจากเตรียมโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ    โดยนักศึกษา

ด าเนินการตามแผนที่เสนอกับกรรมการ วิเคราะห์ผล อภิปรายและสรุปผล จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์   โดย
ด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา น าเสนอและสอบปากเปล่าต่อคณะกรรมการ 
ทอ. 379 การฝึกงานอุตสาหกรรม                             1(0-40-0) 
IET. 379   INDUSTRIAL INTERNSHIP 

เงื่อนไขของรายวิชา  :   ต้องสอบได้ไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิตข้ึนไป 
                             และหรือลงทะเบียนเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย 
ฝึกปฏิบัติงานจริงทางวิศวกรรมในหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือในสถานประกอบ 

การอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ      ระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า  300  ชั่วโมง    ทั้งนี้จะมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบเข้าไปนิเทศการฝึกงาน และการปฏิบัติงานต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิศวกรผู้
ควบคุมงานและต้องส่งใบแสดงผล    นักศึกษาต้องจัดท ารายงานการปฏิบัติงานขณะฝึกงานและน าเสนอต่อ
อาจารย์ประจ าวิชา 
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ทอ. 380 ปัญหาพิเศษทางอุตสาหกรรม                    3(3-0-6) 
IET. 380   INDUSTRIAL SPACIAL PROBLEM 

เงื่อนไขของรายวิชา :   ไม่มี 
เป็นการศึกษาลักษณะปัญหาที่เกิดจากการท างานในสถานประกอบการ วิเคราะห์สาเหตุของ 

ปัญหา (หลัก 4M 1E) ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น และให้เสนอมาตรการแก้ไข/ปูองกัน    ทัง้นี้อาศัย
การน าองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการที่ได้ศึกษาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 
 

2.3 รายวิชากลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ  
ทอ. 440 มาตรวิทยา                       2(1-2-4) 
IET. 440   METROLOGY 

เงื่อนไขของรายวิชา  :   ไม่มี 
ระบบการวัดและหลักการของงานวัดละเอียด     ความผิดพลาดในการวัด การหาค่าความไม่

แน่นอนในการวัด และการลดความผิดพลาด    หลักการวัดโดยทางตรงและทางอ้อม    หลักการท างานของ
เครื่องวัดและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ  การประลองเกี่ยวกับการใช้เครื่องวัดในการวัดเชิงเส้น    การวัดเชิงมุม    
การวัดรัศมีส่วนโค้ง    การวัดความเรียบผิว  การตรวจสอบด้วยเกจแบบต่างๆ  การวัดด้วยเครื่อง  Profile 
Projector   การวัดโดยใช้เครื่องวัดพิกัด 3 มิติ (CMM)  การก าหนดขนาดและพิกัดความเผื่อเชิงเรขาคณิต 
(GD&T)  ส าหรับการผลิตตาม-มาตรฐาน ASME Y14.5 M    หลักการสอบเทียบเครื่องมือวัดพ้ืนฐานได้แก่   
เวอร์เนียคาลิปเปอร์ และไมโครมิเตอร์  การจัดท าระบบควบคุมเครื่องวัดตามข้อก าหนด ISO   9001  และ
มาตรฐานงานอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 
ทอ. 441 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบและการผลิต                             2(1-2-4) 
IET. 441   COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURING TECHNOLOGY  

เงื่อนไขของรายวิชา  :   ไม่มี 
พ้ืนฐานการท างานการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD) ในระบบ 2 มิติและ 3 มิติ          

ศึกษาการท างานของระบบ  CAD   ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์เพ่ือมาประยุกต์ใช้ในการช่วยออกแบบ    และ
การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับช่วยในการผลิต (CAM) การส่งถ่ายหรือแปลงข้อมูลจากระบบ CAD  เข้าสู่ระบบ 
CAM และเพ่ือเป็นข้อมูลในการท าโปรแกรม NC และการส่งถ่ายข้อมูลการขึ้นรูปไปยังเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 
การเลือกใช้ระบบ CAD/CAM ให้เหมาะสมกับงานและลักษณะของอุตสาหกรรม   
ทอ. 442 เทคโนโลยีอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม                                        2(1-2-4) 
IET. 442   INDUSTIAL AUTOMATION TECHNOLOGY 

เงื่อนไขของรายวิชา  :   ไม่มี 
หลักการพื้นฐานและการท างานของระบบออโตเมชั่นในการผลิต  เซนเซอร์ในงาน 

อุตสาหกรรม ระบบคอนเวเยอร์ในการผลิต การใช้โปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ ระบบการจัดเก็บและ
เรียกคืนอัตโนมัติ ระบบสกาดา การออกแบบระบบออโตเมชั่นโดยการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
การโปรแกรมควบคุมการท างาน และจ าลองการท างานของระบบการผลิตอัตโนมัติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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ทอ. 443 เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติสมัยใหม่           2(1-2-4) 
IET. 443         MODERN AUTOMATION CONTROL SYSTEM TECHNOLOGY 
                    เงื่อนไขของรายวิชา  :   ไม่มี 
                    ลักษณะทั่วไปของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์  โครงสร้างและหลักการท างานของ 
PLC  ระบบอินพุตและระบบเอาต์พุต   หลักการเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของ PLC    ภาษาที่ใช้ใน
การเขียนโปรแกรมตามมาตรฐาน  IEC 61131-3  ค าสั่งพ้ืนฐาน  เทคนิคการเขียนโปรแกรมและการตรวจหา
ข้อผิดพลาด  วงจรควบคุมแบบอันดับ ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติควบคุมการท างานด้วย PLC และการ
ประยุกต์ใช้ PLC ควบคุมเครื่องจักรได้ การจ าลองทางวิศวกรรม 
ทอ. 444 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือ                                                          3(3-0-6)  
IET. 444   TOOLS ENGINEERING TECHNOLOGY 

เงื่อนไขของรายวิชา  :    ไม่มี 
เทคโนโลยีการพัฒนาและออกแบบเครื่องมือทางวิศวกรรมการผลิตเพ่ือการผลิตเชิง 

อุตสาหกรรม หลักการการออกแบบเครื่องมือก าหนดต าแหน่งและจับยึดชิ้นงาน (Jig & Fixture)  เทคโนโลยี
เครื่องมือขึ้นรูปและแปรรูปวัสดุด้วยแม่พิมพ์ (Die & Mould) การประมาณราคา การวิเคราะห์เหตุของปัญหา
ที่มักเกิดข้ึนบ่อยๆ และการแก้ปัญหาชิ้นงานในงานแม่พิมพ์ กรณีศึกษา 
ทอ. 445         การยศาสตร์                                                          3(3-0-6)  
IET.445           ERGONOMICS    

เงื่อนไขของรายวิชา  :   สอบได้วิชา ทอ.321 สถิติส าหรับวิศวกรเทคนิค 
แนวคิดและความส าคัญการยศาสตร์ ลักษณะและธรรมชาติของมนุษย์เพ่ือประสิทธิภาพ 

การท างาน  กายวิภาคศาสตร์ที่เก่ียวข้องในการท างาน  เช่น ระบบกระดูก  กล้ามเนื้อ  ข้อต่อ และระบบ
ประสาท    การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวร่างกาย     การประยุกต์สัดส่วนร่างกายในการออกแบบงานทาง
วิศวกรรม    สรีรวิทยาในการท างานของคน    การออกแบบงานและการจัดสภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น  
แสงสว่าง เสียง อุณหภูมิ สี การออกแบบเครื่องมือที่ใช้มือควบคุมการท างาน   ปฏิสัมพัทธ์ระหว่างคนกับ
เครื่องจักร และกรณีศึกษา 
ทอ. 446  การตลาดอุตสาหกรรมสมัยใหม ่                                                            3(3-0-6) 
IET. 446   MODERN INDUSTRIAL MARKETING 

เงื่อนไขของรายวิชา  :    ไม่มี 
         แนวคิดของการตลาดอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ประเภทสินค้าอุตสาหกรรมในอนาคต แรง
กระตุ้นและพฤติกรรมของผู้ใช้สินค้าทางอุตสาหกรรมในอนาคต วงจรผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การวางแผนและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือการแข่งขัน การวิจัยตลาดอุตสาหกรรม กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ เทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการในตลาดอุตสาหกรรมสมัยใหม่ และกรณีศึกษา 
ทอ. 447  การจัดการโลจิสติกส์สมัยใหม่                                                                      3(3-0-6)                                                                            
IET. 447   MODERN LOGISTICS MANAGEMENT   

เงื่อนไขของรายวิชา  :    ไม่ม ี
           บทบาทและความส าคญัของโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมต่อห่วงโซ่อุปทาน องค์ประกอบและกิจกรรม
ทางโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ การประเมินตัวชีว้ัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
ส าหรับการจัดการโลจิสติกสส์มยัใหม่ การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในกิจกรรมทางโลจิสติกส์ เช่น การพยากรณ์
ความต้องการสินคา้ การเลือกท าเลที่ตั้งของโรงงาน และการจัดการสินค้าคงคลัง เป็นต้น และกรณีศึกษา 
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ทอ. 448        การจัดการสิ่งแวดล้อม                                                                                 3(3-0-6)                                                                            
IET. 448          ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 
                     เงื่อนไขของรายวิชา  :    ไม่มี 
         ความหมายและประเภทมลพิษทางอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมกับอุตสาหกรรม การ
จัดการสิ่งแวดล้อม สาเหตุมลพิษและการปูองกัน ผลกระทบและแหล่งมลพิษจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม การ
ตรวจ ประเมนิและวิธีการบ าบัดมลพิษ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษา 
ทอ. 449           การจัดการระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่                                                             3(3-0-6) 
IET. 449     MODERN INDUSTRIAL SYSTEM MANAGEMENT 

เงือ่นไขของรายวิชา  :    ไม่ม ี
               ศึกษาเก่ียวกับแนวคิดการผลิตของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ หลักการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลและการจัดการนวัตกรรมเพื่องานอุตสาหกรรม การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ 
เทคโนโลย ี3D เทคโนโลยี IOT เทคโนโลยีโดรนและอากาศยานไร้คนขับ เทคโนโลยี VR/AR เทคโนโลยวีัสดุสมยัใหม่ 
เทคโนโลยีการเงินและสินทรัพยด์ิจิทัล 
ทอ. 450         การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในงานอุตสาหกรรม          3(3-0-6) 
IET. 450     DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT IN INDUSTRY 

เงื่อนไขของรายวิชา  :    ไม่ม ี
ศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทลัที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรม การจัดการระบบ 

การผลิตอัตโนมตัิ การบริหารจดัการข้อมูลดิจิทัลในการผลิตเพือ่การควบคุมกระบวนการ การวางแผนการผลิต การ
ควบคุมคุณภาพและการบ ารุงรกัษาเชิงผลิตภาพ  
ทอ. 451         ผู้ประกอบการยุคใหม่          3(3-0-6) 
IET. 451    MODERN ENTERPRENEUR 

เงื่อนไขของรายวิชา  :    ไม่ม ี
แนวคิดและหลักการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่ นวัตกรรมการสร้างรูปแบบธุรกิจ การบริการ 

และนวัตกรรมในกระบวนการผลิตสินคา้และบริการ กฎหมายการประกอบกิจการธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัลเพื่อการด าเนินธุรกิจสมัยใหม่ กลยุทธ์การผู้ประกอบการธุรกิจสมัยใหม่เพื่อความส าเร็จ  จริยธรรมของ
ผู้ประกอบการยุคใหม ่ 
 
3  หมวดวิชาเลือกเสรี  
 ส าหรับวิชาเลือกเสรีนักศึกษาสามารถเลือกจากรายวิชาอื่นที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและเปน็
รายวิชาที่มีการวัดผลโดยการสอบได ้
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ภาคผนวก ข 
 

ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสตูรเดิมและ 
หลักสตูรปรับปรุง 
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ตารางเปรยีบเทียบการปรับปรุงหลักสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (ตอ่เนื่อง)  ปี 2564 
ล าดับ รายการ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรบัปรุงใหม ่พ.ศ. 2564 หมายเหต ุ

1 ชื่อหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอ่เนื่อง) 
สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมอุตสาหการ 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอ่เนื่อง) 
สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมอุตสาหการ 

 

2 ชื่อปริญญา อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  
(เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ) 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  
(เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ) 

 

3 หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
3 ปรัชญาของหลักสูตร มี มี  
4 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 6 ข้อ 6 ข้อ  
5 หลักสูตร 

5.1 จ านวนหนว่ยกิตรวม 
ผู้ส าเร็จ ปวส. หรอืเทียบเท่า 

72 นก. 
ผู้ส าเร็จ ปวส. หรอืเทียบเท่า             

        72 นก. 
 

5.2 โครงสร้างหลักสูตร    
 (1)   หมวดศึกษาทั่วไป ผู้ส าเร็จ ปวส. หรอืเทียบเท่า เรียน 7 หน่วยกิต ผู้ส าเร็จ ปวส. หรอืเทียบเท่า เรียน 9 หน่วยกิต  
(1) หมวดวิชาเฉพาะ    
   1.1 วิชาแกน 12  นก. 12 นก.  
   1.2 วิชาชีพ 36  นก. 34 นก.  
   1.3 วิชาเลือกเฉพาะแขนง ไม่มี ไม่มี  
   1.4 วิชาเลือกเฉพาะ 11  นก. 11  นก.  
(2) หมวดวิชาเลือกเสรี 6  นก. 6  นก.  
ค าอธิบายรายวิชา 75 รายวิชา 80 รายวิชา ยกเลิกรายวิชา 55 วิชา 

เปลี่ยนรหัสวิชา 18 วิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชาและหน่วยกิต 1 วิชา 

เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุงเนื้อหา 1 วิชา 
วิชาใหม ่60 รายวิชา 

6 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน 5 คน คงเดิม 
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1. โครงสร้างหลักสูตร 
ตารางเปรียบเทียบระหว่างโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ .2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ .2564 

หลักสูตรเดิม พ.ศ .2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ .2564 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคชัน้สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคชัน้สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                              7 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์                                             3 หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร ์                                            3 หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาภาษา                                                      0 หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์                         0 หน่วยกิต                                               
   1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา                                                  1 หน่วยกิต 

(หมวดศึกษาท่ัวไปได้รบัการยกเวน้ 23 หน่วยกิต) 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                  59 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาแกน                                                      12 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาชีพ                                                       36 หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ                                             11 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                 6 หน่วยกิต 
   รวมตลอดหลักสูตร                                                72 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                     9 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มสาระ ภาษากบัการสื่อสาร                                          0 หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มสาระ การสรา้งสรรค์ นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ  0 หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มสาระ ศาสตร์และศิลปแ์ห่งชีวิต                                    3 หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มสาระ พลเมืองโลก                                                   3 หน่วยกิต                                    
   1.5 กลุ่มสาระ ศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะและบคุลิกภาพ                3 หน่วยกิต 

(หมวดศึกษาท่ัวไปได้รบัการยกเวน้ 21 หน่วยกิต) 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                        57 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาแกน                                                            12 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาชีพ                                                              34 หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ                                                    11 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                        6 หน่วยกิต 
   รวมตลอดหลักสูตร                                                       72 หน่วยกิต 
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2. รายวิชา 
ตารางเปรียบเทียบระหว่างรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) 

หลักสูตรเดิม  (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ. 2564) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.)  

หรือเทียบเท่า 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.)  

