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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ   :  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร  :    25601531100388   
ภาษาไทย  :    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 
ภาษาอังกฤษ  :    Bachelor of Engineering Program in Management Engineering 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการ) 
 ชื่อย่อ  :    วศ.บ. (วิศวกรรมการจัดการ)  

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Bachelor of Engineering (Management Engineering) 
 ชื่อย่อ  :    B.Eng. (Management Engineering) 

 
3. วิชาเอก   ไม่มี 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
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 5.2 ประเภทหลักสูตร 
   เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

5.3 ภาษาที่ใช้  
ภาษาไทย  

5.4 การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี  

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี               

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565 ปรับปรุงจาก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม การจัดการอุตสาหกรรม 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 

     เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เห็ นชอบให้น า เสนอหลั กสู ตรต่ อสภามหาวิ ทยาลั ย  ในการประชุ ม  ครั้ งที่  10 /  2564 
เมื่อวันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร

ในการประชุม ครั้งที่ 13 / 2564 เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564  
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2567 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1  วิศวกร 
8.2  ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
8.3  พนักงานบริษัท 
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9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีท่ีจบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
1. 

 
 
 
 

นายอ าพล เทศด ี
 
 
 
 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

วศ.ม. (วิศวกรรมการ
จัดการ 
อุตสาหกรม) 

 ค.บ. (อุตสาหกรรม 
ศิลป์) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
วิทยาลัยครูพระนคร 
 

2550 
 
 

2526 
 

2. นางสาว 
ประภาวรรณ  
แพงศรี 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (วิศวกรรม 
อุตสาหการ) 
วท.ม. (วิทยาการ
การจัดการ
อุตสาหกรรม) 

 วท.บ. (เทคโนโลยีการ
ผลิต) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2563 
 
 

2548 
 

2541 

3. นางสาวจิรัญญา  
โชตยะกลุ 

อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรม
การจัดการ
อุตสาหกรรม)  
วท.บ. (ฟิสิกส์)   

สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

2545 
 
 

2541 
 

4. นางสาว 
ภัทราภรณ์  
เหนือศรี   

อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรม 
อุตสาหการ) 
วศ.บ. (วิศวกรรม 
อุตสาหการ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2561 
 

2557 
 

5. นางสาว 
ชุติกาญจน์  
สุพพัตเวช 

อาจารย ์ Ph.D. 
(Engineering) 
 
M.Eng. 
(Manufacturing 
and Mechanical 
Engineering) 

University of Warwick.  
Coventry, United 
Kingdom 
University of Warwick 
Coventry, United 
Kingdom 

2564 
 
 

2559 
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการด าเนินการตามนโยบายการพัฒนาประเทศในยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ.2561–2580) ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและด้านความมั่นคง ซึ่งรัฐบาลต้องการที่จะ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงพ้ืนฐานโครงสร้างอุตสาหกรรมและบริการ โดยการเคลื่อนที่ประเทศไทยไปสู่ประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะและความรู้สอดรับ
กับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงนี้ อุตสาหกรรมในอนาคตต้องการบุคคลากรทางด้านวิศวกรรมการจัดการที่
มีความรู้ ทักษะด้านการวางแผนจัดการข้อมูล สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือ
สร้างและพัฒนานวัตกรรม สร้างตราสินค้าและพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศให้มีความสามารถแข่งขันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การด าเนินการวางแผนและจัดท าหลักสูตรนี้ได้ค านึงถึงความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

ซึ่งมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านบริหารจัดการงานวิศวกรรมและอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมหลายแห่ง เช่น นิคม
อุตสาหกรรมนวนคร นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เป็นต้น ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม
ด้านการผลิตเป็นที่ตั้งของโรงงานจ านวนมาก จึงมีความต้องการก าลังคนที่มีความรู้ และทักษะที่
หลากหลาย โดยเฉพาะทักษะทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของ
องค์กร นอกจากนี้ยังต้องการบุคลากรที่มีความเข้าใจผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อ
โอกาสการแข่งขัน มีคุณธรรม จริยธรรมในอาชีพ ด้วยปัจจัยด้านท าเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยดังกล่าว 
เอ้ือประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการต่างๆ  กับภาคเอกชนและจัดส่ง
นักศึกษาเข้าไปเรียนรู้การด าเนินงานจริง  และจัดท าเป็นกรณีศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 
ตลอดจนศึกษาดูงานจากสภาพจริงและการฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆ  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยัง
สามารถให้บริการสังคมด้านการวิจัย  เผยแพร่ความรู้  และการให้ค าปรึกษาต่อชุมชนในท้องที่ จึงเป็น
ส่วนส าคัญท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดท าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
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12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากผลกระทบของสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาในเชิงรุก
เพ่ือให้มศีักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ทาง
อุตสาหกรรม เพ่ือรองรับการแข่งขันทางธุรกิจภายในประเทศและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากร
เพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
เ พ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็น

สถาบันอุดมศึกษาชั้นน าเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามา
พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย  ดังนี้   

12.2.1 พัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการจัดการการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
learning) 

12.2.2  พัฒนางานวิจัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
12.2.3  หลักสูตรสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ 
12.2.4  ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตส านึกทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  และมีคุณธรรม

จริยธรรม 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สามารถเลือกเรียนได้ในบางรายวิชาทั้งนี้ตามความสนใจของแต่ละคน นอกจากนี้นักศึกษาต่างคณะ           
ก็สามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
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13.3 การบริหารจัดการ  
คณะและอาจารย ์ผู ้ร ับผ ิดชอบหลักส ูตรวางแผนการด า เน ินงานร ่วมกัน ในการ

ประสานงานและการให้ความร่วมมือกับสาขาวิชาอ่ืนที่จัดรายวิชาซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรนี้ต้องไป
เรียนในด้านเนื้อหาสาระ  การจัดตารางเรียนและตารางสอน  การก าหนดกลยุทธ์ในการสอน  การวัด
ประเมินผล  ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรนี้  ส่วนนักศึกษาที่มาเลือกเรียน 
เป็นวิชาเลือกเสรีนั้น ควรจะการประสานกับคณะต้นสังกัดเพ่ือให้ทราบถึงผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ว่าสอดคล้องกับหลักสูตรที่นักศึกษาเหล่านั้นเรียนหรือไม่ 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
ทักษะวิศวกรรมเด่น เน้นคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการ เชี่ยวชาญประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี 
1.2  ความส าคัญ   

เนื่องจากความต้องการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางอุตสาหกรรมและบริการด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลให้ความก้าวหน้าทางวิศวกรรมเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศเพ่ือความพร้อมในการแข่งขันและรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ใน
ปัจจุบันประเทศไทยต้องการบุคลากรที่มีความรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สามารถเข้าใจและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมที่มีการบูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือพัฒนานวัตกรรม
ด้านการผลิตและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม
ในปัจจุบันส่งผลให้ทิศทางการพัฒนาประเทศเน้นการพ่ึงพาตนเอง  สนับสนุนการพัฒนาตนเองเป็น
ผู้ประกอบการ ดังนั้นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการจึงมุ่งเน้นผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในเชิงการบริหารจัดการภายในองค์กรทั้งในภาคการผลิต ภาคการ
บริการ และงานด้านอ่ืนๆ มีกระบวนการคิด วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถน าข้อมูลมาใช้
เพ่ือการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าถึงการใช้งาน หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง
วิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ มาประยุกต์เพ่ือพัฒนาตนเอง
ไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้ ดังนั้นจะเห็นว่าความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการสามารถ
ท าให้บัณฑิตมีโอกาสในการพัฒนาทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการของประเทศ ส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือสร้างโอกาสในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม  พัฒนาระบบการผลิต และเครือข่ายใน
องค์การ 

1.3  วัตถุประสงค์  
       1.3.1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมการจัดการและสามารถน า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 
1.3.2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีจิตส านึกในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและน าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 
       1.3.3. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม 
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2. แผนการปรับปรุง 

แผนการปรับปรุง/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ใหม่ตามที่ สกอ. ก าหนดและ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการก าลังคนในภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรมเพ่ือเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร 
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนและผู้ใช้บัณฑิตมามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง

สม่ าเสมอ 

- รายงานผลการด าเนินงาน 
- รายงานผลการฝึกงานใน
รายวิชาสหกิจศึกษา/ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
ในทักษะความรู้ความ            
สามารถในการท างานโดย
เฉลี่ยระดับ 3.5 จากระดับ 5 
 

- พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการให้ความรู้แก่นักศึกษา 

- อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการอบรม
หลักสูตรเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิค
การสอนการวัดและประเมินผล 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในด้านวิชาการและงานวิจัย 

- หลั ก ฐ านหรื อ เ อ ก ส า ร
แสดงผลการด าเนินการ 
- รายงานผลการประเมินการ
เรียนการสอนของอาจารย์  
 

-  พัฒนาบุ คลากรด้ านองค์
ความรู้ให้ก้าวทันต่อวิวัฒนา     
การและองค์ความรู้ใหม่ๆทาง
วิ ช า ก า ร แ ล ะส ร้ า ง เ ส ริ ม
ประสบ  การณ์การน าความรู้
ทางการจัดการอุตสาหกรรม
ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

- อาจารย์ทุกคนต้องเข้าอบรม          
เกี่ยวกับหลักสูตรการสอน
รูปแบบต่างๆ และการวัดผล
ประ เมินผล  ทั้ งนี้ เ พ่ื อ ให้ มี
ความรู้ความสามารถในการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ต า ม ก ร อ บ
มาตรฐ านคุณวุฒิ ที่ ผู้ ส อน
จ ะ ต้ อ ง ส า ม า ร ถ วั ด แ ล ะ
ประเมินผลได้เป็นอย่างด ี
- สนับสนุนบุ คลากร ในการ