หรือเทียบเท่า 
หมวดวชิาศึกษาทั่วไปจ านวน 7 หน่วยกิต หมวดวชิาศึกษาทั่วไปจ านวน 9 หน่วยกิต 

1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต  
ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้                                หน่วยกติ  
ศท.121 การด ารงชีวิตในสังคมยุคใหม่                       3(3-0-6)  ยกเว้น    ยกเลิก 
ศท.122 จิตวิทยาเพื่อการด ารงชีวิต                           3(3-0-6) ยกเว้น ยกเลิก 
ศท.123 กฎหมายเพือ่การด ารงชีวิต                           3(3-0-6) ยกเว้น ยกเลิก 
ศท.124 เศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชวีิต                  3(3-0-6) ยกเว้น ยกเลิก 
ศท.125 การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์                       3(3-0-6) ยกเว้น ยกเลิก 
ศท.126 กระบวนการกลุ่มและการท างานเป็นทีม           3(3-0-6) ยกเลิก 
ศท.127 หลักเศรษฐศาสตร์อิสลาม                            3(3-0-6) ยกเว้น ยกเลิก 
ศท.128 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอิสลาม           3(3-0-6) ยกเว้น             ยกเลิก 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต  
ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้                                 หน่วยกิต  
ศท.131 ศิลปะการพัฒนาชวีิต                                  3(3-0-6) ยกเลิก 
ศท.132 การคิดเชิงเหตุผล                                      3(3-0-6) ยกเว้น ยกเลิก 
ศท.133 ศาสนากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                     3(3-0-6) ยกเว้น ยกเลิก 
ศท.134 ประวัติศาสตร์ไทยและความเป็นชาติไทย                   3(3-0-6) ยกเว้น                                                ยกเลิก 
ศท.135 มรดกไทยและภูมปิัญญาไทย                        3(3-0-6) ยกเว้น ยกเลิก 
ศท.136 สุนทรียศาสตร์                                         2(2-0-4) ยกเว้น ยกเลิก 
ศท.137 ดนตรีกับมนุษยชาติ                                   2(2-0-4) ยกเว้น ยกเลิก 
ศท.138 ศิลปะการแสดง                                        1(0-2-2) ยกเว้น ยกเลิก 
ศท.139 หลักการอิสลามเบื้องต้น                              3(3-0-6) ยกเว้น ยกเลิก 
3. กลุ่มวิชาภาษา 0 หน่วยกิต  
ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้                                 หน่วยกิต  
ศท.101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1                          2(2-0-4) ยกเว้น ยกเลิก 
ศท.102 การใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์                      2(2-0-4) ยกเว้น ยกเลิก 
ศท.100 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร                         3(3-0-6) ยกเว้น ยกเลิก 
ศท.110 ภาษาอังกฤษเพือ่การด ารงชีวิต                      3(3-0-6) ยกเว้น ยกเลิก 
ศท.160 ภาษาและวัฒนธรรมมลาย ู                          2(2-0-4) ยกเว้น ยกเลิก 
ศท.161 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า                            2(2-0-4) ยกเว้น ยกเลิก 
ศท.162 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม                      2(2-0-4) ยกเว้น ยกเลิก 
ศท.163 ภาษาและวัฒนธรรมจีน                              2(2-0-4) ยกเว้น ยกเลิก 
ศท.164 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุุน                            2(2-0-4) ยกเว้น ยกเลิก 
ศท.165 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหล ี                         2(2-0-4) ยกเว้น ยกเลิก 
ศท.166 ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ                         2(2-0-4) ยกเว้น ยกเลิก 
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์  0 หน่วยกิต  
ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้                                 หน่วยกิต  
ศท.140 การประยุกต์สถิติในชีวิตประจ าวนั                     2(2-0-4) ยกเว้น                                       ยกเลิก 
ศท.141 คณิตศาสตร์ร่วมสมัย                                  2(2-0-4) ยกเว้น ยกเลิก 
ศท.142 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกยั่งยืน              2(2-0-4) ยกเว้น ยกเลิก 
ศท.143 การประยุกต์คอมพวิเตอร์ในชีวติประจ าวัน        2(1-2-4) ยกเว้น ยกเลิก 
ศท.144 สุขภาพเพื่อชีวิต                                        2(2-0-4) ยกเว้น ยกเลิก 
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ศท.145 การประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ในชวีิตประจ าวัน             2(2-0-4) ยกเว้น                                  ยกเลิก 
ศท.146 เคมีกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน            2(2-0-4) ยกเว้น                ยกเลิก 
ศท.147 วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์                      2(2-0-4) ยกเว้น                                             ยกเลิก 
ศท.148 การเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์                  2(1-2-6) ยกเว้น ยกเลิก 
5. กลุ่มวิชาพลานามยั 1 หน่วยกิต  
ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้                                  หน่วยกติ  
ศท.151 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย                      1(0-2-2) ยกเว้น ยกเลิก 
ศท.152 กิจกรรมสันทนาการ                                   1(0-2-2) ยกเลิก 
ศท.153 ศิลปะการต่อสู้ปอูงกันตัว                            1(0-2-2)  ยกเว้น ยกเลิก 
ศท.154 การบริหารกายและการบริหารจิต                  1(0-2-2) ยกเว้น ยกเลิก 
ศท.155 กิจกรรมเข้าจังหวะและลีลาศ                        1(0-2-2) ยกเว้น ยกเลิก 
 1. กลุ่มสาระภาษากบัการสื่อสาร 0 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้                                              หน่วยกิต 
 ศษท. 103  ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์                                      3(3-0-6) 

(วิชาใหม)่  ยกเว้น 
 ศษท. 104  วาทการสมัยใหม ่                                             3(3-0-6) 

(วิชาใหม)่  ยกเว้น 
 ศษท. 105  การสื่อสารอย่างมืออาชีพ                             3(3-0-6) 

(วิชาใหม)่  ยกเว้น 
 ศษท. 106  การเขียนเพือ่งานอาชพี                                         3(3-0-6) 

(วิชาใหม)่  ยกเว้น 
 ศษท. 107  ศิลปะการใช้ภาษาไทยในส่ือออนไลน์                        3(3-0-6) 

(วิชาใหม)่  ยกเว้น 
 ศษท. 108  วิถีภาษาไทยร่วมสมัย                                           3(3-0-6) 

(วิชาใหม)่  ยกเว้น 
 ศษท. 109  การอา่นภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวัน                      3(3-0-6) 

(วิชาใหม)่  ยกเว้น 
 ศษท. 110  ทกัษะการพูดภาษาอังกฤษในองค์กร                         3(3-0-6) 

(วิชาใหม)่  ยกเว้น 
 2. กลุ่มสาระการสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ 0 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้                                              หน่วยกิต 
 ศษท. 201 ไลฟ์สไตล์ผู้ประกอบการสมัยใหม่                               3(3-0-6) 

(วิชาใหม)่  ยกเว้น 
 ศษท. 202  ทักษะการบริหารใจในโลกยุคใหม่                             3(3-0-6) 

(วิชาใหม)่  ยกเว้น 
 ศษท. 203  ธุรกิจสิ่งแวดล้อม                                           3(3-0-6) 

(วิชาใหม)่  ยกเว้น 
 ศษท. 204  ความคิดสร้างสรรค์ :ศักยภาพสุดยอดของมนุษย์            3(3-0-6) 

(วิชาใหม)่  ยกเว้น 
 ศษท. 205  กฎหมายธุรกิจเพือ่ผู้ประกอบการ                             3(3-0-6) 

(วิชาใหม)่  ยกเว้น 
 ศษท. 206  บุคลิกภาพและการน าเสนองานอย่างมืออาชีพส าหรับ

ผู้ประกอบการ                                                                  3(3-0-6) 
(วิชาใหม)่  ยกเว้น 

 ศษท. 207  การคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร                              3(3-0-6) 
(วิชาใหม)่  ยกเว้น 

 ศษท. 208  ภูมิปัญญาไทยกับความคิดสร้างสรรค์                         3(3-0-6) 
(วิชาใหม)่  ยกเว้น 

 ศษท. 209  สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย                                       3(3-0-6) 
(วิชาใหม)่  ยกเว้น 
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 3. กลุ่มสาระศาสตรแ์ละศิลป์แห่งชีวติ 3 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้                                              หน่วยกิต 
 ศษท. 301  ศาสตร์และศิลป์แห่งการใชช้ีวิต                                3(3-0-6) 

(วิชาใหม)่   
 ศษท. 302  ออกแบบชีวิต คิดสไตล์คนรุ่นใหม่                             3(3-0-6) 

(วิชาใหม)่  ยกเว้น 
 ศษท. 303  การรับมือภัยพบิัติทางธรรมชาติ                             2(2-0-4) 

(วิชาใหม)่  ยกเว้น 
 ศษท. 304  สารและการเปลี่ยนแปลงรอบตัวเรา                          2(2-0-4) 

(วิชาใหม)่  ยกเว้น 
 ศษท. 305  รอบรู้ปรากฏการณ์ธรรมชาติ                                   2(2-0-4) 

(วิชาใหม)่  ยกเว้น 
 ศษท. 306  ทกัษะเชิงตัวเลขในชีวิตประจ าวัน                             2(2-0-4) 

(วิชาใหม)่  ยกเว้น 
 ศษท. 307  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น                                    2(2-0-4) 

(วิชาใหม)่  ยกเว้น 
 ศษท. 308  การใช้แอพพลิเคชั่นและโปรมแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการท างาน     

                                                                                   2(1-2-4) 
(วิชาใหม)่  ยกเว้น 

 ศษท. 309  การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศยุคดิจิตัล                      3(3-0-6) 
(วิชาใหม)่  ยกเว้น 

 ศษท. 310  ทกัษะการเรยีนรู้สู่ความส าเร็จ                                 3(3-0-6) 
(วิชาใหม)่  ยกเว้น 

 4. กลุ่มสาระพลเมืองโลก 3 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้                                              หน่วยกิต 
 ศษท. 402  กฎหมายเพือ่การด ารงชีวิต                                     3(3-0-6) 

(วิชาใหม)่  ยกเว้น 
 ศษท. 403  การศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมือง                                  3(3-0-6) 

(วิชาใหม)่   
 ศษท. 404  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพฒันาชีวิต                          3(3-0-6) 

(วิชาใหม)่  ยกเว้น 
 ศษท. 405  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพือ่โลกยั่งยืน                        3(3-0-6) 

(วิชาใหม)่  ยกเว้น 
 ศษท. 406  เมือวอัจฉริยะเพือ่การจัดการที่ยั่งยืน                          3(3-0-6) 

(วิชาใหม)่  ยกเว้น 
 ศษท. 407  สังคมสูงวัย ใจเป็นสุข                                           3(3-0-6) 

(วิชาใหม)่  ยกเว้น 
 5. กลุ่มสาระศาสตร์การพัฒนาสขุภาวะและบุคลิกภาพ 3 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้                                              หน่วยกิต 
 ศษท. 601  ลีลาศ                                                              1(0-2-2) 

(วิชาใหม)่  ยกเว้น 
 ศษท. 602  การต่อสู้และปูองกันตัว                                         1(0-2-2) 

(วิชาใหม)่  ยกเว้น 
 ศษท. 603  การออกก าลังกายในชวีิตประจ าวัน                           2(1-2-3) 

(วิชาใหม)่  ยกเว้น 
 ศษท. 604  การจัดกจิกรรมนันทนาการและเกม                           2(1-2-3) 

(วิชาใหม)่  ยกเว้น 
 ศษท. 605  สุขภาพเพื่อชีวิต                                                  3(3-0-6) 

(วิชาใหม)่   
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ศษท. 606  การสื่อสารสัมพันธ์                                               3(3-0-6) 
(วิชาใหม)่  ยกเว้น 

 ศษท. 607  ภาวะผู้น าและเทคนิคการท างานเป็นทีม                      3(3-0-6) 
(วิชาใหม)่  ยกเว้น 

 ศษท. 608  บุคลิกภาพในโลกดิจิทัล                                         3(3-0-6) 
(วิชาใหม)่  ยกเว้น 

 ศษท. 609  จิตบริการเพื่อการพัฒนาชวีติและสังคม                      3(3-0-6) 
(วิชาใหม)่  ยกเว้น 

หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเฉพาะ 
ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชารวม 59 หน่วยกิต ดังนี ้ ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชารวม 57 หน่วยกิต ดังนี ้
(1)  กลุ่มวิชาแกน  12  หน่วยกิต (1)  กลุ่มวิชาแกน  12  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                                         หน่วยกิต  
ทอ.310 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับวิศวกรเทคนิค                   1(0-2-4) ยกเลิก 
 ทอ.320 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับวศิวกรเทคนิค                      2(2-0-4) 

(วิชาใหม่) 
ทอ.312 สถิติส าหรับวิศวกรเทคนิค                                     3(3-0-6) ทอ.321 สถิติส าหรับวิศวกรเทคนิค                                          2(2-0-4) 

(เปลี่ยนรหัสวิชาและหน่วยกิต) 
ทอ.311 ภาษาอังกฤษเทคนิคและการเขยีนรายงาน                  2(2-0-4) ทอ.322 ภาษาอังกฤษเทคนิคและการเขยีนรายงาน                       2(2-0-4) 

(เปลี่ยนรหัสวิชา) 
ทอ.313 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการเงิน                          3(3-0-6) ทอ.323 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการเงิน                               3(3-0-6) 

(เปลี่ยนรหัสวิชา) 
ทอ.314 การจัดการอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ                 3(3-0-6) ยกเลิก 
 ทอ.324 การจัดการระบบคุณภาพ                                           3(3-0-6) 

(วิชาใหม่) 
(2)  กลุ่มวิชาชีพ  36  หน่วยกิต  (2)  กลุ่มวิชาชีพ  34  หน่วยกิต  
 ทอ.360 พื้นฐานคณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น                            1(2-0-4) 

(วิชาใหม่) 
 ทอ.361 พื้นฐานกรรมวิธกีารผลิตทางอตุสาหกรรม                       2(2-0-4) 

(วิชาใหม่) 
 ทอ.362 พื้นฐานระบบควบคุมอัตโนมัตทิางอุตสาหกรรม                 2(2-0-4) 

(วิชาใหม่) 
 ทอ.363 พื้นฐานการอา่นแบบและเขียนแบบทางวิศวกรรม              2(2-0-4) 

(วิชาใหม่) 
 ทอ.364 ทักษะการคิดและวิเคราะห์ทางอุตสาหกรรม                   1(2-0-4) 

(วิชาใหม่) 
วฟก. 365 วิศวกรรมไฟฟูาส าหรับวิศวกรเทคนิค                     2(1-2-4) ยกเลิก 
ทอ.340 การออกแบบชิ้นสว่นเครื่องจักรกลการผลิต                 2(2-0-4) ทอ.365 การออกแบบชิ้นสว่นเครื่องจักรกลการผลิต                      2(2-0-4) 

(เปลี่ยนรหัสวิชา) 
ทอ.341 วัสดุอุตสาหกรรม                                               3(3-0-6)                         ยกเลิก 
 ทอ.366 วัสดุอุตสาหกรรมสมัยใหม ่                                         2(2-0-4)                         

(วิชาใหม่) 
ทอ.342 การจัดการความปลอดภัยในอตุสาหกรรม                  3(3-0-6)                              ทอ.367 การจัดการความปลอดภัยในอตุสาหกรรม                        3(3-0-6)   

(เปลี่ยนรหัสวิชา) 
ทอ.343 การควบคุมคุณภาพ                                            3(3-0-6)                              ทอ.368 การควบคุมคุณภาพ                                                 3(3-0-6)   

(เปลี่ยนรหัสวิชา) 
ทอ.344 การศึกษาการท างาน                                          3(3-0-6) ทอ.369 การศึกษาการท างาน                                                3(3-0-6) 

(เปลี่ยนรหัสวิชา) 
ทอ.345 เทคนิคการจัดการเพิ่มผลผลิต                                2(2-0-4) ยกเลิก 
 ทอ.370 การจัดการเพิ่มผลผลิตสมัยใหม่                           2(2-0-4) 

(วิชาใหม่) 
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ทอ.346 การวางแผนและควบคุมการผลิต                             3(3-0-6) ทอ.371 การวางแผนและควบคุมการผลิต                                  3(3-0-6) 
(เปลี่ยนรหัสวิชา) 

ทอ.347 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม                            3(3-0-6)               ทอ.372 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม                                 3(3-0-6)      
(เปลี่ยนรหัสวิชา) 

ทอ.348 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการงานวิศวกรรม                   1(0-3-6)               ทอ.373 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการงานวิศวกรรม                        1(0-3-6)       
(เปลี่ยนรหัสวิชา) 

ทอ.349 สัมมนาทางวิศวกรรมและการศึกษาดูงาน                   1(2-0-4)                                                    ทอ.374 สัมมนาทางวิศวกรรมและการศึกษาดูงาน                        1(1-0-4)     
(เปลี่ยนรหัสวิชา) 

ทอ.350 เทคโนโลยีการซ่อมบ ารุงและอนุรักษ์พลังงาน                  3(3-0-6)   ยกเลิก 
 ทอ.375 เทคโนโลยีวิศวกรรมการซ่อมบ ารุง                                2(2-0-4)   

(วิชาใหม่) 
 ทอ.376 เทคโนโลยีวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน                         2(2-0-4) 

(วิชาใหม่) 
ทอ.351 เตรียมโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ            1(0-3-3) ทอ.377 เตรียมโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ                 1(1-0-4) 

(เปลี่ยนรหัสวิชา) 
ทอ.352 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมอตุสาหการ                   2(0-6-6) ทอ.378 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมอตุสาหการ                         2(0-2-6) 

(เปลี่ยนรหัสวิชา) 
ทอ.353 การฝึกงานอุตสาหกรรม                                     1(0-40-0) ทอ.379 การฝึกงานอุตสาหกรรม                                           1(0-40-0) 

(เปลี่ยนรหัสวิชา) 
ทอ.354 ปัญหาพิเศษทางอุตสาหกรรม                                3(3-0-6) ทอ.380 ปัญหาพิเศษทางอุตสาหกรรม                                      3(3-0-6) 

(เปลี่ยนรหัสวิชา) 
(3)  กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ   11  หน่วยกิต (3)  กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ   11  หน่วยกิต 
ทอ.421 มาตรวิทยา                                                      2(1-2-4) ทอ.440 มาตรวิทยา                                                           2(1-2-4) 

(เปลี่ยนรหัสวิชา) 
ทอ.422 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและการผลิต    2(1-2-4)                             ทอ.441 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและการผลิต         2(1-2-4)   

(เปลี่ยนรหัสวิชา) 
ทอ.423 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมตัิเพื่อการผลิต              2(1-2-4) ยกเลิก 
 ทอ.442 เทคโนโลยีอัตโนมัติเพื่อการผลิต                                   2(1-2-4)   