พัฒนาองค์ความรู้ให้ก้าวทัน
วิวัฒนาการใหม่ 

- ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร 
- ใบรับรองวิชาชีพ 



9 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา

ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก)  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไมมี่ 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา  2565 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน มิถุนายน ถึง กันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือส าเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2.2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรื อ

เทียบเท่า   
2.2.3 ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ.  2557  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 
(ภาคผนวก ก) 
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2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
เนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษากับการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีความแตกต่างกัน นักศึกษาแรกเข้าต้อง
รับผิดชอบตนเองทั้งในเรื่อง กฎ ระเบียบ วินัย รวมทั้งสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตในระบบการเรียนที่
แตกต่างจากเดิม มีกิจกรรมทั้งในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียนที่นักศึกษาจะต้องเข้าร่วม 
ดังนั้นนักศึกษาจึงต้องจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลต่อการปรับตัวของนักศึกษา
แรกเข้าในการเรียนหลักสูตรระดับอุดมศึกษาจนก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้ 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัยและการแบ่งเวลาเรียนและกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม 
2.4.2 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ดูแล 

ตักเตือน ให้ค าปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
2.4.3 มีนักวิชาการด้านการศึกษาท าหน้าที่แนะแนวการเรียน เช่น การจองวิชาเรียน การ

ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา การเพ่ิมถอนวิชาเรียน การตรวจสอบผลการเรียน การใช้งาน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา เป็นต้น 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปีที่ 1 25 25 25 25 25 

ชั้นปีที่ 2 - 25 25 25 25 

ชั้นปีที่ 3 - - 25 25 25 

ชั้นปีที่ 4 - - - 25 25 
รวม 25 50 75 100 100 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 25 25 
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2.6  งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. ค่าลงทะเบียน 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 2,400,000 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
   2.1 งบบุคลากร 
   2.2 งบด าเนินการ 
   2.3 งบลงทุน 
        2.3.1 ค่าท่ีดินและ  
                สิ่งก่อสร้าง 
        2.3.2 ค่าครุภัณฑ ์

 
2,100,000 

25,000 
 

460,000 
 

200,000 

 
2,205,000 

50,000 
 

460,000 
 

200,000 

 
2,315,250 

75,000 
 

460,000 
 

200,000 

 
2,431,013 
100,000 

 
460,000 

 
200,000 

 
2,552,563 
100,000 

 
460,000 

 
200,000 

รวมรายรับ 3,385,000 4,115,000 4,850,250 5,591,013 5,712,563 

 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร 2,100,000 2,205,000 2,315,250 2,431,013 2,552,563 

2. งบด าเนินการ 
    2.1 คา่ตอบแทน 
    2.2 คา่ใช้สอย 
    2.3 คา่วสัด ุ
    2.4 คา่สาธารณูปโภค 

 
2,800 
5,000 
25,000 
72,000 

 
5,600 
10,000 
50,000 
72,000 

 
8,400 
15,000 
75,000 
72,000 

 
11,200 
20,000 
100,000 
72,000 

 
11,200 
20,000 
100,000 
72,000 

3. งบลงทุน 
    3.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 
    3..2 ค่าครภุณัฑ ์

 
460,000 
200,000 

 
460,000 
200,000 

 
460,000 
200,000 

 
460,000 
200,000 

 
460,000 
200,000 

4. เงินอุดหนุน 
   4.1 การท าวิจัย 
   4.2 การบริการวิชาการ 

 
100,000 
25,000 

 
100,000 
25,000 

 
100,000 
25,000 

 
100,000 
25,000 

 
100,000 
25,000 

รวมรายจ่าย 2,989,800 3,127,600 3,270,650 3,419,213 3,540,763 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต  46,708.64  บาท/คน/ปี 
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2.7  ระบบการศึกษา  
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี   
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก)  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
การเทียบโอน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก) 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลักสูตร  
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 45 หน่วยกิต 
2.1.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ 

      วิทยาศาสตร์ 
14 หน่วยกิต 

                  2.1.2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 31 หน่วยกิต 
           2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านวิศวกรรมการจัดการ  59 หน่วยกิต 
                2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมการจัดการ 28 หน่วยกิต 

               2.2.2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมการจัดการ 24 หน่วยกิต 

    2.2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ     
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)  
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะพืน้ฐาน จ านวนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   

  บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 
   

 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCH102 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
 Chemistry  
SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 
 Laboratory in General Chemistry   
SPY104 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
 Physics 1  
SPY105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 
 Physics Laboratory 1  
TAT101   คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
   Engineering Mathematics 1  
TAT102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
 Engineering Mathematics 2  
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2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม   
  บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 
   

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TBE101 ปฏิบัติงานทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 
 Engineering Workshop  
TBE102 เขียนแบบในงานวิศวกรรม 3(2-2-5) 
 Engineering Drawing  
TBE103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Introduction to Computer Programming  
TBE104 กรรมวิธีการผลิตทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Manufacturing Processes in Engineering  
TBE205 วัสดุในงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Materials  
TBE206 กลศาสตร์ในงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Mechanics  
TBE207 โปรแกรมประยุกต์ทางวิศวกรรม 3(2-2-5) 
 Application Program for Engineering  
TBE208 วิศวกรรมเทอร์โมไดนามิกส์ 3(3-0-6) 
 Engineering Thermodynamics  
TBE213 สถิติส าหรับงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Statistics  
TBE214 พ้ืนฐานทางไฟฟ้า 3(2-2-5) 
 Fundamentals of Electric  
TBE315 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 English for Engineering  
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2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านวิศวกรรมการจัดการ    
                         จ านวนไม่น้อยกว่า 59 หน่วยกิต 
         2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกติ 
   
   

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TIE202 การวางแผนและการควบคุมการผลิต   3(3-0-6) 
 Production Planning and Control  
TIE203 การวางผังโรงงาน 3(3-0-6) 
 Plant Layout   
TIE304 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม   3(3-0-6) 
 Engineering Economy    
TIE305 การศึกษาการท างาน 3(3-0-6) 
 Work Study  
TIE307 การวิจัยด าเนินงาน 3(3-0-6) 
 Operation Research  
TIE309 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 
 Quality Control  
TIE312 การบ ารุงรักษาทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Maintenance Engineering  
TIE419 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 
 Safety Engineering  
TIE446 โครงงานวิศวกรรมการจัดการ 1 2(0-4-2) 
 Management Engineering Project 1  
TIE447 โครงงานวิศวกรรมการจัดการ 2 2(0-4-2) 
 Management Engineering Project 2  
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         2.2.2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมการจัดการ   
                  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TIE101 องค์การและการจัดการอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 Organizational and Industrial Management  
TIE306 การจัดการคุณภาพ   3(3-0-6) 
 Quality Management  
TIE308 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ 3(3-0-6) 
 Industrial Cost Analysis and Budgeting  
TIE311 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Information Technology for Industrial Management  
TIE313 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางการจัดการอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
 Computer Software Packages for Industrial 

Management 
 

TIE314 กฎหมายอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Laws  
TIE315 การควบคุมระบบการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer - Aided Manufacturing Control  
TIE316 การออกแบบแผนการทดลองเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Design of Experiment  
TIE317 เทคนิคการเพ่ิมผลผลิต 3(3-0-6) 
 Industrial Productivity Techniques  
TIE420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  3(3-0-6) 
 Logistics and Supply Chain Management  
TIE421 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
 Feasibility Study for Industrial Project  
TIE422 การบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
 Project Management  
TIE423 ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 English for Industrial Management  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

TIE429 วัฏจักรวิศวกรรมระบบการผลิต 3(3-0-6) 
 Lifecycle Engineering of Manufacturing Systems  
TIE430 กระบวนการสร้างนวัตกรรมการผลิต 3(2-2-5) 
 Innovative Process Development  
TIE431 การสร้างคุณค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
 Product and Value Development  
TIE432 การออกแบบเพื่อความยั่งยืน 3(2-2-5) 
 Design for Sustainability  
TIE433 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
 Innovation and Change Management  
TIE434 ระบบนิเวศน์ซัพพลายเชนในยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 
 Digital Supply Chain Ecosystem  
TIE435 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร 3(2-2-5) 
 Enterprise Resource Planning  
TIE436 การปรับปรุงคุณภาพ  3(3-0-6) 
 Quality Improvement    
TIE437 การสร้างและวิเคราะห์แบบจ าลองปัญหา    3(2-2-5) 
 Simulation Modeling and Analysis  
TIE438 วิทยาการข้อมูลในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Data Science in Industrial Context  
TIE439 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
 Data Analysis for Decision Making  
TIE440 ธุรกิจอัจฉริยะ 3(2-2-5) 
 Business Intelligence  
TIE441 อุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติ 3(2-2-5) 
 Manufacturing Automation  
TIE442 การออกแบบระบบการผลิตอัตโนมัติ 3(2-2-5) 
 Manufacturing Automation System Design 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

TIE443 การจัดการโรงงานอัจฉริยะ 3(2-2-5) 
 Smart Factory Management  
TIE444 เทคโนโลยีอุบัติใหม่ 3(3-0-6) 
 Emerging Technology in Engineering  
TIE445 สัมมนาในงานอุตสาหกรรม 1(0-3-2) 
 Industrial Management Seminar  

 

         2.2.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

                         ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งจ านวนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
            1) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

TIE448 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการ 2(90) 
 Preparation for Professional Experience in 

Management Engineering 
 

TIE449 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการ 5(450) 
 Field Experience in Management Engineering  

 
2)  กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 

 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

TIE450 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาวิศวกรรมการจัดการ      1(45) 
 Preparation for Cooperative Education in 

Management Engineering 
 

TIE451 สหกิจศึกษาวิศวกรรมการจัดการ 6(640) 
 Cooperative Education in  

Management Engineering 
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า          6     หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่
ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 
อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ 
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 

 ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 
ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 

SCH        หมู่วิชาเคมี 
SPY    หมู่วิชาฟิสิกส์ 
TAT    หมู่วิชาคณิตศาสตร์ 
TBE    หมู่วิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม 
TIE    หมู่วิชาเฉพาะด้านวิศวกรรมการจัดการ 
VGE    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
VLE    หมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา  
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 

วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ VLE101 การเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษระดับ 0(3-0-6) 
หมวดวิชาพ้ืนฐาน
วิศวกรรม 

TBE102 เขียนแบบในงานวิศวกรรม 3(2-2-5) 

TBE104 กรรมวิธีการผลิตทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

หมวดวิชา
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

SPY104 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
SPY105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 

TAT101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ(วิชา
เลือก) 

TIE433 การจดัการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 22 
 
 
  ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 
หมวดวิชา
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

SCH102 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 

TAT102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
หมวดวิชาพ้ืนฐาน
วิศวกรรม 

TBE101 ปฏิบัติงานทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 

TBE103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

TIE202 การวางแผนและการควบคุมการผลิต    3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 

วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ VLE210 กลยุทธ์การฟังพูดส าหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศ 

0(1-2-5) 

หมวดวิชาพ้ืนฐาน
วิศวกรรม 

TBE205 วัสดุในงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 
TBE213 สถิติส าหรับงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

TIE203 การวางผังโรงงาน  3(3-0-6) 

TIE305 การศึกษาการท างาน  3(3-0-6) 
TIE312 การบ ารุงรักษาทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21 
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 
วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ VLE205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมเข้าสู่งาน 0(3-0-6) 

หมวดวิชาพ้ืนฐาน
วิศวกรรม 

TBE206 กลศาสตร์ในงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

TBE214 พ้ืนฐานทางไฟฟ้า 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

TIE304 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม   3(3-0-6) 

TIE307 การวิจัยด าเนินงาน 3(3-0-6) 

TIE309 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 21 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 

วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ VLE310 กลยุทธ์การอ่าน-เขียนส าหรับผู้เรียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

0(3-0-6) 

หมวดวิชาพ้ืนฐาน
วิศวกรรม 

TBE207 โปรแกรมประยุกต์ทางวิศวกรรม 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ(วิชา
เลือก) 

TIE316 การออกแบบแผนการทดลองเบื้องต้น 3(3-0-6) 

TIE434 ระบบนิเวศน์ซัพพลายเชนในยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 
TIE435 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18 
 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาพ้ืนฐาน
วิศวกรรม 

TBE208 วิศวกรรมเทอร์โมไดนามิกส์ 3(3-0-6) 
TBE315 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ(วิชา
บังคับ) 

TIE446 โครงงานวิศวกรรมการจัดการ 1 2(0-4-2) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

TIE421 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
อุตสาหกรรม 

3(2-2-5) 

TIE431 การสร้างคุณค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
TIE440 ธุรกิจอัจฉริยะ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 17 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

TIE419 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 

TIE447 โครงงานวิศวกรรมการจัดการ 2 2(0-4-2) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

TIE443 การจัดการโรงงานอัจฉริยะ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาปฏิบัติการฯ) 

TIE448 
หรือ 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรม
การจัดการ หรือ 

2(90) 

TIE450 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาวิศวกรรม 
การจัดการ      

1(45) 

หมวดวิชาเลือกเสรี XXXXXX เลือกเสรี 6 
รวมหน่วยกิต 16 หรือ 

15 

 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาปฏิบัติการฯ) 

TIE449 
หรือ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรม 
การจัดการ 

5(450) 

TIE451 สหกิจศึกษาวิศวกรรมการจัดการ 6(640) 

รวมหน่วยกิต 5 หรือ 6 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

SCH102 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry  
สารและการจ าแนก โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ 

แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ บัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า และเคมีอินทรีย์
เบื้องต้น 

 
SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 
 Laboratory in General Chemistry  

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการชั่งสาร การแยกของผสม การแยกสารโดยวิธีโคร
มาโทกราฟีแบบกระดาษ การเตรียมสารละลาย เทคนิคการไทเทรต การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
และทางเคมี การหาผลึกน้ าเลี้ยงของสารประกอบ และปฏิบัติการอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาเคมีทั่วไป (SCH102) 
 
SPY104 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
 Physics 1  

การเคลื่อนที่ในหนึ่งและสองมิติ แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนตัม งาน
และพลังงาน การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก คลื่น กลศาสตร์ของไหล และอุณหพลศาสตร์ 

 
SPY105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 
 Physics Laboratory 1  

ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์ 1 ปฏิบัติการส าหรับกลศาสตร์ 
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก คลื่น กลศาสตร์ของไหล และอุณหพลศาสตร์ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
TAT101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
 Engineering Mathematics 1  

เมทริกซ์ ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชั่นค่าจริง เทคนิค
การหาปริพันธ์รูปแบบยังไม่ก าหนด การกระจายอนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชั่นมูลฐาน ปริพันธ์เชิง
ตัวเลข ปริพันธ์ไม่ตรงแบบการประยุกต์อนุพันธ์และปริพันธ์ 

 
TAT102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
 Engineering Mathematics 2  

พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชั่นค่าเวกเตอร์ของตัวแปร
จริงและการประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรม ปริพันธ์เชิงเส้นเบื้องต้น พิกัดเชิงขั้ว เส้นระนาบ และผิว
ในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชั่นค่าจริง สองตัวแปร แคลคูลัสของฟังก์ชั่นค่าจริงหลายตัวแปร
และการประยุกต ์
 
TBE101 ปฏิบัติงานทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 
 Engineering Workshop  

นักศึกษาฝึกฝีมือในโรงฝึกงาน เพ่ือเสริมทักษะ และเรียนรู้ถึงการใช้เครื่องมือในงาน
อุตสาหกรรม เช่น งานตะไบ งานไส งานเจียร งานเจาะ งานเชื่อมโลหะ งานกลึง งานตัด และการ
อ่านแบบ ไปจนถึงการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นชิ้นงานตามแบบที่รับมอบหมาย 

 
TBE102 เขียนแบบในงานวิศวกรรม 3(2-2-5) 
 Engineering Drawing  

ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ มาตรฐานในงานเขียนแบบ การเขียนตัวอักษร
และตัวเลข เรขาคณิตประยุกต์ ภาพฉายออร์โธกราฟฟิก การเขียนภาพออร์โธกราฟฟิกและการเขียน
ภาพสามมิติ การก าหนดขนาดและความคลาดเคลื่อน ภาพตัด มุมมองช่วยและแผนคลี่ สัญลักษณ์ใน
งานเขียนแบบ การเขียนแบบรายละเอียดและการประกอบชิ้นส่วน การเขีย นแบบโดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยขั้นต้น 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
TBE103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Introduction to Computer Programming  

แนวคิดพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาที่ใช้ในปัจจุบัน 
ฝึกปฏิบัติส าหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
TBE104 กรรมวิธีการผลิตทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Manufacturing Processes in Engineering  

ขั้นตอนกระบวนการผลิตระบบต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม กรรมวิธีแปรรูปโลหะ
คุณสมบัติของโลหะและการทดลองการวางแผนการผลิตและปัจจัยทางเศรษฐกิจ เครื่องมือ
เครื่องจักรกลส าหรับการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารงานอุตสาหกรรมการผลิต 

 
TBE205 วัสดุในงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Materials  

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการน าไปใช้ใน
งานของวัสดุวิศวกรรมกลุ่มหลัก ประกอบด้วย โลหะ โพลิเมอร์ เซรามิกส์ วัสดุคอมโพสิต และวัสดุ
สมัยใหม่ คุณสมบัติทางกลของวัสดุ การเปลี่ยนแปลงและเสื่อมสภาพของวัสดุ 
 
TBE206 กลศาสตร์ในงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Mechanics  

ศึกษาพ้ืนฐานของวิชากลศาสตร์ ระบบแรงในสองมิติและสามมิติการหาแรงลัพธ์
หลักการสมดุลในสองมิติและสามมิติของอนุภาคและวัสดุแข็งเกร็งโครงสร้าง ศูนย์กลางมวลและเซ็น
ทรอยด์โมเมนต์ความเฉื่อย แรงภายในคาน สถิตศาสตร์ของไหลความเสียดทาน และหลักของงาน
เสมือน 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
TBE207 โปรแกรมประยุกต์ทางวิศวกรรม 3(2-2-5) 
 Application Program for Engineering  

การศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปที่เหมาะสม
กับงานวิศวกรรมโยธา , เครื่องกล , ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ , อุตสาหการ , เมคคาทอนิกส์ ,  
งานออกแบบ หรืองานทางวิศวกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
TBE208 วิศวกรรมเทอร์โมไดนามิกส์ 3(3-0-6) 
 Engineering Thermodynamics  

หลักการและนิยามพ้ืนฐาน พลังงาน งานและความร้อน คุณสมบัติและสถานะของ
สารบริสุทธิ์ ก๊าซตามอุดมคติ ตารางไอน้ า ระบบทางเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่หนึ่ งของเทอร์โม
ไดนามิกส์ กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ วัฏจักรอากาศของคาร์โนท์ วัฏจักรไอน้ า วัฏจักร ความ
เย็น ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานและการปรับปรุง ทฤษฎีการเผาไหม้และการค านวณเบื้องต้น
ความสัมพันธ์ระหว่างเทอร์โมไดนามิกส์และการถ่ายเทความร้อน 
 
TBE213 สถิติส าหรับงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Statistics  

ศึกษาแนวความคิดของการตัดสินใจโดยอาศัยสถิติ  คุณสมบัติของข้อมูล แซม
เปิลสเปซและจุดแซมเปิล ตัวแปรสุ่มและคุณสมบัติเฉพาะ ความน่าจะเป็นและการแจกแจง   ความ
น่าจะเป็น ทฤษฎีการแจกแจงของสิ่งตัวอย่าง การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ 