(วิชาใหม่)                           
ทอ.424 เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ                             2(1-2-4) ยกเลิก 
 ทอ.443 เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติสมัยใหม่                        2(1-2-4) 

(วิชาใหม่) 
ทอ.425 เทคโนโลยีแม่พิมพ์โลหะและพลาสติก                       3(3-0-6)  ยกเลิก 
ทอ.426 เทคโนโลยีการขนถา่ยวัสดุ                                    3(3-0-6)  ยกเลิก 
ทอ.427 เทคโนโลยีการหล่อ                                            3(3-0-6) ยกเลิก 
ทอ.428 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือ                                3(3-0-6) ทอ.444 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือ                                      3(3-0-6) 

(เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุงเนื้อหา) 
ทอ.429 การยศาสตร์                                                    3(3-0-6) ทอ.445 การยศาสตร์                                                          3(3-0-6) 

(เปลี่ยนรหัสวิชา) 
ทอ.430 การตลาดอุตสาหกรรม                                        3(3-0-6) ยกเลิก 
 ทอ.446 การตลาดอุตสาหกรรมสมัยใหม่                                   3(3-0-6) 

(วิชาใหม่) 
ทอ.431 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน                     3(3-0-6) ยกเลิก 
 ทอ.447 การจัดการโลจิสติกส์สมัยใหม ่                                     2(2-0-4) 

(วิชาใหม)่ 
ทอ.432 การจัดการสิ่งแวดล้อม                                         3(3-0-6) ทอ.448 การจัดการสิ่งแวดล้อม                                              3(3-0-6) 

(เปลี่ยนรหัสวิชา) 
 ทอ.449 การจัดการระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่                           3(3-0-6) 

(วิชาใหม)่ 
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ทอ.450 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรม                      3(3-0-6) 
(วิชาใหม)่ 

 ทอ.451 ผู้ประกอบการสมัยใหม่                                             3(3-0-6) 
(วิชาใหม่) 

(4)  กลุ่มวิชาเลือกเสร ี  6  หน่วยกิต (4)  กลุ่มวิชาเลือกเสร ี  6  หน่วยกิต 
หรือเลือกจากรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและเป็น
รายวิชาที่มีการวัดผลโดยการสอบ 

หรือเลือกจากรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและเป็น
รายวิชาที่มีการวัดผลโดยการสอบ 

รวมเรียน  72 หน่วยกิต รวมเรียน  72 หน่วยกิต 
หมายเหต ุ
   
  1 ค าว่า "ยกเลิก" หมายถึง รายวิชานัน้ไม่มีในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
  2 ค าว่า "เปลี่ยนรหัสวิชา" หมายถึง เปลี่ยนรหัสวิชา แต่ใช้ชื่อและเนื้อหาวิชาคงเดิม 
  3 ค าว่า "เปลี่ยนรหัสวิชาและหน่วยกิต" หมายถึง เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับจ านวนหน่วยกิตแต่ใช้ชื่อวิชาคงเดิม 
  4 ค าว่า "เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุงเนื้อหา" หมายถึง เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับเนื้อหาวิชาแต่ใช้ชื่อวิชาคงเดิม 
  5 ค าว่า "วิชาใหม"่ หมายถึง เป็นรายวชิาใหม่ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 (ทั้งรหัสวิชา ชื่อวิชาและเนื้อหาวิชา) 
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ตารางการเปรียบเทียบแต่ละภาคเรียนของหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

 

หลักสูตรเดิม            หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ทอ. 310 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับวิศวกรเทคนิค 1(2-0-4) ทอ.320 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกรเทคนิค 2(2-0-4) 
ทอ. 312 สถิติส าหรับวิศวกรเทคนิค  3(3-0-6) ทอ.321 สถิติส าหรับวิศวกรเทคนิค 2(2-0-4) 
ทอ. 340 การออกแบบชิ้นสว่นเครื่องจักรกลการผลิต 2(2-0-4) ทอ.365 การออกแบบชิ้นสว่นเครื่องจักรกลการผลิต 2(2-0-4) 
ทอ. 341 วัสดุอุตสาหกรรม  3(3-0-6) ทอ.366 วัสดุอุตสาหกรรมสมัยใหม ่ 2(2-0-4) 
ทอ. 421 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

และการผลิต  
2(1-2-4) ทอ.441 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

และการผลิต 
2(1-2-4) 

ทอ. 422 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติเพื่อการผลิต  2(1-2-4) ทอ.442 เทคโนโลยีอัตโนมัตในงานอุตสาหกรรม 2(1-2-4) 
ทอ. 349 สัมมนาทางวิศวกรรมและการดูงาน  1(2-0-4) ……… หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  

(กลุ่มสาระศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต) 
3(3-0-6) 

วฟ. 365 วิศวกรรมไฟฟูาส าหรับวิศวกรเทคนิค  2(1-2-4) ……… หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
(กลุ่มสาระพลเมืองโลก) 

3(3-0-6) 

 รวม 16  รวม 18 
 

หลักสูตรเดิม             หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ทอ. 313 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการเงิน 3(3-0-6) ทอ.323 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการเงิน 3(3-0-6) 
ทอ. 344 การศึกษาการท างาน  3(3-0-6) ทอ.369 การศึกษาการท างาน 3(3-0-6) 
ทอ. 350 เทคโนโลยีการซ่อมบ ารุงและอนุรักษ์พลงังาน

ในงานอุตสาหกรรม 
3(3-0-6) ทอ.374 สัมมนาทางวิศวกรรมและการศึกษาดูงาน 1(1-0-4)     

ทอ. 420 มาตรวิทยา  2(1-2-4) ทอ.375 เทคโนโลยีวิศวกรรมการซ่อมบ ารุง 2(2-0-4) 
ทอ. 423 เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัต ิ 2(1-2-4) ทอ.376 เทคโนโลยีวิศวกรรมการอนุรักษพ์ลังงาน 2(2-0-4) 
ทอ. 427 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือ 3(3-0-6) ทอ.440 มาตรวิทยา 2(1-2-4) 
……… หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์) 3(3-0-6) ทอ.443 เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติสมยัใหม่                         2(1-2-4) 
……… หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (กลุ่มวิชาพลานามัย) 1(0-2-2) ทอ.444 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือ                                       3(3-0-6) 
 รวม 20  รวม 18 

 
หลักสูตรเดิม           หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ใม่ม ี ใม่ม ี
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หลักสูตรเดิม               หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ทอ. 342 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม  3(3-0-6) ทอ.324 การจัดการระบบคุณภาพ 3(3-0-6) 
ทอ. 343 การควบคุมคุณภาพ  3(3-0-6) ทอ.367 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
ทอ. 346 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) ทอ.368 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 
ทอ. 347 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) ทอ.371 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 
ทอ. 351 เตรียมโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 1(0-3-3) ทอ.373 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการงานวิศวกรรม 1(0-3-6) 
………… หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์) 3(3-0-6) ทอ.377 เตรียมโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 1(1-0-4) 
………… วิชาเลือกเสรี  3(3-0-6) ………… วิชาเลือกเสรี  3(3-0-6) 
 รวม 19  รวม 17 

 
หลักสูตรเดิม                 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ทอ. 311 ภาษาอังกฤษเทคนิคและการเขียนรายงาน  2(2-0-4) ทอ.322 ภาษาอังกฤษเทคนิคและการเขียนรายงาน 2(2-0-4) 
ทอ. 314 การจัดการอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ  3(3-0-6) ทอ.370 การจัดการเพิ่มผลผลิตสมัยใหม่ 2(2-0-4) 
ทอ. 345 เทคนิคการจัดการเพิ่มผลผลิต  2(3-0-6) ทอ.372 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
ทอ. 348 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการงานวิศวกรรม  1(0-3-6) ทอ.378 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 2(0-2-6) 
ทอ. 352 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 2(0-6-6) ทอ.380 ปัญหาพิเศษทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
ทอ. 354 ปัญหาพิเศษทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) ……… หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  

(กลุ่มสาระศาสตร์การพัฒนาสขุภาวะ 
และบุคลิกภาพ) 

3(3-0-6) 

……… วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) ………… วิชาเลือกเสรี  3(3-0-6) 
 รวม 16  รวม 18 

 
หลักสูตรเดิม              หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ทอ. 353 การฝึกงานอุตสาหกรรม  1(0-40-0) ทอ. 379 การฝึกงานอุตสาหกรรม  1(0-40-0) 
 รวม 1  รวม 1 
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ภาคผนวก ค 
 

รายนาม 
- คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

- คณะกรรมการสภาวิชาการ 
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รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา  
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ  

 
1. ดร. เสนีย์  สวุรรณดี    ที่ปรึกษากรรมการ 
2. รศ. ดร.ชัยฤทธิ์  สัตยาประเสริฐ ประธานกรรมการ 
3. อาจารย์จีรวัฒน์  ปล้องใหม่  กรรมการ 
4. อาจารย์ ศุภวัชร์  เมฆบูรณ์   กรรมการ 
5. ผศ. ดร.กุณฑล  ทองศรี     กรรมการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 
6. ดร.สุรัส  ตั้งไพฑูรย์     กรรมการ (สถาบันไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์) 
7. คุณจิรวัธน์  อารีย์     กรรมการ (ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมประจ า 

        ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด) 
8. คุณบรรเจิด  ดอนเนตรงาม      กรรมการ (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)) 
9. คุณวิรินทร สารสมุทร     กรรมการ (บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จ ากัด) 
10. คุณวิชาญ  พรมส้มซ่า     กรรมการ (บริษัท วีพี ไซน์ จ ากัด) 
11. อาจารย์จอมภพ ละออ  กรรมการและเลขานุการ 

 
รายนามคณะกรรมการสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ  
 

1. ดร.วัลลภ  สุวรรรณดี   ประธานกรรมการ 
2. ดร.เสนีย์  สุวรรณดี   รองประธานกรรมการ 
3. รศ.ดร.รัญจวน  ค าวชิรพิทักษ์  กรรมการ  
4. รศ.ดร.ณฐา  คุปตัษเฐียร  กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก) 
5. รศ.ดร.ประสาร  มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ 
6. ผศ.อิงอร  ตั้นพันธ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. อาจารย์สมสมัย  เจริญสุข  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ภาคผนวก ง 
 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ชื่อ – นามสกุล  นายจีรวฒัน์  ปล้องใหม่ 

2. ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3. คุณวุฒิทางการศึกษา  (เรียงล าดับจากคุณวุฒสิูงสดุถึงระดับปริญญาตรี) 

ระดับ หลักสูตร คุณวุฒิย่อ สาขาวชิา จากสถาบนั ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม 

สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2544 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บธ.ม. การจัดการ มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2538 
ปริญญาตร ี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต อส.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2535 
 

4. ประวัติการท างาน 

4.1 ประวัติการท างานการศึกษา 

ล าดับที ่ ชื่อหน่วยงาน/องค์กร ระยะเวลา (จากปี/ถึงปี) ต าแหน่ง 
1 มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2535 2550 อาจารย์ประจ า 
2 มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2550 ปัจจุบนั หัวหน้าสาขาวิชา 

 

4.1 ประวัติการท างานอ่ืนๆ 

ล าดับที ่ ชื่อหน่วยงาน/องค์กร ระยะเวลา (จากป/ีถึงปี) ต าแหน่ง 
1 บริษัท ไทยฟรีม่า จ ากัด 2538 2540 ผจก.ทั่วไป 
2 บริษัท สยาม เค พี เอส จ ากัด 2540 2550 ที่ปรึกษา 
3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2546 2547 ทีมวิศวกรที่ปรึกษา

โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย 
(ITB) 

4 บริษัท มิตรสัมพนัธ์เทคโนโลยีคอนซัลแทนท์ จ ากัด 2548 2550 วิศวกรที่ปรึกษา 

5 บริษัท เมก้า เซอร์โว จ ากัด 2550 ปัจจุบนั ที่ปรึกษา 
6 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน 

 

2554 2556 คณะกรรมการเทคนิคการ
แข่งขันฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ (ระดบัภาค) 

7 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมร่วมกับ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

2554 - ทีมที่ปรึกษาโครงการ
ปรับปรุงกระบวนการ
ภายใน SMEs ส าหรับกลุ่ม
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนตไ์ทย 
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8 สถาบนัไฟฟาูและอิเล็กทรอนิกส ์  2557 - คณะท างานเพื่อก าหนด
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติในอุตสาหกรรม
ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 

 

5. ประสบการณ์สอน 

ล าดับที ่ ชื่อวิชา สถานทีส่อน ระยะเวลา  
(จากปี/ถึงปี) 

1 Industrial Organization and Management มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2538 2554 
2 Safety Engineering มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2538 2554 
3 Production and Operation Management มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 2554 
4 Production Management มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2538 2540 
5 Manufacturing Process มหาวิทยาลยัธนบุร ี 2545 2550 
6 Cost Analysis and Budget มหาวิทยาลยัธนบุร ี 2545 2552 
7 Statistics Engineering มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
2547 
2548 

2550 

8 Industrial Management มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2554 2554 
11 Industrial Safety Management มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2555 ปัจจุบนั 
12 Engineering Economy มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตภูเก็ต 
2557 2558 

13 Engineering Economy and Finance มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2559 ปัจจุบนั 
14 Statistics For Technician Engineers มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2559 ปัจจุบนั 

 

6. การฝึกอบรม 

ล าดับที ่ ชื่อหลักสูตรอบรม สถาบนัอบรม ระยะเวลา  
(จากปี/ถึงปี) 

1 การวัดและควบคุมกระบวนการ มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2537 - 

2 Ergonomics in Occupational Health and 
Safety 

The University of  New South 
Wales,  Australia  

2543 - 

3 ISO 9000 Quality System : Internal Audit TPI  (Thai-Japan) 2544 - 
4 Preventive Maintenance For Machine and 

Problem Solving 
KMUTT  2542 - 

5 Risk Assessment  กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม 

2545 - 

6 Competitiveness Improvement with Green 
Productivity 

สถาบนั AOTS (Japan) & EEI 
(Thailand) 

2553 - 
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7 การอบรม “ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของ สกอ. ประจ าปีการศึกษา 2556” 

ส านักประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 

2557 - 

8 การอบรม “ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของ สกอ. ประจ าปีการศึกษา 2557” 

ส านักประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 

2558 - 

9 โครงการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้านวชิาการ
เร่ือง การก้าวเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ : เทคนิค
และวิธีการสู่ความส าเร็จ 

ฝุายวชิาการ 
มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 

2559 - 

10 หลักสูตร “ข้อก าหนดมาตรฐาน ISO 14001 : 
2015” 

มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2559 - 

11 หลักสูตร “ข้อก าหนดระบบบรหิารคุณภาพ ISO 
9001 : 2015”  

มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2559 - 

12 โครงการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้านวชิาการ
เร่ือง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเก่ียวกับเทคนิค
การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน  

ฝุายวชิาการ 
มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 

2560 - 

13 การอบรมเพื่อเป็นผู้ตรวจประเมนิภายในระดบั
หลักสูตร 
 

ส านักประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 

2560 - 

14 หลักสูตร “การตรวจประเมินภายในระบบการจัด
การพลังงาน ISO 50001:2011” 

มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2560 - 

15 การจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กรระดับหลักสูตร 
หัวข้อ “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู”้ 

มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2561 - 

16 การอบรมในหัวข้อ “การยกระดับงานวิจัยโดยใช้
ฐานข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัย” 

มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2561 - 

17 การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทอลในการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2562 - 
 

7. ผลงานวิชาการ 

7.1 บทความ/งานวิจัย 

ล าดับที ่ ชื่อเร่ือง ปีที่เผยแพร ่
1 ศุภวัชร เมฆบูรณ์ และ จีรวัฒน ปลองใหม่. (2560) การลดของเสียในกระบวนการผลติโพลิ

เมอร์ โซลิด คาปาซิเตอร์. วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปทีี่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 
2560, หน้า 105-123. 

2560 

2 Somkiat Pornsaroj Sakchai Rakkarn Samroeng Netpu Jeerawat Plongmai and 
Jomphop La-or. (2561) IMPROVING THE ENERGY EFFICIENCY OF A BOILER 
SYSTEM FOR USING LAUNDRY STEAM OF 5 STAR BANGKOK HOTEL. วิศวกรรม
สารเกษมบัณฑิต ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน 2561, หน้า 148-162. 

2561 

3 มณฑล ยะอนนัต์ ศักดิ์ชาย รักการ จีรวัฒน ปลองใหม่ ศุภวัชร เมฆบูรณ์ และ จอมภพ 
ละออ. (2561) การศึกษาความเป็นไปได้การน าหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมาใช้ในระบบการผลิต

2561 
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ชิ้นส่วนยานยนต.์ การประชุมวชิาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม คร้ังที่ 2, ธันวาคม 2561, หน้า 485-490. 

4 เจษฏพงศ์ ลีลาศ ศักดิ์ชาย รักการ จีรวัฒน ปลองใหม่ จอมภพ ละออ และ ศุภวัชร เมฆ
บูรณ์. (2561) การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพงานก่อสร้างระบบไฟฟาูและเครื่องมือวัดใน
โรงงานอุตสาหกรรม. การประชมุวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม คร้ังที่ 2, ธันวาคม 2561, หน้า 491-497. 