 
TBE214 พื้นฐานทางไฟฟ้า 3(2-2-5) 
 Fundamentals of Electric  

ศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนฐานไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องมือวัดทาง
ไฟฟ้า  ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม ความปลอดภัยทางไฟฟ้า  อุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น  
มอเตอร์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และปฏิบัติการต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่างๆ ร่วมกับอุปกรณ์
ป้องกันทางไฟฟ้า 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
TBE315 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 English for Engineering  

ศึกษาภาษาอังกฤษ โดยฝึกทักษะทั้งสี่ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในลักษณะที่เชื่อมโยง
ประสานกันแต่จะเน้นไปในด้านการอ่าน นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนให้สามารถอ่าน และเข้าใจ
ข้อความภาษาอังกฤษที่เป็นความรู้ทั่วไป โดยเน้นทักษะที่ใช้ในงานวิศวกรรม รวมไปถึงการเขียน
รายงานทางเทคนิคและการน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
 
TIE101 องค์การและการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Organizational and Industrial Management  

ศึกษาความหมาย หลักการ ทฤษฎีองค์การ หน้าที่หลักการบริหารซึ่งประกอบด้วย
การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การบริหารทรัพยากรบุคคล การสั่งการและการ
ควบคุมตลอดจนศึกษาถึงเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร ภาวะการเป็นผู้น า และวิธีการจูงใจคนในการ
ท างาน เทคนิคในการประยุกต์ใช้หลักการบริหารแบบต่างๆ เพ่ือท างานให้บรรลุเป้าหมาย 

 
TIE202 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 
 Production Planning and Control  

ศึกษาการพยากรณ์ การควบคุมวัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิต การจัดตารางการ
ผลิตหลัก การวางแผนความต้องการวัสดุและก าลังการผลิต  การควบคุมการผลิต การจัดสมดุลของ
สายงานผลิต การจัดล าดับงานและตารางการผลิต รวมทั้งระบบการผลิตสมัยใหม่ 

 
TIE203 การวางผังโรงงาน 3(3-0-6) 
 Plant Layout  

ศึกษาปัญหาของการจัดวางแผนผังโรงงาน วิเคราะห์เลือกท าเลที่ตั้งที่เหมาะสม 
วิเคราะห์เบื้องต้นส าหรับการออกแบบแผนผังและการจัดวางสิ่งอ านวยความสะดวก ความต้องการ
เครื่องจักร การขนถ่ายวัสดุ ความต้องการพื้นที ่การจัดสมดุลของสายการผลิตตามหลักเศรษฐศาสตร์ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
TIE304 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering  Economy  

ศึกษาหลักการและแนวทางการประยุกต์ใช้ค่าของเงินตามเวลาและดอกเบี้ย  การ
ตัดสินใจเลือกข้อเสนอภายใต้เงื่อนไขต่างๆ การเลือกโครงการโดยวิธีมูลค่าปัจจุบัน วิธีเทียบเท่ารายปี 
วิธีอัตราผลตอบแทนภายใน วิธีค านวณค่าเสื่อมราคา การวิเคราะห์การเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สิน  
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน และการวิเคราะห์ความไวเชิงเศรษฐศาสตร์ 

 
TIE305 การศึกษาการท างาน 3(3-0-6) 
 Work Study  

ศึกษาความหมายของผลิตภาพ และแนวความคิดของการเพ่ิมผลิตภาพ หลักการ
พ้ืนฐานของการศึกษาการเคลื่อนไหว การปรับปรุงการท างานด้วยวิธีการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว
และการจัดตั้งวิธีการท างานมาตรฐาน การจัดท าแผนภูมิกระบวนการท างาน หลักการพ้ืนฐานของ
การศึกษาเวลา การชักสิ่งตัวอย่างงานและระบบการหาเวลามาตรฐาน การค านวณค่าแรงและ
แผนการใช้ค่าแรงจูงใจ 

 
TIE306 การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6) 
 Quality Management  

วิวัฒนาการของระบบควบคุมคุณภาพ ประวัติความเป็นมาของการควบคุมคุณภาพ 
บทบาทของการควบคุมคุณภาพ การจัดการคุณภาพกับงานอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล หลักการและ
เทคนิคในการจัดการคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพและการรับรองคุณภาพในงานอุตสาหกรรม   
 
 TIE307 การวิจัยด าเนินงาน 3(3-0-6) 
 Operation Research  

แนะน าเกี่ยวกับแนวคิดการใช้การวิจัยด าเนินงานในการแก้ปัญหา โดยเน้นการใช้
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์จ าลองปัญหางานลักษณะต่างๆ รูปแบบโปรแกรมเชิงเส้นตรง รูปแบบ  
การขนส่ง การวิเคราะห์ข่ายงาน ปัญหาการมอบหมายงาน ทฤษฎีเกม ทฤษฎีสินค้าคงคลัง ทฤษฎี
แถวคอย  
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TIE308 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ 3(3-0-6) 
 Industrial Cost Analysis and Budgeting  

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ต้นทุน จ านวน และก าไร การวิเคราะห์ต้นทุน
กิจการอุตสาหกรรม วิธีการคิดต้นทุนสินค้าที่ส่งไปสู่โรงงาน ต้นทุนวัตถุทางตรง การคิดค่าแรง
ทางตรง ค่าใช้จ่ายโรงงาน ต้นทุนแปรผันได้ ต้นทุนงานสั่งท า ต้นทุนช่วงการผลิตตามกระบวนการ 
ต้นทุนแบ่งสรร ต้นทุนมาตรฐาน ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วม และผลิตภัณฑ์พลอยได้ การค านวณของเสีย
ของสิ้นเปลือง งานมีต าหนิและเศษซาก รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์งบดุลการเงิน งบประมาณ
การผลิตและ การขาย งบประมาณฐานศูนย์ การควบคุมงบประมาณและการประเมินผล 

  
TIE309 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 
 Quality Control  

ศึกษาหลักการควบคุมคุณภาพ การประยุกต์วิธีการทางสถิติในการควบคุมคุณภาพ 
การควบคุมคุณภาพกระบวนการโดยอาศัยสถิติ การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการและการ
ประเมินผลระบบการวัด เทคนิคการชักสิ่งตัวอย่างเพ่ือการยอมรับ  
 
TIE311 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Information Technology for Industrial Management  

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการอุตสาหกรรม และระบบ
สารสนเทศอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาครอบคลุมธรรมชาติของสารสนเทศ และการน าไปใช้ประโยชน์
เพ่ือการตัดสินใจ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพ่ือการจัดการ จัดเก็บและการประมวลผล
สารสนเทศ นิยามของฐานข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ในประเด็นที่สนใจทาง
ธุรกิจ การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 
TIE312 การบ ารุงรักษาทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Maintenance Engineering  

ศึกษาการซ่อมบ ารุงของระบบการผลิตของโรงงาน สาเหตุของการเสื่อมสภาพ  
การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ การวางแผนและควบคุมกิจกรรมการบ ารุงรั กษาการ
บ ารุงรักษาในเชิงป้องกันและเชิงคาดการณ์ การจัดระบบการบ ารุงรักษาของโรงงาน การวัดผลงาน
และการประเมินผลการซ่อมบ ารุงและการเพ่ิมผลผลิตในการบ ารุงรักษา 
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TIE313 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางการจัดการ

อุตสาหกรรม 
3(2-2-5) 

 Computer Software Packages for Industrial 
Management 

 

ศึกษาลักษณะทั่วไปของโปรแกรมส าเร็จรูปประเภทต่างๆ เพ่ืองานด้านการจัดการ
อุตสาหกรรม เทคนิคการเลือกโปรแกรมและการปรับโปรแกรมให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน   
โดยเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการจัดการอุตสาหกรรมที่นิยมใช้ใน
ปัจจุบัน 

 
TIE314 กฎหมายอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Laws  

ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการตั้งและการควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม  นโยบาย 
ด้านการส่งเสริมการลงทุน สิทธิและหน้าที่ของผู้ที่เข้ามาลงทุนในประเทศ  สนธิสัญญาเกี่ยวกับ 
การลงทุนระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนภายใน  รวมทั้งศึกษากฎหมายควบคุม 
การแสวงหาประโยชน์และการลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และ  
ความรับผิดชอบของวิศวกร แนวคิดและหลักจริยธรรม จรรยาบรรณของวิศวกร 

 
TIE315 การควบคุมระบบการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer - Aided Manufacturing Control  

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ควบคุม 
เครื่องมือกลอัตโนมัติในระบบการผลิต การควบคุมเครื่องมือด้วยระบบตัวเลขหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
และระบบการผลิตแบบกึ่งอัตโนมัติ (F.M.S) 

 
TIE316 การออกแบบแผนการทดลองเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Design of Experiment  

ศึกษาแนวความคิดและหลักการขั้น พ้ืนฐานของการออกแบบการทดลอง 
ทางวิศวกรรม การน าการออกแบบการทดลองไปใช้กับปัญหาทางวิศวกรรม  โดยมุ่งเน้นเทคนิค 
วิธีการออกแบบแบบต่างๆ การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความหมาย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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TIE317 เทคนิคการเพิ่มผลผลิต 3(3-0-6) 
 Industrial Productivity Techniques  

ศึกษาความส าคัญของการเพ่ิมผลผลิต แนวคิดและวิวัฒนาการด้านการเพ่ิมผลผลิต 
องค์ประกอบของการเพ่ิมผลผลิต เทคนิคและเครื่องมือพ้ืนฐานในการเพ่ิมผลผลิตในหน่วยงาน ผลที่
ได้รับจากการเพ่ิมผลผลิตทั้งในด้านองค์การ พนักงาน และภาพรวมในระดับประเทศ การน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการหาแนวทางการน า
เทคโนโลยีไปพัฒนางานและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  