2561 

5 สิทธิชัย โพธิราช ศักดิ์ชาย รักการ จีรวัฒน ปลองใหม่ จอมภพ ละออ และ ศุภวัชร เมฆ
บูรณ์. (2561) การบริหารความเสี่ยงในการรับเหมาโครงการติดตั้งงานระบบไฟฟาูและ
เครื่องมือวัดส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม. การประชุมวชิาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม คร้ังที่ 2, ธันวาคม 2561, หน้า 516-521. 

2561 

6 ทวีศักดิ์ วิญญชมพนูาท ศักดิช์าย รักการ ศุภวัชร เมฆบูรณ์ จีรวัฒน ปลองใหม่ และ จอม
ภพ ละออ. (2561) การปรับปรงุประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบอัดอากาศ. การ
ประชุมวชิาการนวัตกรรมด้านวศิวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คร้ังที่ 2, 
ธันวาคม 2561, หน้า 670-675. 

2561 

7 นราทิพย์ แดงกระจา่ง ศักดิ์ชาย รักการ จีรวัฒน ปลองใหม่ จอมภพ ละออ และ ศุภวัชร
เมฆบูรณ์. (2561) การปรับปรุงระบบบ่อบ าบัดน้ าเสียด้วยเชื้อจลุินทรีย์ ไมโคร-เบลส เอฟ-
โอ-จี. การประชุมวชิาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
คร้ังที่ 2, ธันวาคม 2561, หน้า 688-694. 
 

2561 

8 ทวีศักดิ์ โศภาพิสิฐกุล ศักดิช์าย รักการ จีรวัฒน ปลองใหม่ ศุภวัชร เมฆบูรณ์ และ จอมภพ 
ละออ. (2561) การจัดการพลังงานไฟฟูาในระบบท าความเย็นแบบรวมศูนย์ในธุรกิจโรงแรม 
5 ดาว. การประชุมวชิาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
คร้ังที่ 2, ธันวาคม 2561, หน้า 695-700. 

2561 

9 วินาวนิ วิเศษคามิน ศักดิช์าย รักการ จีรวัฒน ปลองใหม่ ศุภวัชร เมฆบูรณ์ และ จอมภพ 
ละออ. (2561) การลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลวของระบบหม้อไอน้ าใน
โรงแรม 5 ดาว. การประชุมวชิาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม คร้ังที่ 2, ธันวาคม 2561, หน้า 701-706. 

2561 

 

7.2 ต ารา/หนงัสือ 

ล าดับที ่ ชื่อต ารา/หนงัสือ ปีที่พิมพ ์
   

 

7.3 เอกสารประกอบการสอน 

ล าดับที ่ ชื่อต ารา/หนงัสือ ปีที่พิมพ ์
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ชื่อ – นามสกุล  นายศุภวัชร์ เมฆบูรณ ์

2. ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3. คุณวุฒิทางการศึกษา  (เรียงล าดับจากคุณวุฒสิูงสดุถึงระดับปริญญาตรี) 

ระดับ หลักสูตร คุณวุฒิย่อ สาขาวชิา จากสถาบนั ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บธ.ม. บริหารธุรกิจ สถาบนับัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร ์

2541 

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2538 

ปริญญาตร ี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
(เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

2532 

 

4. ประวัติการท างาน 

ล าดับที ่ ชื่อหน่วยงาน/องค์กร ระยะเวลา (จากปี/ถึงปี) ต าแหน่ง 
1 บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จ ากัด 

(เครือซิเมนต์ไทย) 
2532 2533 วิศวกรแผนกส่งเสริมคุณภาพ 

2 บริษัทซันโย ยูนิเวอร์แซล  อีเล็คทริค จ ากัด 2533 2544 Assistant Vice President 
3 บริษัท เอนเนอร์ยี่ควอลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด 2544 2556 Senior Consultant 
4 สถาบนัไฟฟาูและอิเล็กทรอนิกส์ 2544 ปัจจุบนั ที่ปรึกษาอิสระดา้น ISO,  

การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทนุ 
5 มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2557 ปัจจุบนั อาจารย์ประจ า 

 

5. ประสบการณ์สอน 

ล าดับที ่ ชื่อวิชา สถานทีส่อน ระยะเวลา  
(จากปี/ถึงปี) 

1 Industrial Work Study มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2557 ปัจจุบนั 
2 Quality Management Engineering มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2557 2560 
3 Industrial Management and Quality System มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2560 ปัจจุบนั 
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6. การฝึกอบรม 

ล าดับที ่ ชื่อหลักสูตรอบรม สถาบนัอบรม ระยะเวลา  
(จากปี/ถึงปี) 

1 Quality Control Trainer Course Sanyo Training Center (Japan) 2538 - 

2 Quality Assurance System in Calibration 
Laboratory 

Metrology Society of Thailand 2538 - 

3 Understanding & Implementing ISO 14001 Quality Training 2540 - 

4 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดบับริหาร กระทรวงแรงงานและสวสัดิการ
สังคม 

2540 - 

5 New QC 7 Tools สถาบนัส่งเสริมเทคโนโลย ี 2543  
6 ISO 9001 : 2000 Training Course RWTUV 2544 - 

7 ISO 9001 Auditor/Lead Auditor Course International Register of 
Certificated Auditors 

2544 - 

8 ISO 9001 : 2008 Requirements Electric and Electronics 
Institute 

2552  

9 Competitiveness Improvement with Green 
Productivity 

AOTS and Electric and 
Electronics Institute 

2552 - 

10 Introduction and Internal Auditor ISO 
50001:2011 

Management System 
Certificate Institute  

2553 - 

11 Train the Trainer มาตรฐานระบบการจัด
การพลังงานตาม ISO 50001 

Management System 
Certificate Institute 

2553 - 

12 Transition to ISO 9001 : 2015 JQA Asia (Thailand) 2558 - 

13 การอบรม “ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของ สกอ. ประจ าปีการศึกษา 2557” 

ส านักประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 

2558 - 

14 โครงการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้านวชิาการ
เร่ือง การก้าวเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ : เทคนิคและ
วิธีการสู่ความส าเร็จ  

ฝุายวชิาการ 
มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 

2559 - 

15 โครงการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้านวชิาการ
เร่ือง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเก่ียวกับเทคนิค
การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน  

ฝุายวชิาการ 
มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 

2560 - 

16 ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดบั
ผู้ช่วยผูช้ านาญการ 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน 

2560 - 

17 การจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กรระดับหลักสูตร 
หัวข้อ “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู”้  

มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2561 - 
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18 การอบรมในหัวข้อ “การยกระดับงานวิจัยโดยใช้
ฐานข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัย”  

มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2561 - 

19 ISO 50001:2018 Internal Auditor British Standard Institute 
Training Academy 

2562 - 

 

7. ผลงานวิชาการ 

7.1 บทความ/งานวิจัย 

ล าดับที ่ ชื่อเร่ือง ปีที่เผยแพร ่
1 ศุภวัชร เมฆบูรณ์ และ จีรวัฒน ปลองใหม่. (2560) การลดของเสียในกระบวนการผลติโพลิ

เมอร์ โซลิด คาปาซิเตอร์. วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปทีี่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 
2560, หน้า 105-123. 

2560 

2 มณฑล ยะอนนัต์ ศักดิ์ชาย รักการ จีรวัฒน ปลองใหม่ ศุภวัชร เมฆบูรณ์ และ จอมภพ 
ละออ. (2561) การศึกษาความเป็นไปได้การน าหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมาใช้ในระบบการผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต.์ การประชุมวชิาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม คร้ังที่ 2, ธันวาคม 2561, หน้า 485-490. 

2561 

3 เจษฏพงศ์ ลีลาศ ศักดิ์ชาย รักการ จีรวัฒน ปลองใหม่ จอมภพ ละออ และ ศุภวัชร เมฆ
บูรณ์. (2561) การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพงานก่อสร้างระบบไฟฟาูและเครื่องมือวัดใน
โรงงานอุตสาหกรรม. การประชมุวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม คร้ังที่ 2, ธันวาคม 2561, หน้า 491-497. 

2561 

4 สิทธิชัย โพธิราช ศักดิ์ชาย รักการ จีรวัฒน ปลองใหม่ จอมภพ ละออ และ ศุภวัชร เมฆ
บูรณ์. (2561) การบริหารความเสี่ยงในการรับเหมาโครงการติดตั้งงานระบบไฟฟาูและ
เครื่องมือวัดส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม. การประชุมวชิาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม คร้ังที่ 2, ธันวาคม 2561, หน้า 516-521. 

2561 

5 ทวีศักดิ์ วิญญชมพนูาท ศักดิช์าย รักการ ศุภวัชร เมฆบูรณ์ จีรวัฒน ปลองใหม่ และ จอม
ภพ ละออ. (2561) การปรับปรงุประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบอัดอากาศ. การ
ประชุมวชิาการนวัตกรรมด้านวศิวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คร้ังที่ 2, 
ธันวาคม 2561, หน้า 670-675. 

2561 

6 นราทิพย์ แดงกระจา่ง ศักดิ์ชาย รักการ จีรวัฒน ปลองใหม่ จอมภพ ละออ และ ศุภวัชร
เมฆบูรณ์. (2561) การปรับปรุงระบบบ่อบ าบัดน้ าเสียด้วยเชื้อจุลินทรีย์ ไมโคร-เบลส เอฟ-
โอ-จี. การประชุมวชิาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
คร้ังที่ 2, ธันวาคม 2561, หน้า 688-694. 

2561 

7 ทวีศักดิ์ โศภาพิสิฐกุล ศักดิช์าย รักการ จีรวัฒน ปลองใหม่ ศุภวัชร เมฆบูรณ์ และ จอมภพ 
ละออ. (2561) การจัดการพลังงานไฟฟูาในระบบท าความเย็นแบบรวมศูนย์ในธุรกิจโรงแรม 
5 ดาว. การประชุมวชิาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
คร้ังที่ 2, ธันวาคม 2561, หน้า 695-700. 

2561 

8 วินาวนิ วิเศษคามิน ศักดิช์าย รักการ จีรวัฒน ปลองใหม่ ศุภวัชร เมฆบูรณ์ และ จอมภพ 
ละออ. (2561) การลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลวของระบบหม้อไอน้ าใน
โรงแรม 5 ดาว. การประชุมวชิาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม คร้ังที่ 2, ธันวาคม 2561, หน้า 701-706. 

2561 
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7.2 ต ารา/หนงัสือ 

ล าดับที ่ ชื่อต ารา/หนงัสือ ปีที่พิมพ ์
1 การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ 2546 

 

7.3 เอกสารประกอบการสอน 

ล าดับที ่ ชื่อต ารา/หนงัสือ ปีที่พิมพ ์
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ชื่อ – นามสกุล  นายสาธิต รุ่งฤดีสมบัติกิจ 

2. ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3. คุณวุฒิทางการศึกษา  (เรียงล าดับจากคุณวุฒสิูงสดุถึงระดับปริญญาตรี) 

ระดับ หลักสูตร คุณวุฒิย่อ สาขาวชิา จากสถาบนั ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศ.ม. การจัดการงาน
วิศวกรรม 

มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2542 

ป.บัณฑิต เทคโนโลยวีัสด ุ ป.บัณฑิต เทคโนโลยวีัสด ุ สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี

2539 

ปริญญาตร ี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2535 
 

4. ประวัติการท างาน 

ล าดับที ่ ชื่อหน่วยงาน/องค์กร ระยะเวลา (จากปี/ถึงปี) ต าแหน่ง 
1 บ.กุลธรเคอร์บี้ จ ากัด 2535 2537 วิศวกรฝุายผลิต 
2 มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2537 ปัจจุบนั อาจารย์ประจ า 

 

5. ประสบการณ์สอน 

ล าดับที ่ ชื่อวิชา สถานทีส่อน ระยะเวลา  
(จากปี/ถึงปี) 

1 Fundamental Mathematics For Engineering มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2554 2559 
2 Statistics For Technician Engineer มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2554 2558 
3 Engineering Economy มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2554 2558 
4 Quality Control มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2554 ปัจจุบนั 
5 Metrology มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2554 2558 
6 Computer For Engineering Management มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2554 2559 
7 Energy and Environmental Management  มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2554 2559 
8  Industrial Cost Analysis and Budgeting มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2556 2558 

 

 

 

 



 
 มคอ.2-88 

6. การฝึกอบรม 

ล าดับที ่ ชื่อหลักสูตรอบรม สถาบนัอบรม ระยะเวลา  
(จากปี/ถึงปี) 

1 การค านวณค่าเผื่อทางวิศวกรรมเชิงสถิติส าหรับ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุุน) 2552 - 

2 การตีความในรายงานผลการสอบเทียบเพื่อการ
ควบคุมเคร่ืองมือวัดตามข้อก าหนด ISO 9001 : 2008 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุุน) 2552 - 

3 การแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพด้วย Test of 
Hypothesis & Nonparametric 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุุน) 2552 - 

4 การออกแบบการทดลอง DOE : Design of Experiment สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุุน) 2552 - 

5 การออกแบบการทดลองขั้นสูงด้วย RSM & Mixture Design สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุุน) 2553 - 

6 การอบรม “ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของ สกอ. ประจ าปีการศึกษา 2556” 

ส านักประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 

2557 - 

7 การอบรม “ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของ สกอ. ประจ าปีการศึกษา 2557” 

ส านักประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 

2558 - 

8 โครงการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้านวชิาการ
เร่ือง การก้าวเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ : เทคนิคและ
วิธีการสู่ความส าเร็จ  

ฝุายวชิาการ 
มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 

2559 - 

9 โครงการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้านวชิาการ
เร่ือง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเก่ียวกับเทคนิค
การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน  

ฝุายวชิาการ 
มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 

2560 - 

10 5ส ในส านักงาน สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุุน) 2560 - 

11 เทคนิคการจัดท ามาตรฐาน 5ส เพื่อความยั่งยืน สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุุน) 2560 - 

12 แก่นแท้ 5ส สไตล์ TPA สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุุน) 2560 - 

13 ยกระดับ 5ส ด้วยการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุุน) 2560 - 

14 5S Trainer สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุุน) 2560 - 

15 เครื่องมือขั้นสูงกับการประยุกต์ใช้ 5ส 
 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุุน) 2560 - 

16 ผู้น า 5ส สู่ความส าเร็จ 
 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุุน) 2560 - 

17 การจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กรระดับหลักสูตร 
หัวข้อ “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู”้  

มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2561 - 

18 การอบรมในหัวข้อ “การยกระดับงานวิจัยโดยใช้
ฐานข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัย”  

มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2561 - 
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7. ผลงานวิชาการ 

7.1 บทความ/งานวิจัย 

ล าดับที ่ ชื่อเร่ือง ปีที่เผยแพร ่
1 สาธิต รุ่งฤดีสมบัติกิจ. (2559) การประเมินทางเลือกในการบ ารุงรักษาที่เหมาะสมด้วยการ

บ ารุงรักษาบนพืน้ฐานความเชื่อมั่น. การประชุมวชิาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน, ธันวาคม 2559, หน้า 662-671. 

2559 

2 สาธิต รุ่งฤดีสมบัติกิจ. (2559) การศึกษาเปรียบเทียบการวางแผนพลังงานตามมาตรฐาน 
ISO50001 กับคิวซีสตอร่ี. การประชุมวชิาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 
2559 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 
กรกฎาคม 2559, หน้า 915-920. 

2559 

 

7.2 ต ารา/หนงัสือ 

ล าดับที ่ ชื่อต ารา/หนงัสือ ปีที่พิมพ ์
1 สาธิต รุ่งฤดีสมบัติกิจ. (2562) Excel กับการควบคุมคุณภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 1. สิงหาคม 

2562 กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วน มีน เซอร์วิส ซัพพลาย. 
2562 

 

7.3 เอกสารประกอบการสอน 

ล าดับที ่ ชื่อต ารา/หนงัสือ ปีที่พิมพ ์
1 Computer for Engineering Management 2557 
2 การควบคุมคุณภาพ 2561 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ชื่อ – นามสกุล  นายจอมภพ  ละออ 

2. ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3. คุณวุฒิทางการศึกษา  (เรียงล าดับจากคุณวุฒสิูงสดุถึงระดับปริญญาตรี) 

ระดับ หลักสูตร คุณวุฒิย่อ สาขาวชิา จากสถาบนั ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยพีระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2551 

ปริญญาตร ี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต อส.บ. เทคโนโลยีการผลิต สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2547 

 

4. ประวัติการท างาน 
ล าดับที ่ ชื่อหน่วยงาน/องค์กร ระยะเวลา (จากป/ีถึงปี) ต าแหน่ง 

1 มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2549 2551 เจ้าหน้าทีป่ระจ าห้องปฏบิัติการ 
2 มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2552 ปัจจุบนั อาจารย์ประจ าฯ 

 

4.1 ประวัติการท างานอ่ืนๆ 

ล าดับที ่ ชื่อหน่วยงาน/องค์กร ระยะเวลา (จากป/ีถึงปี) ต าแหน่ง 
1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน 

 

สิงหาคม
2554 

- คณะกรรมการเทคนิคการแข่งขัน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ระดบัภาค) 
คร้ังที่ 24 สาขามาตรวิทยามิต ิ

2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน 

 

สิงหาคม 
2556 

- คณะกรรมการเทคนิคการแข่งขัน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ระดบัภาค) 
คร้ังที่ 25 สาขามาตรวิทยามิต ิ

3 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน 

 

กรกฎาคม 
2560 

- คณะกรรมการเทคนิคการแข่งขัน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ระดบัภาค) 
คร้ังที่ 27 สาขามาตรวิทยามิต ิ

4 บ. ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดสัตรี จ ากัด 
จังหวัด สมุทรปราการ 

กันยายน 
2561 

- วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การ
ตีความใบรายงานผลการสอบ
เทียบเครื่องมือวัดมิติ” 
 

5 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน 

 

กรกฎาคม 
2562 

- คณะกรรมการเทคนิคการแข่งขัน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ระดบัภาค) 
คร้ังที่ 28 สาขามาตรวิทยามิต ิ
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5. ประสบการณ์สอน 
ล าดับที ่ ชื่อวิชา สถานทีส่อน ระยะเวลา  

(จากปี/ถึงปี) 
1 CAD/CAM มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2549 2554 
2 Engineering Graphic มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2551 2552 
3 Production Engineering Lab. 1 มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2552 2553 
4 Production Engineering Lab. 2 มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2552 2553 
5 Industrial Automation มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2552 2554 
6 Industrial Automation Lab มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2552 2554 
7 Industrial materials testing LAB. มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2554 2555 
8 Advanced techniques of production LAB. สพภ.1 สมุทรปราการ 

(โครงการความร่วมมือ) 
2554  2556 

9 Foundry technology มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2554 2557 
10 Engineering seminar and industrial visit มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2554 2558 
11 Automation machine technology มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2554 2558 
12 Computer aided design and manufacturing มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2554 2558 
13 Computer for engineering management มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2554 2558 
14 Industrial plant design มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2554 2559 
15 Automation control system technology มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2554 ปัจจุบนั 
16 Metrology มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2554 ปัจจุบนั 
17 Industrial technology pre-project มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2554 ปัจจุบนั 
18 Industrial technology project มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2554 ปัจจุบนั 

 
6. การฝึกอบรม 
ล าดับที ่ ชื่อหลักสูตรอบรม สถาบนัอบรม ระยะเวลา  

(จากปี/ถึงปี) 
1 Standard CNC Machine Maintenance & 

Troubleshooting SIEMENS 802 C Controller 
สถาบนัไทยเยอรมัน 2550 - 

2 SolidWorks Advance Part บริษัท ETC จ ากัด 2550 - 
3 SolidWorks Advance Assembly บริษัท ETC จ ากัด 2550 - 
4 OMRON PLC Operation Level 1 บริษัท OMRON Thai 2551 - 
5 Solidworks Sheet Metal บริษัท ETC จ ากัด 2552 - 
6 การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์ด้วย 

เกจบล็อก 
สมาคมไทยญี่ปุนุ 2552 - 

7 Competitiveness Improvement with Green 
Productivity 

สถาบนั AOTS (Japan) & 
EEI (Thailand) 

2552 - 

8 Solidworks Office Course บริษัท ETC จ ากัด 2553 - 
9 การสอบเทียบไดอัลเกจและไดอลัเทสอินดิเคเตอร์ สมาคมไทยญี่ปุนุ 2553 - 

10 การตีความใบรายงานการสอบเทียบ สมาคมไทยญี่ปุนุ 2553 - 
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11 การควบคุมเคร่ืองมือวัดตามข้อก าหนด ISO 9001: 2008 
ข้อ 7.6 

สมาคมไทยญี่ปุนุ 2553 - 

12 GD&T According to ASME Y14.5 สถาบนัไทยเยอรมัน 2553 - 
13 การประมาณคา่ความไม่แน่นอนในการวัด สมาคมไทยญี่ปุนุ 2553 - 
14 SCADA software with PLC  บริษัท OMRON Thai 2554 - 
15 PLC Operation Level 2 บริษัท OMRON Thai 2554 - 
16 Vacuum components Schmalz ACADEMY 2554 - 
17 หลักสูตร “พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีพลงังาน

แสงอาทิตย์  (ดา้นความร้อน ส าหรับบุคคลทั่วไป)” 
กระทรวงพลังงาน 
 

2555 - 

18 Inspection Technique with Venire Caliper and 
Micrometer  

สถาบนัไทยเยอรมัน 2555 - 

19 Inspection Technique with Dial Gauge, Angle 
gauge, And Gauge Block 

สถาบนัไทยเยอรมัน 2555 - 

20 Technology of Dimensional Measuring Instruments 
And Importance of Calibration  

บริษัท สุมิพล จ ากัด 2555 - 

21 Design of Magnetic Relays Circuit for Electric Motor 
Control  

สถาบนัไทยเยอรมัน 2555 - 

22 Advanced PLC for Professional บริษัท OMRON Thai 2556 - 
23 การบริหารและการจัดการอะไหล่ในการซ่อมบ ารุง สมาคมไทยญี่ปุนุ 2556 - 
24 Fundamental of Pneumatic Control System สถาบนัไทยเยอรมัน 2556 - 
25 การออกแบบการทดลอง สมาคมไทยญี่ปุนุ 2556 - 
26 Dimension Metrology Calibration  สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ 2557 - 
27 Temperature Control for Professional บริษัท OMRON Thai 2558 - 
28 การอบรม “ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ของ สกอ. ประจ าปีการศึกษา 2556” 
ส านักประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 

2557 - 

29 การอบรม “ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของ สกอ. ประจ าปีการศึกษา 2557” 

ส านักประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 

2558 - 

30 โครงการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้านวชิาการเร่ือง การ
ก้าวเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ : เทคนิคและวิธีการสู่
ความส าเร็จ  

ฝุายวชิาการ 
มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 

2559 - 

31 หลักสูตร “ข้อก าหนดมาตรฐาน ISO 14001 : 2015” มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2559 - 
32 หลักสูตร “ข้อก าหนดระบบบรหิารคุณภาพ ISO 9001 : 

2015”  
มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2559 - 

33 โครงการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้านวชิาการเร่ือง 
“การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเก่ียวกับเทคนิคการพัฒนา
งานวิจยัในชัน้เรียน  

ฝุายวชิาการ 
มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 

2560 - 

34 การอบรมเพื่อเป็นผู้ตรวจประเมนิภายในระดบัหลักสูตร 
 

ส านักประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 

2560 - 

35 หลักสูตร “การตรวจประเมินภายในระบบการจัด
การพลังงาน ISO 50001:2011” 

มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2560 - 
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36 การจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กรระดับหลักสูตร 
หัวข้อ “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้”  

มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2561 - 

37 การอบรมในหัวข้อ “การยกระดับงานวิจัยโดยใช้ฐานข้อมูล
วิจัยของมหาวิทยาลยั”  

มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2561 - 

38 การอบรมในหัวข้อ “หลักเกณฑ์การขอต าแหน่งวิชาการ” มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2561 - 
39 การอบรมในหัวข้อ “ความดันกบัอุตสาหกรรมอาหารและ

เครื่องดื่ม และการทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด
ด้านความดัน” 

สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ 2561 - 

40 การอบรมในหัวข้อ “การขัดผิวและบ ารุงรักษาเกจจ์ บล็อค” สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ 2562 - 
41 การอบรมในหัวข้อ “การประเมนิค่าความไม่แนน่อนของ

การวัดเบื้องต้นส าหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม” 
ศูนย์ค้นคว้าและพฒันา
เทคโนโลยีการผลิตทาง
อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2562 - 

 

7. ผลงานวิชาการ 
7.1 บทความ/งานวิจัย 
ล าดับที ่ ชื่อเร่ือง ปีที่เผยแพร ่

1 จอมภพ ละออ และ ประจักร ล าจวน. (2560) การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แบบคาร์ที
เซียน. วิศวกรรมสารเกษมบัณฑติ ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2560, หน้า 174-
191. 

2560 

2 Somkiat Pornsaroj Sakchai Rakkarn Samroeng Netpu Jeerawat Plongmai and 
Jomphop La-or. (2561) IMPROVING THE ENERGY EFFICIENCY OF A BOILER 
SYSTEM FOR USING LAUNDRY STEAM OF 5 STAR BANGKOK HOTEL. วิศวกรรมสาร
เกษมบัณฑิต ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน 2561, หน้า 148-162. 

2561 

3 มณฑล ยะอนนัต์ ศักดิ์ชาย รักการ จีรวัฒน ปลองใหม่ ศุภวัชร เมฆบูรณ์ และ จอมภพ ละออ. 
(2561) การศึกษาความเปน็ไปได้การน าหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมาใช้ในระบบการผลิตชิน้ส่วน
ยานยนต.์ การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
คร้ังที่ 2, ธันวาคม 2561, หน้า 485-490. 

2561 

4 เจษฏพงศ์ ลีลาศ ศักดิ์ชาย รักการ จีรวัฒน ปลองใหม่ จอมภพ ละออ และ ศุภวัชร เมฆบูรณ์. 
(2561) การศึกษาการเพิ่มประสทิธิภาพงานก่อสร้างระบบไฟฟาูและเครื่องมือวัดในโรงงาน
อุตสาหกรรม. การประชุมวชิาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม คร้ังที่ 2, ธันวาคม 2561, หน้า 491-497. 

2561 

5 สิทธิชัย โพธิราช ศักดิ์ชาย รักการ จีรวัฒน ปลองใหม่ จอมภพ ละออ และ ศุภวัชร เมฆบูรณ์. 
(2561) การบริหารความเสี่ยงในการรับเหมาโครงการติดตั้งงานระบบไฟฟาูและเครื่องมือวัด
ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม. การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม คร้ังที่ 2, ธันวาคม 2561, หน้า 516-521. 

2561 

6 ทวีศักดิ์ วิญญชมพนูาท ศักดิช์าย รักการ ศุภวัชร เมฆบูรณ์ จีรวัฒน ปลองใหม่ และ จอมภพ 
ละออ. (2561) การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานในระบบอัดอากาศ. การประชุม
วิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คร้ังที่ 2, ธันวาคม 
2561, หน้า 670-675. 

2561 
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7 นราทิพย์ แดงกระจา่ง ศักดิ์ชาย รักการ จีรวัฒน ปลองใหม่ จอมภพ ละออ และ ศุภวัชร เมฆ
บูรณ์. (2561) การปรับปรุงระบบบ่อบ าบัดน้ าเสียดว้ยเชื้อจุลินทรีย์ ไมโคร-เบลส เอฟ-โอ-จี. 
การประชุมวชิาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คร้ังที่ 2, 
ธันวาคม 2561, หน้า 688-694. 

2561 

8 ทวีศักดิ์ โศภาพิสิฐกุล ศักดิช์าย รักการ จีรวัฒน ปลองใหม่ ศุภวัชร เมฆบูรณ์ และ จอมภพ 
ละออ. (2561) การจัดการพลังงานไฟฟูาในระบบท าความเย็นแบบรวมศูนย์ในธุรกิจโรงแรม 5 
ดาว. การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คร้ัง
ที่ 2, ธันวาคม 2561, หน้า 695-700. 
 

2561 

9 วินาวนิ วิเศษคามิน ศักดิช์าย รักการ จีรวัฒน ปลองใหม่ ศุภวัชร เมฆบูรณ์ และ จอมภพ 
ละออ. (2561) การลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลวของระบบหม้อไอน้ าใน
โรงแรม 5 ดาว. การประชุมวชิาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม คร้ังที่ 2, ธันวาคม 2561, หน้า 701-706. 

2561 

 
7.2 ต ารา/หนงัสือ 
ล าดับที ่ ชื่อต ารา/หนงัสือ ปีที่พิมพ ์

   
 
7.3 เอกสารประกอบการสอน 
ล าดับที ่ ชื่อต ารา/หนงัสือ ปีที่พิมพ ์

1 Solidworks 2012 2556 
2 Automation Control System Technology 2556 
3 มาตรวิทยามิติและการสอบเทียบ 2557 
4 Automation Machine Technology 2557 
5 เอกสารประกอบการสอนรายวชิา IET.421 Metrology  

(Fundamental of Industrial Metrology) 
2558 

6 เอกสารประกอบการสอนรายวชิา IET.424 Automation Control System Technology 
(Programmable Logic Controller PLC) 

2558 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ชื่อ – นามสกุล  นางสาวอุบลรัตน์ วาริชวฒันะ 

2. ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3. คุณวุฒิทางการศึกษา  (เรียงล าดับจากคุณวุฒสิูงสดุถึงระดับปริญญาตรี) 

ระดับ หลักสูตร คุณวุฒิย่อ สาขาวชิา จากสถาบนั ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2545 

ปริญญาตร ี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลยัมหิดล 2541 
 

4. ประวัติการท างาน 

ล าดับที ่ ชื่อหน่วยงาน/องค์กร ระยะเวลา (จากปี/ถึงปี) ต าแหน่ง 
1 ม. เกษมบัณฑิต 2545 ปัจจุบนั อาจารย์ประจ า 

 

5. ประสบการณ์สอน 

ล าดับที ่ ชื่อวิชา สถานทีส่อน ระยะเวลา  
(จากปี/ถึงปี) 

1 Chemistry Laboratory มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2545 2554 
2 Man and Environment มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2545 2556 
3 Science and Technology in every day life มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2545 ปัจจุบนั 
4 General Chemistry มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2545 ปัจจุบนั 

 

6. การฝึกอบรม 

ล าดับที ่ ชื่อหลักสูตรอบรม สถาบนัอบรม ระยะเวลา  
(จากปี/ถึงปี) 

1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาวิทยากรหลักสูตร 
“Cleaner technology /Life cycle Assessment 
/ Eco design” 

สถาบนัไฟฟาูและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

2548 - 

2 โครงการอบรม “การประเมินวฏัจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : LCA” สถาบนัสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2556 - 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแนวทางปฏิบัตทิี่
เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อ Green Supply Chain ของ
อุตสาหกรรม เปูาหมายเพื่อการส่งออก 
(อุตสาหกรรมมันส าปะหลังและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง) 

สถาบนัสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย 

2556 - 
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4 การอบรม “เทคนิคควบคุมงานและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน” 

ส านักบุคลากร 
มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 

2557 - 

5 การอบรม “ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของ สกอ. ประจ าปีการศึกษา 2557” 

ส านักประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 

2558 - 

6 โครงการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้านวชิาการเร่ือง การ
ก้าวเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ : เทคนิคและวิธีการสู่
ความส าเร็จ 

ฝุายวชิาการ 
มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 

2559 - 

7 โครงการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้านวชิาการเร่ือง 
“การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเก่ียวกับเทคนิคการพัฒนา
งานวิจยัในชัน้เรียน 

ฝุายวชิาการ 
มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 

2560 - 

8 การจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กรระดับหลักสูตร 
หัวข้อ “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้” 

มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2561 - 

9 การอบรมในหัวข้อ “การยกระดับงานวิจัยโดยใช้ฐานข้อมูล
วิจัยของมหาวิทยาลยั”  

มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2561 - 

 

7. ผลงานวิชาการ 

7.1 บทความ/งานวิจัย 

ล าดับที ่ ชื่อเร่ือง ปีที่เผยแพร ่
1 นรินทร์ เอ้ือศิริวรรณ วิกรม พนิชการ ด ารงค์ รังสรรค์ และ อุบลรัตน์ วารชิวัฒนะ. (2560)    

การก าหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกต าแหน่งที่เหมาะสมส าหรับการจัดตั้งสถานีตรวจสอบ
น้ าหนัก โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการล าดบัชัน้เชิงวิเคราะห์ (AHP). วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต 
ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2560, หน้า 17-33. 

2560 

2 ชาญศักดิ์ แรงสาริกรรม  โกศล จันมนฑา นรนิทร์ เอ้ือศิริวรรณ และ อุบลรัตน์ วาริชวฒันะ. 
(2561) การศึกษาปัจจัยที่มีผลตอ่การคัดเลือกสายทางในจังหวัดอุดรธานีเพื่อสนับสนนุการ
ขนส่งสนิค้าโดยรถไฟทางคู่. วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-
สิงหาคม 2561, หน้า 249-265. 