 
TIE419 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 
 Safety Engineering  

ศึกษากฏเกณฑ์ในการวางระเบียบแบบแผนมาตรการความปลอดภัยในโรงงาน   
การป้องกันอันตรายต่างๆ ที่ เกิดขึ้นได้ในขณะท างาน  การวางผังโรงงานเพ่ือลดอุบัติ เหตุ   
การออกแบบอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ  การจัดหน่วยงานบริหารทางด้านการวางแผนความปลอดภัย  
กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการท างาน 

 
TIE420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
 Logistics and Supply Chain Management  

ศึกษาหลักการพ้ืนฐานของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การสร้างกรอบ 
การท างานเพ่ือการจัดการ กิจกรรมทั้งหมดตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบไปจนถึงลูกค้า การสร้างความร่วมมือ
กันในโซ่อุปทาน แบบจ าลองโซ่อุปทาน องค์ประกอบของโซ่อุปทานซึ่งประกอบด้วย การวางแผน  
การจัดซื้อจัดหา การผลิต และการจัดส่งสินค้า การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ดัชนีชี้วัด 
ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รวมทั้งการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

 
TIE421 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
 Feasibility Study for Industrial Project  

ศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการ    
อุตสาหกรรมในด้านปัจจัยทางการตลาด ปัจจัยทางด้านการผลิต ปัจจัยทางด้านการบริหารและ 
การจัดการปัจจัยทางด้านการเงิน ปัจจัยทางด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเขียนแผนธุรกิจ  
การวิเคราะห์ทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ การประเมินผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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TIE422 การบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
 Project Management  

ศึกษาแนวคิด หลักการ เทคนิค ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและควบคุม
โครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งโครงการประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ การประมาณการ การ
ควบคุมเวลา งบประมาณ คุณภาพของโครงการ การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการบริหาร
โครงการ และกรณีศึกษาต่างๆ 

 
TIE423 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 English for Industrial Management  

ศึกษาค าศัพท์และไวยากรณ์พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่การวิจัย
และพัฒนา กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยในการท างาน การจัดการ 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยศึกษาตัวอย่างจากอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ และบทความทาง
วิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 

 
TIE429 วัฏจักรวิศวกรรมระบบการผลิต 3(3-0-6) 
 Lifecycle Engineering of Manufacturing Systems  

ศึกษาและท าความเข้าใจวัฏจักรชีวิตของระบบการผลิต โดยค านึงถึงกิจกรรมที่ต้อง
ด าเนินการและการเลือกใช้การประเมินและการวัดผลในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบและการ
วางแผนจนถึงการรื้อถอนหรือน ากลับเอามาใช้ใหม่ของวัฏจักรของระบบการผลิตเพ่ือให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของโครงการวิศวกรรมนั้นๆ 

 
TIE430 กระบวนการสร้างนวัตกรรมการผลิต 3(2-2-5) 
 Innovative Process Development  

ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตโดยค านึงถึงข้อดีและข้อเสียของแต่ละ
กระบวนการเพ่ือที่จะเข้าใจข้อจ ากัดของกระบวนการผลิตและเทคนิคการผลิตที่มีในอดีตและปัจจุบัน 
ซึ่งอาจจะสามารถน ามาพัฒนา ปรับปรุง หรือประยุกต์ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และตอบโจทย์
ความต้องการของโอกาสทางธุรกิจในอนาคต 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
TIE431 การสร้างคุณค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
 Product and Value Development  

แนวคิดการสร้างคุณค่า กระบวนการสร้างคุณค่าที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
ความหมายและความส าคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีต่อการจัดการด้านการตลาด ประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การประยุกต์ใช้เทคนิคการสร้างคุณค่าเพ่ือออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และกรรมวิธี
การผลิตภายใต้เงื่อนไขทรัพยากรจ ากัด ปัจจัยความส าเร็จและความล้มเหลวของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การวางแผนกลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 
TIE432 การออกแบบเพื่อความยั่งยืน 3(2-2-5) 
 Design for Sustainability  

ศึกษาความส าคัญของกระบวนการคิดตั้งแต่จุดเริ่มต้นการออกแบบผลิตภัณฑ์
กระบวนการผลิตถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งรวมถึงการเลือกวัสดุ วัตถุดิบ 
ทรัพยากร และกระบวนการผลิต โดยลดการใช้พลังงานหรือเลือกใช้พลังงานทางเลือกที่เหมาะสมได้
อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

 
TIE433 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
 Innovation and Change Management  

 สภาพแวดล้อมองค์กร การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ความคิดสร้างสรรค์และ
โอกาส การเปลี่ยนแปลงองค์กร นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ คุณภาพและสมรรถนะ
ที่เป็นเลิศ กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาเพ่ือการเปลี่ยนแปลงระดับองค์กรและ
ระดับบุคคล 

 
TIE434 ระบบนิเวศน์ซัพพลายเชนในยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 
 Digital Supply Chain Ecosystem  

ศึกษาและเข้าใจธรรมชาติของห่วงโซ่อุปทานในยุคดิจิทัลที่เป็นผลจากการแข่งขัน
ทางธุรกิจในสภาพเศรษฐกิจและโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีความรู้และความเข้าใจใน
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานดั้งเดิมโดยวิเคราะห์จากกรณีศึกษาที่มีในปัจจุบัน สามารถคิด
วิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์ในการเลือกเทคโนโลยีและออกแบบระบบนิเวศน์ห่วงโซ่อุปทานที่เหมาะสม
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเน้นคุณค่าท่ีผู้บริโภคได้รับ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
TIE435 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร 3(2-2-5) 
 Enterprise Resource Planning   

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร กรอบงาน
และสถาปัตยกรรมอีอาร์พี  การสร้างตัวแบบและการวิเคราะห์ การสร้างแบบจ าลองกระบวนการ 
การปรับปรุงกระบวนการและการด าเนินการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร เปรียบเทียบ
ซอฟต์แวร์อีอาร์พี ต่างๆในปัจจุบัน ปัจจัยความส าเร็จในการประยุกต์ใช้อีอาร์พีให้เกิดผลต่อองค์กร 
กรณีศึกษาระบบขององค์กรชั้นน าและแนวโน้มในอนาคตของอีอาร์พี 

 
TIE436 การปรับปรุงคุณภาพ 3(3-0-6) 
 Quality Improvement    

แนวคิดการบริหารโครงการเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
โดยบูรณาการหลักการด้านคุณภาพกับการก าหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์การ
ปรับปรุง ได้แก่ ดัชนีชี้วัดสมรรรถนะหลัก (เคพีไอ) การตั้งเป้าหมายเพ่ือวัดผลความส าเร็จ (โอเค
อาร์) การวัดผลแบบสมดุล (บีเอสซี) และ เครื่องมือคุณภาพที่จ าเป็นในแต่ละขั้นตอนใน
กระบวนการซิกซ์ซิกม่า (ดีเอ็มเอไอซี) หรือ พีดีซีเอ การใช้กระบวนการเบนซ์มาร์ก การวิเคราะห์
และประเมินผลความคุ้มค่าของการลงทุนในโครงการปรับปรุงคุณภาพ โดยใช้แนวคิดเรื่องต้นทุน
แห่งคุณภาพและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางคุณภาพ 

 
TIE437 การสร้างและวิเคราะห์แบบจ าลองปัญหา   3(2-2-5) 
 Simulation Modeling and Analysis  

ทฤษฎี เทคนิคการสร้างและวิเคราะห์แบบจ าลองปัญหา การสร้างแบบจ าลอง
ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับทดสอบแบบจ าลองปัญหาด้วย
ตนเอง การใช้งานซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปที่นิยมใช้ในการสร้างแบบจ าลองปัญหา   
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
TIE438 วิทยาการข้อมูลในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Data Science in Industrial Context  

ศึกษาและเข้าใจการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมจากตัวอย่าง
และกรณีศึกษา  โดยสามารถค้นหาและแยกแยะข้อมูลที่ส าคัญและเกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และใช้ใน
การตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือการเรียนรู้ของ
เครื่องจักร สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนหรือแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
TIE439 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
 Data Analysis for Decision Making  

พ้ืนฐานของการสร้างตัวแบบจ าลององค์กร การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือใช้ใน
การออกแบบและพัฒนาแบบจ าลององค์กร การวิเคราะห์การตัดสินใจทางวิศว กรรมและ
อุตสาหกรรม ต้นไม้การตัดสินใจ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในองค์กร การพัฒนา
แบบจ าลองส าหรับการพยากรณ์ พ้ืนฐานของทฤษฎีค่าอรรถประโยชน์คาดหมาย การประเมินค่าและ
การจัดอันดับทางเลือกโดยใช้พหุเกณฑ์ 

 
TIE440 ธุรกิจอัจฉริยะ 3(2-2-5) 
 Business Intelligence  

หลักการและความต้องการส าหรับระบบธุรกิจอัจฉริยะ วิธีการระบบธุรกิจอัจฉริยะ
การจัดการประสิทธิภาพองค์กรธุรกิจ การจัดการกิจกรรมทางธุรกิจ รายงานขั้นสูง การจัดการข้อมูล
ในสิ่งแวดล้อมระบบธุรกิจอัจฉริยะ การจินตทัศน์และการวิเคราะห์เชิงสถิติ การบริหารผลการ
ปฏิบัติงานด้วยแผนภาพวิเคราะห์ข้อมูลหรือตัวเลข และคลังข้อมูลขนาดใหญ่ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
TIE441 อุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติ 3(2-2-5) 
 Manufacturing Automation  

หลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิต หลักการเบื้องต้น
ของระบบนิวแมติกส์และระบบไฮดรอลิกส์ เซนเซอร์และแอคจูเอเตอร์ในระบบอัตโนมัติ วงจรนิวแม
ติกส์และวงจรไฟฟ้าส าหรับเครื่องจักรกลอัตโนมัติ การควบคุมอัตโนมัติด้วยอุปกรณ์ควบคุมแบบ
โปรแกรมได้หรือพีแอลซี (PLC) เทคนิคการเขียนโปรแกรมพีแอลซีขั้นต้น เครื่องจักรควบคุมเชิงเลข 
(CNC) และการโปรแกรมพ้ืนฐาน พ้ืนฐานการใช้หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 

 
TIE442 การออกแบบระบบการผลิตอัตโนมัติ 3(2-2-5) 
 Manufacturing Automation System Design  

หลักการท างานเบื้องต้นและขั้นตอนการออกแบบระบบการผลิตอัตโนมัติ การน า
อุปกรณ์ควบคุม (Controller) มาใช้ควบคุมการท างานในกระบวนการอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
แบบอัตโนมัติ ระบบแขนกลในกระบวนการผลิตอัตโนมัติ การเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของ
ระบบอัตโนมัติ หลักการบ ารุงรักษาระบบอัตโนมัติ 

 
TIE443 การจัดการโรงงานอัจฉริยะ 3(2-2-5) 
 Smart Factory Management  

ศึกษาแนวคิดของโรงงานอัจฉริยะและระบบ Cyber-Physical Systems (CPS) ที่
น าไปสู่การจัดการโรงงานอัจฉริยะ การประยุกต์และจัดการเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการผลิต ได้แก่ Big Data การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ การน าเสนอ 
รายงานในรูปแบบฝาแฝดดิจิทัล (Digital Twin) การเชื่อมต่อระบบงานผ่านอินเตอร์เน็ต (IoT) การ
จัดการข้อมูลจ านวนมากบนเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถท างานร่วมกัน และการจัดการเทคโนโลยีการผลิต
ที่ทันสมัย รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายได้ในปริมาณมาก เรียนรู้
จากกรณีศึกษา 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
TIE444 เทคโนโลยีอุบัติใหม่ 3(3-0-6) 
 Emerging Technology in Engineering  

เทคโนโลยีที่ก าลังอุบัติขึ้น งานวิจัยและระดับการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
พร้อมทั้งให้ตระหนักถึงความส าคัญของเทคโนโลยีใหม่ต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในอนาคต โดย
มุ่งเน้นเนื้อหาในประเด็นต่างๆ เช่น ระบบการสื่อสาร พลังงาน การประยุกต์ความรู้ทาง
วิศวกรรมศาสตร์กับเทคโนโลยีด้านต่างๆ ความท้าทายของงานทางวิศวกรรมต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อม ความเชื่อมโยงเทคโนโลยีมัลติมีเดียกับงานทางวิศวกรรม 

 
TIE445 สัมมนาในงานอุตสาหกรรม 1(0-3-2) 
 Industrial Management Seminar  

การน าเสนอและอภิปรายบทความวิชาการทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
และการประยุกต์โดยนักศึกษา ในลักษณะของการสัมมนาทางวิชาการ 

 
TIE446 โครงงานวิศวกรรมการจัดการ 1 2(0-4-2) 
 Management Engineering Project 1  

ด าเนินโครงงานที่นักศึกษาเป็นผู้เสนอหรืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเป็นผู้ก าหนด
หัวข้อให้  หัวข้อที่ เสนอต้องเป็นเรื่องที่น่ าสนใจในปัจจุบันในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
โดยเน้นการแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมในงานอุตสาหกรรม 
 
TIE447 โครงงานวิศวกรรมการจัดการ 2 2(0-4-2) 
 Management Engineering Project 2  

 จัดท าโครงงานตามหัวข้อเรื่องที่ได้น าเสนอในวิชาโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 
พร้อมทั้งน าเสนอความก้าวหน้าในการด าเนินโครงงาน และจัดท ารายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการ
น าเสนอตามระยะเวลา การประเมินผลจัดท าโดยการจัดสอบน าเสนอผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการตามประกาศของคณะ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
TIE448 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการ 2(90) 

 Preparation for Professional Experience in 
Management Engineering 

 

 จัดให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ  
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึกทักษะขั้นพ้ืนฐานภาคปฏิบัติ 
ในงานและกิจกรรมส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการอุตสาหกรรม 

 
TIE449 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการ 5(450) 

 Field Experience in Management Engineering  
 ฝึกงานภายในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการของทางราชการหรือเอกชนหรือท า

โครงงานพิเศษในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีอาจารย์ควบคุมดูแลในฐานะที่ปรึกษาไม่
น้อยกว่า 1 ท่าน และต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อคิดเทียบชั่วโมง 

 
TIE450 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาวิศวกรรมการจัดการ      1(45) 

 Preparation for Cooperative Education in 
Management Engineering 

 

จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนฝึกสหกิจศึกษาในด้านการรับรู้ลักษณะ
และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
งานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
TIE451 สหกิจศึกษาวิศวกรรมการจัดการ 6(640) 
 Cooperative Education in Management  

Engineering 
 

 นักศึกษาต้องปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน
ชั่วคราว ณ สถานประกอบการจนครบ 1 ภาคการศึกษา สหกิจศึกษาตามที่สาขาก าหนด เมื่อเสร็จ
สิ้นการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาต้องส่งรายงานและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้ง โดยวัดผลการประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและจากรายงานวิชาการ 
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที่
จบ 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2565 2566 2567 2568 

1. นางสาว
จิรัญญา  
โชตยะกุล 

อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรม
การจัดการ
อุตสาหกรรม)  
วท.บ. (ฟิสิกส์)   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

2545 
 
 
2541 
 

12 12 12 12 

2. นายอ าพล 
เทศดี   

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

วศ.ม. (วิศวกรรมการ
จัดการ 
อุตสาหกรม) 
ค.บ. (อุตสาหกรรม
ศิลป์)Engineering) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
วิทยาลยัครูพระนคร 
 
 

2550 
 
 
2526 
 
 

12 12 12 12 

3. 
 
 
 

นางสาว
ประภาวรรณ  
แพงศร ี

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (วิศวกรรม 
อุตสาหการ) 
วท.ม. (วิทยาการ
การจัดการ
อุตสาหกรรม) 
วท.บ. (เทคโนโลยีการ
ผลิต) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2563 
 
2548 
 
 
2541 

12 12 12 12 

4. นางสาว 
ภัทราภรณ์  
เหนือศรี   

อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรม 
อุตสาหการ) 
วศ.บ. (วิศวกรรม 
อุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2561 
 

2557 

12 12 12 12 

5. นางสาว 
ชุติกาญจน์  
สุพพัตเวช 

อาจารย ์ Ph.D. 
(Engineering) 
M.Eng. 
(Manufacturing 
and Mechanical 
Engineering) 

University of Warwick.  
Coventry, United Kingdom 
University of Warwick 
Coventry, United Kingdom 

2564 
 

2559 

12 12 12 12 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที่
จบ 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2565 2566 2567 2568 

1. นางสาว
จิรัญญา  
โชตยะกุล 

อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรม
การจัดการ
อุตสาหกรรม)  
วท.บ. (ฟิสิกส์)   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

2545 
 
 
2541 
 

12 12 12 12 

2. นายอ าพล 
เทศดี   

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

วศ.ม. (วิศวกรรม
การจัดการ 
อุตสาหกรม) 
ค.บ. 
(อุตสาหกรรม
ศิลป์)
Engineering) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
วิทยาลยัครูพระนคร 
 
 

2550 
 
 
2526 
 
 

12 12 12 12 

3. 
 
 
 

นางสาว
ประภาวรรณ  
แพงศร ี

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (วิศวกรรม 
อุตสาหการ) 
วท.ม. (วิทยาการ
การจัดการ
อุตสาหกรรม) 
วท.บ. (เทคโนโลยี
การผลิต) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2563 
 
2548 
 
 
2541 

12 12 12 12 

4. นางสาว 
ภัทราภรณ์  
เหนือศรี   

อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรม 
อุตสาหการ) 
วศ.บ. (วิศวกรรม 
อุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2561 
 

2557 

12 12 12 12 

5. นางสาว 
ชุติกาญจน์  
สุพพัตเวช 

อาจารย ์ Ph.D. 
(Engineering) 
M.Eng. 
(Manufacturin
g and 
Mechanical 
Engineering) 

University of Warwick.  
Coventry, United Kingdom 
University of Warwick 
Coventry, United Kingdom 

2564 
 

2559 

12 12 12 12 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ  
- ไม่มี 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  

จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นหลักสูตร
ได้ก าหนดกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นวิชาบังคับ โดยนักศึกษาสามารถเลือก
เรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งจาก กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาหรือกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า
จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดในโครงสร้างหลักสูตร 

 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ 

ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม 
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ 
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
 

4.2 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4  
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
ข้อก าหนดในการท าโครงงาน ควรเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ความรู้ทางด้าน

วิศวกรรมอุตสาหการเพ่ือการศึกษาหรือการใช้งานจริง โดยจัดเป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม และมี
รายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่
มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานในอุตสาหกรรมหรือแก้ไขปัญหาชุมชน 
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5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
โครงงานที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้ในการท าโครงงาน ประโยชน์ที่จะ

ได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการท าโครงงาน 

โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
 

5.3 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีที่ 4 
 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
4 หน่วยกิต 
 

5.5 การเตรียมการ  
มีการก าหนดชั่วโมงการประชุมนักศึกษา การให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา  

อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มจัดท าโครงงาน 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท างานโครงงาน จากบันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ 

ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลาและการจัดสอบ
น าเสนอผลการจัดท าโครงงานต่อคณะกรรมการตามประกาศของคณะ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม 

เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
และการวางตัวในการท างานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จ
การศึกษา 

2. ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

1. ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็น
กลุ่ม และมีการก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน
ตลอดจน ก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอ
รายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น า
และการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
2 .  กิ จกรรมนักศึกษาที่ มอบหมายให้นั กศึ กษา
หมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือฝึก
ให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ 
3. มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียน 
ตรงเวลา การเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ การมีส่วนร่วม 
ในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 

3. จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมาย
ที่ เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางวิชาชีพการจัดการ
อุตสาหกรรม 

4. ความสามารถในการท างานร่วมกับ
ผู้ อ่ืนและทักษะการบริหารจัดการแบบ
กลุ่ม 

โ จทย์ ปัญหาและ โคร ง ง านของร ายวิ ช าต่ า ง ๆ  
ควรจัดแบบคณะท างานแทนที่จะเป็นแบบงานเดี่ยว  
เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างานเป็นหมู่
คณะ  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม
อย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนี้วิชาชีพการจัดการอุตสาหกรรมมีความส าคัญ
กับการพัฒนาประเทศ ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานทางการจัดการอุตสาหกรรม จึงจ าเป็นต้องมีความ
รับผิดชอบต่อผลที่เกิดข้ึนเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอ่ืนๆ อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้อง
พยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 5 ข้อ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม
อย่างน้อย 5 ข้อตามท่ีระบุไว้ 

 1)  เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต 

2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ 
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามสามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง 
ตามล าดับความส าคัญเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ 

4)  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล  
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม  
 5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น

การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้อง
มีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิก
กลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น  
นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้ง
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม 
เสียสละ 

1) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  

2) นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้น ต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของ
การเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม  

3)  ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดจิตส านึกความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบ
หรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น  
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4)  อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์ 
แก่ส่วนรวม เสียสละ 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
2)  ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม     

เสริมหลักสูตร 
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 

 นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการทางอุตสาหกรรม   มีคุณธรรม 
จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพ่ือใช้ประกอบอาชีพ
และช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

1)  มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรม
พ้ืนฐานและเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการ
สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัต ิใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

3)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
4)  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้

เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
5)  สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาใน

งานจริงได ้
 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทาง
ปฎิบัติด้วยการทดลองในห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระ
ของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ 
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ
1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
4) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
5) ประเมินจากรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้น

เรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร 
 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบ
การศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม 
จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรม ลักษณะการสอนอาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษา
คิด วิเคราะห์ หาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง 
ซ่ึงนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

1)  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3)  สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการ

ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4)  มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องอย่าง

เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
          5)  สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1)  กรณีศึกษาทางการจัดการอุตสาหกรรม 
2)  การอภิปรายกลุ่ม 
3)  ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ

น าเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น  
การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถท าได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษา แก้ปัญหา 

อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยง
ข้อสอบที่เป็นการเลือกค าตอบที่ถูกมาค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบที่ให้มา ไม่ควรมีค าถามเกี่ยวกับ
นิยามต่างๆ 
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2.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆเช่น
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น ดังนั้น ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับ
สังคมเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ 
ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่
เกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ นี้ 

 1)  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นที่เหมาะสม 

2)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

3)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4)  รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

   5)  มีจิตส า นึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม  

 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับ

ผู้อ่ืน ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมี
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน  

2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วน
ชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 
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2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1)  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็น

อย่างดี 
2)  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
3)  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
4)  มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดย

ใช้สัญลักษณ์ 
5)  สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบ

วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง 

และสถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์  

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1) ประเมินจากจากเทคนิคการใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม 
 2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ

ต่างๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
 

2.6 ทักษะพิสัย 
    2.6.1 การเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
       1) มีความสามารถในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  2) มีทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และ เทคโนโลยี เครื่องจักรในระบบ
อุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) มีทักษะในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมได้อย่างทันสมัย 
     2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
   ใช้การเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติในรายวิชาต่างๆให้นักศึกษาได้ปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ 
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     2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 

 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และทักษะการปฏิบัติของ
นักศึกษาดังนี้ 

 1) จากประสิทธิภาพในทักษะการปฏิบัติ ความถูกต้อง 
 2) การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและความสามารถในการตัดสินใจ 
 3) พฤติกรรมที่แสดงออกในการเข้าร่วมกจิกรรมตา่งๆ 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร สู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping)   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

 

 
รายวิชา 

1.คุณธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
1. SCH102 เคมีทั่วไป ● ●    ● ○    ● ○    ○ ●    ● ○       
2. SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ● ●    ● ○    ● ○    ○ ●    ● ○       
3. SPY104 ฟิสิกส์ 1 ●     ● ●    ● ○     ●    ● ●       

4. SPY105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ●   ●  ● ●    ● ○    ○ ●    ●        

5. TAT101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 ○ ●        ●    ●    ○ ●      ●  ●  

6. TAT102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 ○ ●        ●    ●    ○ ●      ●  ●  

7. TBE101 ปฏิบัติงานทางวิศวกรรม ●    ○  ● ○ ●   ● ○ ○   ○  ●      ● ● ● ● 

8. TBE102 เขียนแบบในงานวิศวกรรม ●    ○  ● ○ 
 

● ○ 
 

 
●  ○   

  
● 

     
●   ● 

9. TBE103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น  

● ○  ○ ○  ● ● ○   ●  ○     ● ○   ●  ●  ●  

10. TBE104 กรรมวิธีการผลิตทางวิศวกรรม ● ●   ○ ● ●    ● ○   ●  ●      ●      
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 

 
รายวิชา 

1.คุณธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
11. TBE205 วัสดุในงานวิศวกรรม ●    ○  ● ○ ●   ●       ○      ● ○ ●  

12. TBE206 กลศาสตร์ในงานวิศวกรรม ○ ● ●   ● ○ ●     ●   ●        ● ○    

13. TBE207 โปรแกรมประยุกต์ทางวิศวกรรม ● ○  ○ ○  ● ● ○   ●  ○     ● ○   ●  ●    

14. TBE208 วิศวกรรมเทอร์โมไดนามิกส์ ○ ● ●   ● ○      ●   ●        ● ○    

15. TBE214 พื้นฐานทางไฟฟ้า ○ ●  ○   ● ○    ●       ●      ● ● ○  

16. TBE213 สถิติส าหรับงานวิศวกรรม ● ●    ● ●   ○ ● ○       ●  ●   ○   ●  

17. TBE315 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรม ●    ○  ● ○ 
 

   ●     ●  ○     ●     

18. TIE101 องค์การและการจัดการอุตสาหกรรม  ● ●  ○ ● ● ●    ● ○  ○ ●  ●   ●   ●      

19. TIE202การวางแผนและการควบคุมการผลิต ● ●    ● ●   ○ ● ○   ○   ○ ●  ●   ○   ●  

20. TIE203 การวางผังโรงงาน ● ● ○   ● ●    ● ○    ● ●  ○ ○ ● ○  ○  ●   

21. TIE304 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ● ●  ○  ● ●   ○ ● ○       ●  ●   ○   ●  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

 
รายวิชา 

1.คุณธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
22. TIE305 การศึกษาการท างาน ● ● ○   ● ●  ○  ● ○    ● ●  ○  ● ○  ○  ●   

23. TIE306 การจัดการคุณภาพ ● ●   ○ ● ●  ○  ● ○  ○ ●  ● ●     ●      

24. TIE307 การวิจัยด าเนินงาน ● ●    ● ●  ○ ○ ● ○       ●  ●   ○   ●  

25. TIE308 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ต้ น ทุ น
อุตสาหกรรมและงบประมาณ  

● ●    ● ●   ○ ● ○      ● ●  ●   ○   ●  

26. TIE309 การควบคุมคุณภาพ ● ● ●   ● ●  ○ ○ ● ○    ●   ●  ●   ○   ●  

27. TIE311 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อุตสาหกรรม 

● ●   ○ ● ●    ● ○   ●  ●   ○  ○ ● ○     

28. TIE312 การบ ารุงรักษาทางวิศวกรรม ● ●    ● ●   ○ ● ○       ●  ●   ○   ●  
29. TIE313 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป
ทางการจัดการอุตสาหกรรม 

● ● ○    ○  ●  ● ○  ○ ●  ●  ○  ● ○  ○  ● ●  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

1.คุณธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
30. TIE314 กฎหมายอุตสาหกรรม ● ●  ○ ● ● ●    ● ○   ●  ●   ●   ●      

31. TIE315 การควบคุมระบบการผลิตด้วย 
คอมพิวเตอร์ 

● ● ○   ● ●    ● ○   ○ ● ●  ○  ● ○  ○  ● ●  

32. TIE316 การออกแบบแผนการทดลอง  
เบื้องต้น 

● ● ●   ● ●   ○ ● ○  ●     ●  ●   ○   ●  

33. TIE317 เทคนิคการเพิ่มผลผลิต ● ●   ○ ● ●    ● ○  ● ●  ● ●     ●      

34. TIE419 วิศวกรรมความปลอดภัย ○ ●  ● ○  ● ●   ● ○     ● ○  ●   ●      

35. TIE420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ● ● ●  ○ ● ●    ● ○   ● ● ●   ○   ●      

36. TIE421 การศึกษาความเป็นไปได้ ของ
โครงการอุตสาหกรรม 

● ●   ○  ● ○   ● ○  ●  ● ●  ○    ●   ○  ● 

37. TIE422 การบริหารโครงการ ● ●   ○  ● ○ ○  ● ○  ○  ● ●    ●  ●      

38. TIE423 ภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ ก า รจั ดการ
อุตสาหกรรม 

●  ●  ○  ● ○ 
 

   ●     ●  ○     ●     
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

 
รายวิชา 

1.คุณธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
39. TIE429 วัฏจักรวิศวกรรมระบบการผลิต    ● ○  ●   ○ ○  ●   ○    ●   ●      