2561 

 

7.2 ต ารา/หนงัสือ 

ล าดับที ่ ชื่อต ารา/หนงัสือ ปีที่พิมพ ์
   

 

7.3 เอกสารประกอบการสอน 

ล าดับที ่ ชื่อต ารา/หนงัสือ ปีที่พิมพ ์
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กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
ว่าด้วย การศึกษาข้ันปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2558 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546  สภา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  เห็นสมควรวางข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษา ข้ันปริญญาบัณฑิต 
พ.ศ. 2558 เพ่ือให้เหมาะสมกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษา ข้ันปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 
2558" 
 ข้อ 2. ให้ยกเลิก "ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิตข้ันปริญญาบัณฑิต  
พ.ศ. 2549"  และข้อบังคับ  คําสั่ง  ประกาศ  และข้อบังคับอ่ืน ๆ  ท่ีขัดแย้งกับข้อบังคับนี้  และให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ 3. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ต้ังแต่ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป 
 ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 “คณบดี” หมายถึง คณบดีของคณะวิชาต่าง ๆ  ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต 
 “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 “อาจารย์ประจํา” หมายถึง บุคคลท่ีดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนหลักสูตรนั้น ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของการ
อุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลา 

สําหรับอาจารย์ประจําท่ีสถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ต้ังแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้ ต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 
  “อาจารย์ประจําหลักสูตร” หมายถึง    อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ 
สาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซ่ึงมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ท้ังนี้ สามารถเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้นั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตร “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหน้าท่ีในการ
บริหาร และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล 
และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา ท่ีจัดการศึกษา โดย
จะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ 
ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซํ้าได้ไม่เกิน 2 คน  
 “อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจํา 
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หมวด  1 
อาจารย์ 

 
 ข้อ 5. จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติอาจารย์ 
 5.1  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบด้วย 
 5.1.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 5.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจํา
หลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 5 คน  

กรณีท่ีหลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน 
 5.1.3 อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของ
รายวิชาท่ีสอน  

ในกรณีท่ีมีอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและทําหน้าท่ีอาจารย์ผู้สอนก่อนท่ีเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ ให้สามารถทําหน้าท่ีอาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทแต่ท้ังนี้ต้องมีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานท่ีเก่ียวข้องกับวิชาท่ีสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ท้ังนี้ อาจารย์พิเศษต้องมี
ชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 5.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ประกอบด้วย 
 5.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการ
ท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ท่ีเน้นทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐาน
วิชาชีพ อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ   นั้น ๆ  

กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจําเป็น บุคลากรท่ีมาจากหน่วยงานนั้น
อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมี
ประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
 5.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจํา
หลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 5 คน 

ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์
สาขาวิชานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ โดยอาจเป็น
อาจารย์ประจําของสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซ่ึงมีข้อตกลงในการ
ผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกันแต่ท้ังนี้ต้องไม่เกิน 2 คน 

กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจําเป็น บุคลากรท่ีมาจากหน่วยงานนั้น
อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมี
ประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
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กรณีท่ีหลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า  วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน และหากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการท่ีเน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์ในด้าน
ปฏิบัติการ 1 ใน 3 
 5.2.3 อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน 
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 

ในกรณีท่ีมีอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และทําหน้าท่ีอาจารย์ผู้สอนก่อนท่ีเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ ให้สามารถทําหน้าท่ีอาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

สําหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจําเป็น บุคลากรท่ีมาจาก
หน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ท้ังนี้ต้องมีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานท่ีเก่ียวข้องกับวิชา ท่ีสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ท้ังนี้อาจารย์พิเศษต้องมี
ชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น สําหรับหลักสูตรปริญญา
ตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเน้นทักษะ ด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน วิชาชีพนั้น ๆ 
 

หมวด   2 
การเข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตร 

 
 ข้อ 6.  หลักสูตรและคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 
 6.1 หลักสูตร (4 ปี) ทางวิชาการ ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
 6.2 หลักสูตร (5 ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 
 6.3 หลักสูตร (ไม่น้อยกว่า 6 ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต  
 6.4 หลักสูตรต่อเนื่อง ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ให้มีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต   
คุณสมบัติผู้สมัคร 
 สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) หรือมีความรู้ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า 

สําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรี หลักสูตร/สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง และเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีในสาขาวิชาอ่ืน 
 สําหรับหลักสูตรต่อเนื่องจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือ
ระดับอนุปริญญา (3 ปี)  หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาท่ีตรงกับสาขาวิชาท่ีจะเข้าศึกษา  
 ข้อ 7. วิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษา 
 7.1 โดยการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
 7.2 โดยการสอบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 7.3 โดยวิธีการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต   หรือประเมินผลการเรียนรู้อย่างอ่ืน 
 7.4 โดยการรับเข้าตามโครงการพิเศษ 
 ข้อ 8. การสมัครเป็นนักศึกษาตามข้อ 7. ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือของทางราชการ 
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หมวด   3 

การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 

 ข้อ 9. ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา มีสถานภาพเป็นนักศึกษาต่อเม่ือได้ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว ในการ
ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ผู้สมัครต้องนําหลักฐานต่าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ไปรายงานตัวต่อสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 10. ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเองตามวัน เวลา และสถานท่ี พร้อม
ท้ังชําระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 ข้อ 11. ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาท่ีไม่อาจข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน  เวลา  ท่ีกําหนด ต้องแจ้ง
เหตุขัดข้องให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  และต้องข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาภายใน 7 วัน  นับจากวันท่ี
กําหนด  มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ 

 
หมวด   4 

การลงทะเบียนรายวิชา 
 

 ข้อ 12. การลงทะเบียนต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาก่อน ถ้ารายวิชาใดมีรายวิชาบังคับ
ก่อนหรือวิชาพ้ืนความรู้ซ่ึงได้กําหนดไว้ในหลักสูตรให้ศึกษาก่อน นักศึกษาต้องสอบวิชาท่ีบังคับก่อนให้ได้ หรือผ่าน
การศึกษาวิชาพ้ืนความรู้เดิมมาแล้ว หรือได้รับอนุมัติจากคณบดีเป็นกรณีพิเศษ จึงมีสิทธิ์ลงทะเบียนรายวิชานั้น 
 ข้อ 13. นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองในแต่ละภาคการศึกษาตามวัน เวลา วิธีการ และ
สถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และประกาศรายวิชาท่ีคณะวิชาเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาล่วงหน้า นักศึกษาท่ีมี
เหตุจําเป็นสุดวิสัยไม่สามารถลงทะเบียนตามวัน เวลา ท่ีกําหนด ต้องได้รับอนุมัติการลงทะเบียนจากคณบดีเป็นกรณี
พิเศษ ในกรณีท่ีลงทะเบียนล่าช้า ต้องเสียค่าปรับและต้องปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 14. จํานวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียน 
 14.1 ภาคปกติ 
 14.1.1 นักศึกษาให้ลงทะเบียนศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และในภาคการศึกษาฤดูร้อน ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต   ยกเว้นการลงทะเบียนภาค
สุดท้ายก่อนจบการศึกษา  ท้ังนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดีก่อน 
 14.1.2 นักศึกษาท่ีได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 16 หน่วยกิต  
และไม่ตํ่ากว่า 9 หน่วยกิต  และในภาคการศึกษาฤดูร้อนจะลงทะเบียนศึกษาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต แต่อาจยื่นคําร้อง
ขออนุมัติจากคณบดีเพ่ือลงทะเบียนศึกษามากกว่าท่ีกําหนดไว้ได้อีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ท้ังภาคการศึกษาปกติและภาค
การศึกษาฤดูร้อน 
 14.2 ภาคสมทบ   
 14.2.1 นักศึกษาให้ลงทะเบียนศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
และไม่เกินกว่า 18 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาฤดูร้อนลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
 14.2.2 นักศึกษาท่ีได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 16 หน่วยกิต และ
ในภาคการศึกษาฤดูร้อนลงทะเบียนศึกษาไม่เกิน 3 หน่วยกิต แต่อาจยื่นคําร้องขออนุมัติจากคณบดี เพ่ือลงทะเบียน
ศึกษามากกว่าท่ีกําหนดไว้ได้อีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ท้ังภาคการศึกษาปกติและภาคการศึกษาฤดูร้อน 
 14.3 การลงทะเบียนเรียนน้อยกว่าท่ีกําหนดไว้ข้างต้น กระทําได้เฉพาะกรณีท่ีคาดว่าเป็นภาค
การศึกษาสุดท้าย  ท่ีจะจบการศึกษาและรับปริญญาของนักศึกษาเท่านั้น 
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 14.4 ให้นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคสมทบเรียนร่วมกันได้ โดยมีเง่ือนไขดังนี้ 
 14.4.1 รายวิชาท่ีลงทะเบียนนั้น ต้องเป็นรายวิชาเดียวกัน 
 14.4.2 นักศึกษาภาคปกติท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนสําหรับนักศึกษา ภาคสมทบ 
และนักศึกษาภาคสมทบท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ต้องเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย
ท่ีจะสําเร็จการศึกษาเท่านั้น 
 14.4.3 การลงทะเบียนเรียนร่วมกันระหว่างนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคสมทบให้
ลงทะเบียนเรียนได้เฉพาะในสองภาคการศึกษาปกติ และหนึ่งภาคการศึกษาฤดูร้อนท่ีจะสําเร็จการศึกษาเท่านั้น 
 14.4.4 การอนุมัติการลงทะเบียนเรียนร่วมกันของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษา ภาค
สมทบให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดี ท้ังนี้จํานวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนต้องเป็นไปตามข้อ 14.1, 14.2   และ
ระยะเวลาการศึกษาต้องเป็นไปตามข้อ 77 
 ข้อ 15. นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท้ังภาคปกติและภาคสมทบต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบจํานวนหน่วยกิตของแต่
ละคณะท่ีกําหนดไว้แต่ละภาคการศึกษา 
 ข้อ 16. ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนหรือปิดรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งหรือ
จํากัดจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งก็ได้ 
 ข้อ 17. นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ ต้องยื่นหนังสือขอลาพักการศึกษาต่อสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล และต้องชําระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาค
การศึกษานั้นๆ มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยอาจถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นออกจากทะเบียนการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ 18. การลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี และต้องชําระค่า
หน่วยกิตตามปกติ  

การเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต ไม่บังคับให้เข้าสอบและไม่มีผลการเรียนแจ้งในช่องผลการเรียน โดย
บันทึกสัญลักษณ์ "AUD" เฉพาะนักศึกษาท่ีมีเวลาเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชานั้น 

มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป็นพิเศษ  โดยไม่นับหน่วยกิตได้  แต่ต้อง
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี  และต้องชําระค่าหน่วยกิตตามปกติ 
 

หมวด  5 
ค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 

 ข้อ 19. เม่ือลงทะเบียนรายวิชา นักศึกษาต้องชําระค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทต่าง ๆ 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด  6 
ระบบการศึกษา 

 

 ข้อ 20. หลักสูตรการสอนและระยะเวลาศึกษาใช้ระบบทวิภาค  คือ 
 20.1 ในหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 20.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ท้ังนี้ต้องมีชั่วโมงเรียนของแต่
ละรายวิชาเทียบเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ  

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยอาจเปิดสอนการศึกษาภาคสมทบในบางสาขาวิชาได้อีกด้วย 
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 20.3 เวลาการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อนเทียบเท่ากับเวลาการศึกษา
ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ  
 20.4 คําว่า "หน่วยกิต" หมายถึง หน่วยท่ีแสดงปริมาณการศึกษาซ่ึงมหาวิทยาลัยจัดให้แก่
นักศึกษาเช่นหนึ่งหน่วยกิต หมายความว่า นักศึกษาต้องศึกษาในห้องเรียน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ต่อ 1 ภาค การศึกษา
ปกติ และทํางานท่ีกําหนดให้ภายนอกห้องเรียนอีกไม่น้อยกว่าสองเท่า การคิดหน่วยกิตเป็นดังนี้ 
 20.4.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  20.4.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช้ เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 20.4.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 20.4.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายท่ีใช้เวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรม    นั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 

หมวด  7 
การเพ่ิมและการเพิกถอนรายวิชา 

 

 ข้อ 21. การขอเพ่ิมรายวิชากระทําได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาฤดูร้อนนับถัดจากวันเปิดภาคการศึกษา โดยได้รับอนุมัติจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 ข้อ 22. การเพิกถอนรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และต้องเพิกถอนภายในกําหนดเวลา
การเพ่ิมและการเพิกถอนรายวิชาของมหาวิทยาลัย  จึงจะไม่บันทึกรายวิชาท่ีขอเพิกถอนนั้นในรายงานผลการศึกษา 
 ข้อ 23. การเพิกถอนรายวิชาภายหลังระยะเวลาท่ีได้กําหนดไว้ใน ข้อ 22. ต้องทําคําร้องขออนุมัติ เป็น
กรณีพิเศษจากคณบดี ถ้าได้รับอนุมัติให้เพิกถอนได้ รายวิชาท่ีขอเพิกถอนจะบันทึกสัญลักษณ์ W โดยไม่ได้รับค่า
หน่วยกิต คืน ถ้าไม่ได้รับอนุมัตินักศึกษาต้องศึกษารายวิชานั้นต่อไป 
 ข้อ 24. การเพ่ิมและการเพิกถอนรายวิชา ต้องไม่ขัดกับจํานวนหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาในข้อ 14 
 

หมวด  8 
การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

 ข้อ 25. เวลาเรียน 
 25.1 นักศึกษามีสิทธิ์เข้าสอบรายวิชาใด ต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
ท้ังหมดในรายวิชานั้นๆ  ท้ังนี้ยกเว้นในรายวิชาท่ีคณบดีได้ประกาศไว้ก่อนว่าไม่คิดเวลาศึกษา      
 25.2 มหาวิทยาลัยจัดสอบเป็นระยะ ๆ ระหว่างภาคการศึกษาและ/หรือมีการสอบวัดผลเม่ือ
สิ้นสุดภาคการศึกษาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ  1  ครั้ง 
 ข้อ 26. การประเมินผลการศึกษา 
 26.1 การประเมินผลการศึกษาใช้ระบบสัญลักษณ์  ดังต่อไปนี้  
 สัญลักษณ์    ระดับคะแนน      ความหมาย  
 A 4.00 ดีเยี่ยม  (Excellent) 
 B+ 3.50 ดีมาก  (Very Good) 
 B 3.00 ดี  (Good) 
 C+ 2.50 ปานกลาง (Fairly Good) 
 C 2.00 พอใช้  (Fair) 
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 D+ 1.50 อ่อน  (Poor) 
 D 1.00 อ่อนมาก (Very Poor) 
 F 0.00 ตก  (Fail) 
 26.2 ในกรณีท่ีไม่สามารถประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ท่ีมีค่าระดับคะแนนตามข้อ 26.1 ให้
ประเมินผลการศึกษาโดยใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้                     
 สัญลักษณ์ ความหมาย 
 I  ยังไม่สมบูรณ์  (Incomplete) 
 S  พอใจ  (Satisfactory) 
 U  ไม่พอใจ  (Unsatisfactory) 
 W  เพิกถอนรายวิชา  (Withdrawal) 
 AUD ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต  (Audit) 
 P  ศึกษายังไม่สิ้นสุด  (In-Progress) 
 R  รายวิชาท่ีลงทะเบียนซํ้า (Re-Registration) 
 
 26.3 ในกรณีการประเมินผลการเรียนรู้นอกระบบ และ/หรือตามอัธยาศัย ใช้ระบบสัญลักษณ์ 
ดังต่อไปนี้ 
 CS ประเมินจากการทดสอบมาตรฐาน (credits from standardized tests) 
 CE ประเมินจากการทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน  (credits from exam.) 
 CT ประเมินจากการศึกษา/อบรม (credits from training) 
 CP ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน (credits from portfolio) 
 26.4 การให้สัญลักษณ์  A,  B+,  B,  C+,  C,  D+,  D  และ  F  กระทําในกรณี ท่ีเป็นรายวิชาท่ี
นักศึกษาเข้าสอบ  และ/หรือมีผลงานท่ีประเมินค่าได้ตามสัญลักษณ์ 
 26.5 นักศึกษาท่ีมีผลการศึกษาในระดับ D ข้ึนไป ถือว่าสอบได้ในรายวิชานั้น ยกเว้น รายวิชาท่ี
คณะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 26.6 การให้ F กระทําในกรณี 
 26.6.1 นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก 
 26.6.2 นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิการบดี หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
 26.6.3 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ 
 26.6.4 นักศึกษาทําผิดระเบียบในการสอบหรือทุจริตในการสอบและได้รับ การตัดสินให้สอบตก 
 26.6.5 เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เป็น F โดยอัตโนมัติ เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบของ
สัญลักษณ์ I เม่ือนักศึกษาไม่ทํางานท่ีอาจารย์ผู้สอนกําหนด ท้ังนี้เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนสามารถรายงานผลการประเมิน
ได้ภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป 
 26.7 การให้ I กระทําในกรณี 
 26.7.1 นักศึกษาป่วยก่อนสอบหรือระหว่างสอบ เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบในบาง
รายวิชาหรือท้ังหมดได้ และปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบการลาป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์ และ/หรือใบแสดงการรับการ
รักษาของสถานพยาบาลของทางราชการหรือโรงพยาบาลเอกชน และได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย  
แต่ท้ังนี้นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 
 26.7.2 นักศึกษาขาดสอบโดยมีเหตุผลอันสมควร และอธิการบดีหรือผู้ได้รับ มอบหมาย
อนุมัติ 
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 26.7.3 นักศึกษาทํางานท่ีเป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์และอาจารย์ ผู้สอน
เห็นสมควรให้รอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา และ/หรือคณบดีและแจ้งสํานักทะเบียน และ
ประมวลผลของมหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับผลการศึกษารายวิชานั้นของนักศึกษา 
 26.7.4 การเปลี่ยนสัญลักษณ์  I  ต้องกระทําให้เสร็จสิ้นภายใน 3  สัปดาห์แรก ของภาค
การศึกษาถัดไป 
 26.8 การให้ S หรือ U กระทําได้เฉพาะรายวิชาท่ีไม่มีหน่วยกิต หรือมีหน่วยกิตแต่คณะวิชาเห็นว่า
ไม่สมควรประเมินผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ท่ีมีค่าระดับคะแนน 
 26.8.1 การให้ S กระทําเม่ือนักศึกษาสามารถเรียนรายวิชานั้นผ่านเป็นท่ีน่าพอใจ แต่ไม่นับ
หน่วยกิตรวมเป็นหน่วยกิตสะสม การให้สัญลักษณ์ S ใช้กับรายวิชาท่ีนักศึกษาจําเป็นต้องเรียนเพ่ือเป็นการปรับ
พ้ืนฐานก่อนเรียนรายวิชาต่อไป โดยมีเง่ือนไขว่าต้องผ่านรายวิชานี้ก่อน หรือกรณีนักศึกษาสนใจเรียนเพ่ือให้ได้รับ
ความรู้ โดยไม่ต้องการรับหน่วยกิต 
 26.8.2 การให้ U กระทําเม่ือนักศึกษาไม่สามารถเรียนรายวิชานั้นผ่านจนเป็นท่ีพอใจ ตาม
เง่ือนไขของการได้สัญลักษณ์  S 
 26.9 การให้ W กระทําในกรณี 
 26.9.1 รายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้เพิกถอน ตามระเบียบใน ข้อ 22.            
 26.9.2 นักศึกษาท่ีขาดสอบโดยมีเหตุอันสมควร ให้นักศึกษาหรือผู้แทนแสดงหลักฐานต่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษา ท้ังนี้ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวินิจฉัยข้ันต้นว่ามีเหตุผลสมควรหรือไม่ หากมีเหตุผลสมควรให้ทําเรื่องขอ
อนุมัติคณบดี เพ่ือให้ W สําหรับรายวิชานั้นภายใน 3 วัน นับต้ังแต่วันสอบท่ีปรากฏตามตารางสอบ ถ้าคณบดีไม่อนุมัติ
ให้ถือว่าส่วนท่ีขาดสอบนั้นได้คะแนนเป็นศูนย์ และให้อาจารย์ผู้สอนให้ระดับคะแนนตามเกณฑ์ของการวัดและ
ประเมินผลรายวิชานั้น ๆ  
 26.10 การให้ AUD กระทําได้เฉพาะรายวิชาท่ีผู้ต้องการศึกษาขอเข้าร่วมศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
โดยปฏิบัติตามข้อบังคับการลงทะเบียนเรียนและชําระค่าใช้จ่ายตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 26.11 การให้ P กระทําได้เฉพาะรายวิชาท่ีมีการเรียนหรือปฏิบัติงานต่อเนื่องกันมากกว่า  1 ภาค
การศึกษา และ/หรือการศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่สิ้นสุด   ท้ังนี้ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซํ้าในภาคการศึกษา
ถัดไป เม่ือการเรียนหรือปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด จึงประเมินผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์  ท่ีมีค่าระดับคะแนน 
 26.12  การให้ R กระทําเม่ือนักศึกษาสอบตกรายวิชาใดซํ้า เม่ือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใหม่ และ
สอบผ่านรายวิชานั้นจนได้ผลการเรียนมีค่าเป็นสัญลักษณ์ ผลการเรียนรายวิชานั้น ทุกครั้งท่ีเรียนซํ้าจะเปลี่ยนเป็น
สัญลักษณ์  R และไม่ถูกนําไปคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 ข้อ 27. การคํานวณค่าระดับคะแนน 
 27.1 ให้คํานวณเฉพาะรายวิชาท่ีนับหน่วยกิตและมีการประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ท่ีมีค่าระดับ
คะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F 
 27.2 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา (Grade Point Average, GPA)  ให้คํานวณจาก
ผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยนําผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับ ค่าระดับคะแนนท่ี
นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาในภาคการศึกษานั้น ๆ เป็นตัวต้ังแล้วหารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมของทุกรายวิชาท่ีมี
ค่าระดับคะแนนนั้น 
 27.3 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average, GPAX) ให้คํานวณจากผลการศึกษา
ของนักศึกษา ต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคหลังสุด โดยนําเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิต กับค่าระดับคะแนน ท่ี
นักศึกษาได้รับท้ังหมดในแต่ละรายวิชาเป็นตัวต้ัง แล้วหารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมของทุกรายวิชาในการหาร ให้ใช้จุด
ทศนิยม  2  ตําแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษ 
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 ยกเว้นรายวิชาใดท่ีลงทะเบียนเรียนมากกว่า 1 ครั้ง  โดยครั้งแรกได้ สัญลักษณ์ F ครั้งถัดไปได้ 
สัญลักษณ์ R ให้นับเฉพาะจํานวนหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนท่ีมีสัญลักษณ์ระดับคะแนนครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว    
 ข้อ 28. การนับหน่วยกิตสะสม 
 28.1 ให้นับจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาท่ีมีการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร และมีการประเมินผล
เป็นสัญลักษณ์ท่ีมีค่าระดับคะแนน 
 28.2 สําหรับรายวิชาท่ีมีการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร แต่ไม่มีการประเมินผล    เป็นสัญลักษณ์
ท่ีมีค่าระดับคะแนน ให้นับจํานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นรวมในหน่วยกิตสะสมด้วย แต่ไม่นํามาคํานวณค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ย 
 

หมวด 9 
การสอบตกและการลงทะเบียนเรียนซํ้า 

 

 ข้อ 29. นักศึกษาท่ีสอบตกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชานั้นซํ้าอีกจนกว่าสอบได้ 
 ข้อ 30. นักศึกษาท่ีสอบตกรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี จะลงทะเบียนศึกษารายวิชานั้นซํ้าอีกหรือเลือก
ศึกษารายวิชาอ่ืนแทนก็ได้  ท้ังนี้ต้องเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรนั้น ๆ  
 ข้อ 31. นักศึกษาขอศึกษาซํ้ารายวิชาได้เฉพาะรายวิชาท่ีสอบได้ลําดับข้ันไม่สูงกว่า D+ สําหรับนักศึกษา 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถลงทะเบียนเรียนซํ้ารายวิชาตามข้อบังคับของสภา
สถาปนิกท่ีสอบได้สัญลักษณ์ไม่สูงกว่า  C  ได้ 
 ข้อ 32. การลงทะเบียนตามข้อ 28, 29 และ 30 นั้น กระทําได้โดยไม่จํากัดหน่วยกิตข้ันตํ่า ในแต่ละภาค
การศึกษา 

 
หมวด 10 

การเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
 

 ข้อ 33. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิต  ต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น ๆ  
ด้วย 
 ข้อ 34. รายวิชาท่ีเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตไม่นับรวมเข้าในจํานวนหน่วยกิตตํ่าสุดท่ีผู้ศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
แต่ละภาคการศึกษา 
 ข้อ 35. จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต ไม่นับรวมในหน่วยกิตสะสม 
 ข้อ 36. ผู้ศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต สามารถเลือกให้มีหรือไม่มีการวัดการประเมินผลการ
เรียนรายวิชานั้น ๆ ได้  
 ข้อ 37. ให้ใช้สัญลักษณ์ AUD ในรายงานผลการศึกษา สําหรับรายวิชาท่ีมีการเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  ไม่ว่า
ผู้ขอศึกษามีการวัดและประเมินผลการเรียนในรายวิชานั้นๆ หรือไม่ก็ตาม 

 
หมวด 11 

การศึกษาภาคฤดูร้อน 
 

 ข้อ 38. ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาพิเศษ นักศึกษาจะลงทะเบียนศึกษารายวิชา ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดได้ 
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 ข้อ 39. การประเมินผลการศึกษาและการคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้นําผลการศึกษาไปรวมกับผล
การศึกษาในภาคการศึกษาภาคต้น ในปีการศึกษาถัดไปเพ่ือจําแนกสภาพนักศึกษา เว้นแต่กรณีผู้จบการศึกษาในภาค
การศึกษาฤดูร้อน 
 

หมวด 12 
การศึกษาข้ามสถาบัน 

 

 ข้อ 40. สถาบันการศึกษาท่ีนักศึกษาศึกษาข้ามสถาบัน ต้องเป็นสถาบันการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย ให้ความ
เห็นชอบ 
 ข้อ 41. การเทียบรายวิชาให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสาขาวิชาเป็นเบ้ืองต้น และเสนอขออนุมัติ ต่อคณบดี
คณะวิชาท่ีนักศึกษาขอเทียบรายวิชา ท้ังนี้โดยถือเกณฑ์เนื้อหา รายละเอียดของรายวิชา ระยะเวลาศึกษา และระบบ
การประเมินผลการศึกษาเป็นหลักและไม่ขัดกับข้อบังคับการเทียบโอนของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 42. ผลการศึกษาท่ีได้รับต้องปรากฏในใบรายงานการศึกษาของนักศึกษา ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยยึดถือการ
รายงานผลการศึกษาโดยตรงจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ  เท่านั้น 
 

หมวด 13 
การฝึกงาน 

 

 ข้อ 43. นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกงาน ตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรของคณะ หรือสาขาวิชาหากปฏิบัติงาน
ไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ตามความต้องการของหลักสูตรของคณะ หรือสาขาวิชา   และไม่มีสิทธิ์
ได้รับปริญญา 
 ข้อ 44. การประเมินผลการฝึกงานท่ีมิได้กําหนดเป็นรายวิชาให้ใช้สัญลักษณ์ S หรือ U ตามแต่กรณี  ในกรณี
ได้  U  ต้องปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจนเป็นท่ีพอใจของคณะหรือสาขาวิชา 
 

หมวด  14 
การย้ายคณะหรือสาขาวิชา 

 

 ข้อ 45. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอย้ายคณะหรือสาขาวิชา  
 45.1 นักศึกษาท่ีขอย้ายคณะหรือสาขาวิชา ต้องยื่นเรื่องขอย้ายให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนของ
ภาคการศึกษาปกติถัดไป 
 45.2 นักศึกษาท่ีขอย้ายคณะหรือสาขาวิชา ต้องมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมข้ันตํ่า ตามเกณฑ์ของ
คณะหรือสาขาวิชาท่ีขอย้ายเข้า 
 45.3 การขอย้ายคณะหรือสาขาวิชาเสร็จสิ้นเม่ือได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะวิชาท่ีขอย้ายเข้า
พร้อมท้ังชําระค่าธรรมเนียม  กรณีย้ายคณะวิชาตามอัตราค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 46. รายวิชาต่าง ๆ ของนักศึกษาท่ีขอย้ายคณะหรือสาขาวิชา จะโอนไปคํานวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
เฉพาะรายวิชาท่ีตรงกับหลักสูตรใหม่ 
 ข้อ 47. นักศึกษาท่ีขอย้ายคณะหรือสาขาวิชาตามแนวปฏิบัติข้างต้น หากมีคุณสมบัติครบตามระเบียบ 
มหาวิทยาลัยข้อ 84  มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 48. นักศึกษาท่ีย้ายคณะหรือสาขาวิชาด้วยวิธีสอบคัดเลือก อาจยื่นคําร้องขอเทียบรายวิชา ต่อคณะ หรือ
สาขาวิชาท่ีสอบเข้าได้ใหม่ 
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 ข้อ 49. การเทียบรายวิชาให้ใช้เกณฑ์และข้อปฏิบัติ  ดังนี้ 
 49.1 เป็นรายวิชาท่ีปรากฏในหลักสูตรของคณะ หรือสาขาวิชาท่ีขอย้ายเข้าศึกษา 
 49.2 เป็นรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่ต่ํากว่าสามในสี่ของรายวิชาท่ีขอย้ายเข้าศึกษา 
 49.3 ให้ยื่นคําร้องขอเทียบรายวิชาต่อคณบดี และส่งหลักฐานต่อสํานักทะเบียนและ ประมวลผล  
ให้เสร็จสิ้นก่อนวันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาถัดไป 
 49.4 คณะวิชาสามารถกําหนดเกณฑ์เพ่ิมเติมได้  เพ่ือพิจารณารับนักศึกษาโดยไม่ขัดต่อข้อบังคับนี้ 
 ข้อ 50. การรายงานผลการศึกษาและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  มีดังนี้ 
 50.1 ให้รายงานผลการศึกษารายวิชาท่ีเทียบโอนของนักศึกษา แยกไว้ส่วนหนึ่งต่างหาก 
 50.2 ให้คํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมพร้อมหน่วยกิตท่ีได้รับอนุมัติให้เทียบโอนได้ และรายวิชา
พร้อมหน่วยกิตท่ีศึกษาเพ่ิม เพ่ือให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตของหลักสูตรของคณะ หรือสาขาวิชาใหม่   
 ข้อ 51. คณะวิชามีสิทธิ์พิจารณารับนักศึกษาท่ีขอย้ายคณะ หรือสาขาวิชาเพ่ิมเติมได้เฉพาะกรณีท่ีจํานวน
นักศึกษายังไม่ครบตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว้ 
 

หมวด  15 
การเทียบโอนผลการเรียนจากต่างสถาบัน 

 

 ข้อ 52. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียน 
 52.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่ามาแล้ว 
 52.2 ผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
 52.3 ต้องเป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าใน
หลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 
 ข้อ 53. การโอนหน่วยกิตของนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาต่อเนื่องจากข้ันอนุปริญญา  ไม่ต้องมีการเทียบรายวิชา แต่
ต้องศึกษาต่อในสาขาวิชาให้ได้จํานวนหน่วยกิตสะสมครบตามความต้องการของหลักสูตรนั้นๆ 
 ข้อ 54. หลักเกณฑ์การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตจากการศึกษาในระบบปฏิบัติดังนี้ 
 54.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าท่ีสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 
 54.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชาท่ีขอเทียบ โดยพิจารณาจากคําอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร/สาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาเดิม
เทียบเคียงกับคําอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร / สาขาวิชาของมหาวิทยาลัย 
 54.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีสอบไล่ได้ไม่ตํ่ากว่าสัญลักษณ์  C หรือค่าระดับ คะแนน 2.00 
หรือเทียบเท่า 
 54.4 นักศึกษารับการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสามในสี่ของจํานวน หน่วยกิตรว
มของหลักสูตรท่ีรับโอน 
 54.5 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีเทียบโอนจากต่างสถาบันการศึกษา ไม่นํามาคํานวณค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม 
 54.6 นักศึกษาเทียบโอนต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา และ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีเข้าศึกษารวมไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจํานวนหน่วยกิต รวม
ตลอดหลักสูตร  จึงมีสิทธิ์สําเร็จการศึกษา  
 54.7 กรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ อาจพิจารณาเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่า
ชั้นปีและภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้รับนักศึกษา 
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 54.8 นักศึกษาเทียบโอนไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 55. หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตาม
อัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ  มีดังนี้ 
 55.1 การเทียบความรู้เทียบเป็นรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาท่ีเปิด
สอนในมหาวิทยาลัย 
 55.2 การประเมินเพ่ือเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชา และเกณฑ์การตัดสินของ
การประเมินในแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 55.3 ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าสัญลักษณ์ C หรือค่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า
สําหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา โดยมหาวิทยาลัยเทียบโอนให้เฉพาะจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา
นั้น ๆ  โดยไม่มีการนํามาคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 55.4 การรายงานผลการศึกษา  ให้รายงานตามวิธีการในข้อ 26.1 
 55.5 การเทียบรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษา ตาม
อัธยาศัยให้หน่วยกิตได้ไม่เกินสามในสี่ของจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรท่ีรับโอน 
 55.6 นักศึกษาเทียบโอนต้องศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 
 ข้อ 56. การรายงานผลการศึกษาและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average, GPAX) เพ่ือ
สําเร็จการศึกษา  กระทําดังนี้ 
 56.1 รายงานผลการศึกษาของนักศึกษารับเทียบโอน โดยแยกรายวิชารับเทียบโอนไว้ส่วนหนึ่ง
ต่างหากพร้อมท้ังระบุชื่อสถาบันการศึกษาเดิมไว้ด้วย 
 56.2 คํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษารายวิชาในหลักสูตรของ คณะหรือ
สาขาวิชาของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 57. การรับเทียบโอนนักศึกษา มหาวิทยาลัยพิจารณาเฉพาะกรณีท่ีจํานวนนักศึกษายังมีไม่ครบตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ 58. มหาวิทยาลัยจัดทํารายงานสรุปผลการเทียบโอนรายวิชา  และโอนหน่วยกิตทุกสิ้นปีการศึกษา 
 

หมวด 16 
สถานภาพของนักศึกษา 

 
 ข้อ 59. การจําแนกสภาพนักศึกษาภาคปกติ กระทําเม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติแต่ละภาค ยกเว้นนักศึกษาท่ี
เข้าศึกษาเป็นปีแรก การจําแนกสภาพนักศึกษาท่ีเริ่มเข้าศึกษากระทําเม่ือสิ้นภาคการศึกษาท่ีสองสําหรับภาค
การศึกษาฤดูร้อน ให้นําผลการศึกษาไปรวมกับผลการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไปท่ีนักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียน  
เพ่ือจําแนกสภาพนักศึกษา 
 ข้อ 60. การจําแนกสภาพนักศึกษาภาคสมทบ กระทําเม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติแต่ละภาค และทุกภาค
การศึกษาฤดูร้อน ยกเว้นนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาเป็นปีแรก การจําแนกสภาพนักศึกษาท่ีเริ่มเข้าศึกษากระทําเม่ือสิ้นภาค
การศึกษาฤดูร้อนของปีการศึกษา 

ข้อ 61. นักศึกษาปกติ  ได้แก่นักศึกษาท่ีสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 
 ข้อ 62. นักศึกษาวิทยาทัณฑ์  ได้แก่นักศึกษาท่ีสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 2.00 

ข้อ 63. การกําหนดฐานะชั้นปีของนักศึกษา  กระทําเม่ือสิ้นสุดปีการศึกษา  ดังนี้ 
 63.1 นักศึกษาท่ีสอบได้น้อยกว่า 33 หน่วยกิต เทียบฐานะเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
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 63.2 นักศึกษาท่ีสอบได้ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิตข้ึนไป แต่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต  เทียบฐานะเป็น
นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 
 63.3 นักศึกษาท่ีสอบได้ต้ังแต่ 66 หน่วยกิตข้ึนไปแต่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต เทียบฐานะเป็น
นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 
 63.4 นักศึกษาท่ีสอบได้ต้ังแต่ 99 หน่วยกิตข้ึนไปแต่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต เทียบฐานะเป็น
นักศึกษาชั้นปีท่ี  4  
 63.5 นักศึกษาท่ีสอบได้ตั้งแต่ 132 หน่วยกิตข้ึนไป เทียบฐานะเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี  5 
 
 

หมวด 17 
การลาพักการศึกษา 

 
 ข้อ 64. นักศึกษาอาจยื่นคําร้องขออนุมัติลาพักการศึกษาได้  ในกรณีหนึ่งกรณีใดต่อไปนี้ 
 64.1 ถูกเกณฑ์  หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจําการ 
 64.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอ่ืนใดท่ีมหาวิทยาลัย เห็นสมควร 
 64.3 เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามคําสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์ จาก
สถานพยาบาลของทางราชการหรือเอกชน 
 64.4 มีเหตุจําเป็นส่วนตัว หรือมีเหตุผลอันสมควรได้รับพิจารณาให้ลาพักการศึกษาได้ 
 ท้ังนี้ให้นักศึกษายื่นคําร้องโดยเร็วท่ีสุดต่อคณบดี ยกเว้นสองภาคการศึกษาแรกท่ีได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
จะลาพักการศึกษาไม่ได้  นอกจากได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ 
 ข้อ 65. การลาพักการศึกษา ให้คณบดีอนุมัติได้ครั้งละหนึ่งภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกินสองภาคการศึกษา
ปกติติดต่อกัน ถ้านักศึกษายังมีความจําเป็นต้องขอลาพักต่อไปอีกให้ขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากอธิการบดี  ท้ังนี้ไม่
นับภาคการศึกษาฤดูร้อน 
 ข้อ 66. ในกรณีท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ให้นับระยะเวลาท่ีลาอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 
ยกเว้นนักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักตามข้อ  64.1 
 ข้อ 67. ระหว่างท่ีได้รับอนุมัติลาพักการศึกษา นักศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ  มิฉะนั้นต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ 68. นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติลาพักการศึกษา เม่ือกลับเข้าศึกษาต่อ ให้ทําคําร้องเพ่ือขออนุมัติลงทะเบียน
รายวิชาต่อคณบดี 
 ข้อ 69. นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษา ให้มีสถานภาพเป็นนักศึกษาเหมือนเม่ือก่อนได้รับอนุมัติ ให้
ลาพักการศึกษา 

ข้อ 70. การลาพักในระหว่างภาคการศึกษา มีผลดังต่อไปนี้ 
 70.1 ถ้าวันท่ีขอลาพักอยู่ในระหว่าง 14 วันแรกนับจากเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ 7 วันแรกนับ
จากเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อนรายวิชาท่ีลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นท้ังหมดจะไม่ปรากฏในใบรายงานผลการศึกษา 
 70.2 ถ้าวันขอลาพักพ้นกําหนด 14 วันแรกแต่ยังอยู่ภายใน 8  สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาค
การศึกษาปกติ หรือเม่ือพ้นกําหนด 7 วันแรก แต่ยังอยู่ภายใน 4 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้
บันทึกสัญลักษณ์ W สําหรับทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น 
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 70.3 เม่ือพ้นกําหนด 8  สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือ 4  สัปดาห์แรกนับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาอาจลาพักได้ในกรณีท่ีมีเหตุผลอันสมควร โดยนักศึกษาหรือ  ผู้แทนท่ีเชื่อถือได้
ยื่นหลักฐานท่ีชัดเจนต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือพิจารณาเสนอคณบดีหรืออธิการบดีแล้วแต่กรณี  เม่ือได้รับอนุมัติให้ลา
พักได้แล้ว ให้บันทึกสัญลักษณ์  W  สําหรับทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น 
 ข้อ 71. นักศึกษาท่ีถูกลงโทษห้ามเข้าสอบไล่ตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา ให้นักศึกษาลาพักการศึกษา
ในภาคการศึกษาปกติถัดไป  และบันทึกโทษนั้นไว้ในระเบียน  ซ่ึงปรากฏในใบรายงานผลการศึกษาด้วย 
 ข้อ 72. การลาพักไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือการถูกให้พักการศึกษา ไม่เป็นเหตุให้ระยะเวลาการเป็นนักศึกษา
เกินกว่า 8  ปี สําหรับการศึกษาภาคปกติ หรือเกินกว่า 10 ปี สําหรับการศึกษาภาคสมทบนับจากวันข้ึนทะเบียนเป็น
นักศึกษา 
 

หมวด 18 
การศึกษาปริญญาท่ีสอง 

 

 ข้อ 73. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเข้าศึกษาปริญญาท่ีสอง 
 73.1 ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าข้ันปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ท่ีได้
รับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว 
 73.2 ผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ข้อ 74. การศึกษาปริญญาท่ีสอง 
มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 ข้อ 74 หลักเกณฑ์การคํานวณปริญญาท่ีสอน 
 74.1 ได้รับยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี ท่ีขอศึกษาเป็น
ปริญญาท่ีสอง กรณีท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอศึกษาปริญญาท่ีสองยังขาดความรู้ ในหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป อาจกําหนดให้ศึกษารายวิชาในหมวดนี้เพ่ิมเติมได้โดยให้นับหน่วยกิต ต่างหาก ไม่ถือเป็นหน่วยกิตสะสม 
 74.2 กรณีท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าผู้ขอศึกษาปริญญาท่ีสองยังขาดความรู้เบ้ืองต้น บาง
รายวิชาอาจกําหนดให้ศึกษาเพ่ิมเติมรายวิชาเหล่านั้นได้ 
 74.3 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยกิต รวม
ตลอดหลักสูตร 
 74.4 รายวิชาใดท่ีศึกษามาแล้วท้ังหมดในปริญญาตรีเดิม จะได้รับการพิจารณาเทียบโอนหน่วยกิต 
เพ่ือใช้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่  รายวิชาท่ีโอนไม่ได้ให้ตัดออก 
 74.5 รายวิชาท่ีเทียบโอนหน่วยกิตได้ ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุม ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา
ท่ีขอเทียบโอน  และมีผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ํากว่าสัญลักษณ์  C 
 74.6 การพิจารณารายวิชาท่ีเคยศึกษามาแล้วในปริญญาตรีเดิม ให้อยู่ในดุลพินิจของแต่ละหลักสูตร
และสาขาวิชา 
 74.7 การพิจารณารับหรือไม่รับนักศึกษาเข้าศึกษาปริญญาท่ีสองนั้น อยู่ในดุลพินิจของมหาวิทยาลัย 
 74.8 การพิจารณาเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต  เป็นไปตามข้อ  54 ของข้อบังคับนี้ 
 74.9 ระยะเวลาในการศึกษาปริญญาท่ีสอง ไม่เกินสองเท่าของจํานวนเวลาท่ีกําหนดไว้ ท่ีต้องศึกษา
ในหลักสูตรต้ังแต่การเริ่มเรียนครั้งแรก 
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หมวด  19 
การลงโทษกรณีกระทําผิดระเบียบการสอบ 

 

 ข้อ 75. การลงโทษนักศึกษาท่ีกระทําผิดข้อบังคับการสอบไล่ปลายภาค หรือการสอบระหว่างภาคให้คณบดีท่ี
นักศึกษาสังกัดอยู่ และ/หรือคณะกรรมการอํานวยการสอบเป็นผู้พิจารณาว่าเป็นความผิดทุจริต หรือ ส่อเจตนาทุจริต
หรือเป็นความผิดอย่างอ่ืน ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริตให้ลงโทษนักศึกษาผู้กระทําความผิด  ดังนี้ 
 75.1 ให้อธิการบดีสั่งให้ได้สัญลักษณ์ F ในรายวิชาท่ีกระทําผิดระเบียบการสอบ ส่วนรายวิชาอ่ืนท่ี
นักศึกษาลงทะเบียนไว้ ถ้าเป็นรายวิชาท่ีสอบมาแล้วให้ได้ผลการสอบตามท่ีสอบได้จริง ถ้าเป็นรายวิชาท่ียังไม่ได้สอบก็
ให้ดําเนินการสอบตามปกติและให้ได้ผลการสอบตามท่ีสอบได้จริง 
 75.2 ให้อธิการบดีสั่งพักการศึกษา นักศึกษาผู้กระทําผิดหนึ่งภาคการศึกษาปกติเป็นอย่างน้อย การ
สั่งพักการศึกษาของนักศึกษาผู้กระทําผิดนั้นให้เริ่มในภาคการศึกษาปกติถัดจากภาคการศึกษาท่ีกระทําผิด หากภาค
การศึกษาถัดจากภาคการศึกษาท่ีนักศึกษากระทําผิดเป็นภาคการศึกษาฤดูร้อนให้สั่งพักการศึกษา ในภาคการศึกษาท่ี
หนึ่งของปีการศึกษาถัดไป  ยกเว้น นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้สั่งพักในภาคการศึกษา
ฤดูร้อนนั้นการจําแนกสถานภาพนักศึกษา และระยะเวลาการศึกษาให้นับระยะเวลาท่ีถูกสั่งพักการศึกษาเฉพาะภาค
การศึกษาปกติ  เม่ือนักศึกษากลับเข้าศึกษาตามปกติต้องชําระค่ารักษาสถานภาพก่อน 
 75.3 ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริตข้ันร้ายแรง ให้อธิการบดีเป็นผู้สั่งให้พ้นสภาพจากการเป็น
นักศึกษา 
 

หมวด 20 
การพ้นสภาพนักศึกษา 

 
 ข้อ 76. นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในกรณีหนึ่งกรณีใด  ดังต่อไปนี้ 
 76.1 นักศึกษาสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.50 ยกเว้น นักศึกษาท่ีเข้าศึกษา เป็นภาคแรก 
 76.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า  1.75 ในสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน 
 76.3 ไม่สามารถสําเร็จการศึกษาภายใน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาท่ีกําหนดไว้ในแต่ละ
หลักสูตร 
 76.4 นักศึกษาท่ีลาพักเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน เว้นแต่ได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ  
 76.5 ลาออก 
 76.6 ถึงแก่กรรม 
 76.7 มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษา ด้วยสาเหตุกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 
 หมวด  21  

ระยะเวลาการศึกษาและการขอรับปริญญา 
 
 ข้อ 77. ระยะเวลาการศึกษา 
 77.1 นักศึกษาภาคปกติต้องศึกษามีกําหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ 
หรือเทียบเท่า อย่างมากไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า และต้องศึกษาครบตามหลักสูตร 
 77.2 นักศึกษาภาคสมทบต้องศึกษามีกําหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 7 ภาคการศึกษาปกติ 
หรือเทียบเท่า อย่างมากไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า และต้องศึกษาครบตามหลักสูตร 
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 77.3 นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้องศึกษามีกําหนดระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 
8 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า อย่างมากไม่เกิน  20  ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่าและต้องศึกษาครบ ตาม
หลักสูตร 
 77.4 นักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องภาคปกติ ต้องศึกษามีกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ภาค
การศึกษาปกติหรือเทียบเท่า  อย่างมากไม่เกิน  8 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า  และต้องศึกษาครบตามหลักสูตร 
 77.5 นักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องภาคสมทบ ต้องศึกษามีกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ภาค
การศึกษาปกติหรือเทียบเท่า อย่างมากไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า และต้องศึกษาครบตามหลักสูตร 
 

 ท้ังนี้ ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรต่าง ๆ เป็น 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาท่ีกําหนดไว้ในแต่ละ
หลักสูตร 
 ข้อ 78. นักศึกษาสําเร็จการศึกษา เม่ือได้เรียนและสอบได้จํานวนหน่วยกิตครบตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร 
และข้อกําหนดของสาขาวิชาโดยต้องมีผลการศึกษาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ 2.00 ข้ึนไป ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร   
 ข้อ 79. การให้ปริญญานักศึกษาท่ีขอรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 79.1 สอบไล่ได้จํานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ของแต่ละหลักสูตร 
ท้ังนี้ต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา 
 79.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า  2.00 
 79.3 มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสม 
 79.4 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 80. การให้อนุปริญญา 
 นักศึกษาท่ีสอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรปริญญาตรี ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 แต่ไม่ตํ่ากว่า 1.50 
มีสิทธิ์ยื่นคําร้องขอรับอนุปริญญา  ท้ังนี้การอนุมัติอยู่ในดุลพินิจของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 81. ในภาคการศึกษาสุดท้าย เม่ือนักศึกษาสอบได้จํานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร และได้คะแนน 
เฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00 ให้ยื่นคําร้องขอรับปริญญาต่อสํานักทะเบียนและประมวลผล โดยผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา
และคณบดีตามลําดับคณบดีเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาหรืออนุปริญญา 
 ข้อ 82. นักศึกษาต้องชําระหนี้สินท้ังหมดท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย ให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะได้รับการ เสนอชื่อเพ่ือ
ขอรับปริญญาหรืออนุปริญญา 
 ข้อ 83. สภามหาวิทยาลัย  เป็นผู้พิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตร  อนุปริญญา ปริญญา หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิต 
 ข้อ 84. การให้ปริญญาเกียรตินิยมมีดังนี้ 
 84.1 ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง นักศึกษาท่ีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 
 84.1.1 สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ 3.50 ข้ึนไป และไม่เคยสอบรายวิชาใด ๆ  ได้  F 
 84.1.2 นักศึกษาภาคปกติ ต้องสอบได้หน่วยกิตครบตามกําหนดภายใน 8 ภาคการศึกษา
ปกติ (นักศึกษา สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภายใน 10 ภาคการศึกษาปกติ)  
นักศึกษาภาคสมทบภายใน 10  ภาคการศึกษาปกติ ท้ังนี้ให้นับภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักรวมด้วย 
 84.1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย 
 84.2 ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองนักศึกษาท่ีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 
 84.2.1 สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่  3.25  ข้ึนไป  และไม่เคยสอบวิชาใด ๆ  ได้  F 
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 84.2.2 นักศึกษาภาคปกติต้องสอบได้หน่วยกิตครบตามกําหนดภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ 
(นักศึกษา สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภายใน 10 ภาคการศึกษาปกติ) นักศึกษาภาค
สมทบภายใน 10 ภาคการศึกษาปกติ ท้ังนี้ให้นับภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักรวมด้วย 
 84.3 นักศึกษาเทียบโอน และนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง  ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 85. มหาวิทยาลัยจัดให้มีพิธีประสาทปริญญาปีละหนึ่งครั้ง ซ่ึงจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 
 ข้อ 86. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดย
มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย 6 ด้าน คือ 
            (1) การกํากับมาตรฐาน 
            (2) บัณฑิต 
            (3) นักศึกษา 
            (4) อาจารย์ 
            (5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
            (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ข้อ 87. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เป็นระยะๆ อย่างน้อยตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี  
 ข้อ 88. ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจออกหลักเกณฑ์ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อบังคับ
ปฏิบัติ  ซ่ึงไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ในกรณีท่ีมิได้กําหนดหลักการ และการปฏิบัติไว้ในข้อบังคับนี้ หรือในกรณีท่ีมี
ปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการ ให้ปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควร และคําสั่ง
การของอธิการบดีถือว่าสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  18  เมษายน 2559 

 
 
 
 
 (ศาสตราพิชาน ดร.มารวย  ผดุงสิทธิ์) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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