40. TIE430 กระบวนการสร้างนวัตกรรมการ
ผลิต 

   ● ○   ○  ●   ○ ●   ○ ●    ○   ●   ● 

41. TIE431 ก า ร ส ร้ า ง คุ ณ ค่ า แ ล ะ พั ฒน า
ผลิตภัณฑ์ 

  ●  ○   ● ○   ○  ●   ○   ● ○    ●   ● 

42. TIE432 การออกแบบเพื่อความยั่งยืน   ●  ○   ● ○   ○  ●   ○   ● ○    ●   ● 

43. TIE433 การจัดการนวัตกรรมและการ
เปลี่ยนแปลง 

  ●  ● ○ ●     ●   ○ ●    ○  ●       

44. TIE434 ระบบนิเวศน์ซัพพลายเชนในยุค
ดิจิทัล 

●   ○ ○   ● ○  ● ○   ● ● ●   ○   ●      

45. TIE435 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร ●  ○    ○ ●    ●  ○   ● ○  ○  ●    ●   

46. TIE436 การปรับปรุงคุณภาพ ● ● ●   ● ●  ○ ○ ● ○    ●   ●  ●   ○   ●  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

1.คุณธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
47. TIE437 การสร้างและวิเคราะห์แบบจ าลอง
ปัญหา   

● ●    ● ●   ○ ● ○       ●  ●   ○   ●  

48. TIE438 วิทยาการข้อมูลในอุตสาหกรรม ●    ●   ○ ●    ●  ●    ● ○ ●  ○   ●   

49. TIE439 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ●    ●   ○ ●    ●  ●    ● ○ ●  ○   ●   

50. TIE440 ธุรกิจอัจฉริยะ  ●  ○    ○ ●    ●  ○   ● ○  ○  ●    ●  

51. TIE441 อุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติ ● ● ○   ● ●    ● ○   ○ ● ●  ○  ● ○  ○  ● ●  

52. TIE442 ก า ร ออก แ บ บร ะบบกา รผลิ ต
อัตโนมัติ 

● ● ○   ● ●    ● ○   ○ ● ●  ○  ● ○  ○  ● ●  

53. TIE443 การจัดการโรงงานอัจฉริยะ ● ● ○   ● ●    ● ○   ○ ● ●  ○  ● ○  ○  ● ●  

54. TIE444 เทคโนโลยีอุบัติใหม่ ●  ○    ○ ●    ●  ○   ● ○  ○  ●    ●   

55. TIE445 สัมมนาในงานอุตสาหกรรม ● ●   ○ ● ●    ● ○  ● ●  ● ●   ●  ●   ○  ● 

56. TIE446 โครงงานวิศวกรรมการจัดการ 1 ● ● ○ ○ ○  ● ○ ●   ○ ○ ● ●  ● ●     ●   ○  ● 

57. TIE447 โครงงานวิศวกรรมการจัดการ 2 ● ●   ○  ●  ●    ● ● ●  ●      ●   ○  ● 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 
 

 
รายวิชา 

1.คุณธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
58. TIE448 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิศวกรรมการจัดการ 

●  ○   ○  ●  ○ 
 

 ○ 
 

●   ● ● ○    ○ 
 

●   ○ 
 

● ○ 

59. TIE449 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพ
วิศวกรรมการจัดการ 

   ● ○ 
 

 ○ 
 

  ●  ○ 
 

 ●  ●   ○ 
 

●   ● ○  ○ ● ○ 
 

60. TIE450 การเตรียมฝึกสหกิจศกึษาวิศวกรรม
การจัดการ      

●  ○   ○  ●  ○ 
 

 ○ 
 

●   ● ● ○    ○ 
 

●   ○ 
 

● ○ 

61. TIE451 ฝึกสหกิจศึกษาวิศวกรรมการ
จัดการ      

● ○ 
 

 ○ 
 

  ●  ○ 

 
 ●  ●   ○ 

 
●   ● ○  ○ ● ○ 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ     

การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี 

 การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา                     
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน  

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และ
รายงานผล 

 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ 
การงานอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ ส่งแบบสอบถาม  
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 หรือ ปีที่ 5  
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3) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ
เข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรยีน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ 
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ 
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น (1) จ านวนโปรแกรมส าเร็จรูปที่พัฒนาเอง
และวางขาย (2) จ านวนสิทธิบัตร  (3) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (4) จ านวนกิจกรรม 
การกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ  (5) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 

 
 2.3 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1 นักศึกษาสามารถเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได ้
2 นักศึกษาสามารถออกแบบและปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยใช้เทคนิคทาง 

วิศวกรรมได้ 
3 นักศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีและเครื่องมือทางธุรกิจ เพ่ือพัฒนาทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการได้  
4 นักศึกษาสามารถประยุกต์เทคนิค เครื่องมือ และวิธีการทางด้านวิศวกรรมในการ

ออกแบบระบบการท างาน ระบบการผลิต และระบบทางธุรกิจ  
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เรียนครบ 140 หน่วยกิต โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณค่าความเป็นอาจารย์ 

รายละเอียดของหลักสูตร การจัดท ารายละเอียดต่าง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2552 (TQF) ตลอดจนให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย  

1.2 จัดนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชา 
1.3 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 
1.4 จัดระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่ 
1.5 จัดเตรียมคูม่ืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 
1.6 จัดปฐมนิเทศ 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาและสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ 
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้  

และคุณธรรม 
2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในด้านวิชาการ และวิชาชีพ

ด้านอ่ืนๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรม การใช้สถิติในการวิจัย เป็นต้น 
2.2.3 สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพและการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน 

การสอน ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
ในการบริหารหลักสูตร มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คน โดยจะท าหน้าที่ในการวาง

แผนการจัดการเรียนการสอน ติดตาม และรวบรวมข้อมูลการเรียนการสอนของวิชาภายในหลักสูตร 
ในทุกปีการศึกษา เพ่ือน ามาวิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง   

หลักสูตรมีการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ        

การเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 
 1.1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดเวลา

ที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
 1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน   

ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่ า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 
2.  บัณฑิต 
 หลักสูตรด าเนินการจัดการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ คุณธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะพิสัย โดยหลักสูตรก าหนดความรับผิดชอบหลักและความ
รับผิดชอบรองในแต่ละรายวิชา เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้และให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน ดังนี้  
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 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 คือ 
  2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.2 ด้านความรู้ 
  2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
  โดยส ารวจจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ
ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
3. นักศึกษา 

หลักสูตรวางแผนการด าเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาโดยมีระบบและกลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 
และมีการเตรียมความพร้อมทางการเรียนให้กับนักศึกษา โดยเน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ในกลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) และหลักสูตรมีการด าเนินการให้ค าปรึกษา
และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระหว่างการเรียน ซึ่งหลักสูตรท าการประเมินอัตราการส าเร็จ
การศึกษา ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
เพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
 3.1  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

 3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 

 คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่
มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้  โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา  และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมง 
ให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรม
เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

 3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้อง
ขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา
ได ้
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 3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 3.2.1 ความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดแรงงานของสังคมมีมาก โดย
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้งานท าไม่เกิน 3 เดือน 

 3.2.2 จากผลส ารวจเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร พบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มีทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศและด้านทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร์ สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
  3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา 
  3.3.1 การรับนักศึกษา 
    เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษา
ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 
    2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ด าเนินการ 

   3) มีการประเมินกระบวนการ 
   4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
   การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา 
   2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินการ 
   3) มีการประเมินกระบวนการ 
   4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
   ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) การคงอยู่ของนักศึกษา 
   2) การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
   3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
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4. อาจารย์ 
 หลักสูตรวางแผนกรอบอัตราก าลังและก าหนดเกณฑ์การรับอาจารย์ใหม่ รวมทั้งการพัฒนาตนเอง
ของอาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ และงานวิจัย ให้ตรง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 4.1. การบริหารคณาจารย์ 

 4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

   มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์
ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

 4.1.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

   คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

  4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
   ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง     

จากการปฏิบัติให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะฯ ต้องก าหนดนโยบายว่าให้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน     
ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และอาจารย์พิเศษ
จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงวุฒิการศึกษาขั้นต่ าปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาโท 
ต้องมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี และให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ์การ
พิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
 4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
  4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    ด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3) ประเมินกระบวนการการด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
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  4.2.2 คุณภาพอาจารย์ 
    1) อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 20 ขึ้นไปของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
    2) อาจารย์ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไปของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
    3) มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรร้อยละ 20 ขึ้นไป 
  4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
    มีการรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้ 
    1) การคงอยู่ของอาจารย์ 
    2) ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน  
  หลักสูตรด าเนินการประชุมในหัวข้อสาระของรายวิชาในหลักสูตร การวางระบบผู้สอน และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน เพ่ือรับทราบปัญหาและวิเคราะห์ปรับปรุง
รายวิชาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งหลักสูตรด าเนินการติดตามทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง 

 5.1 การบริหารหลักสูตร 
 หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน

หลักสูตรท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร มีดังนี้
 5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF) 

 5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคือ คณบดี รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการประจ าหลักสูตร  ท าหน้าที่ บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเลขานุการคณะท าหน้าที่
ประสานงานอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ 

  5.1.3 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ 
ดังต่อไปนี้ 
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   1) ร่วมกันก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ      
ในระดับอุดมศึกษา 
       2) ก าหนดคุณสมบัติผู้ เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ 
   3) ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพ  อีกทั้งแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้
หลักสูตร  
   4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษาท า
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
   5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   6) รับผิดชอบในการก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมจัดอาจารย์ 
จัดอาจารย์นิเทศ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   7) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอ่ืนๆ อันจะเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
 5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน  
  5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน 
   1) แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
   2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน     
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมทั้งการติดตามผลการ
เรียนการสอนและการจัดท ารายงาน 
  5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
   1) สาขาวิชาจัดท าระบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน  เพ่ือให้ทราบปัญหา 
อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน 
   2) สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน และ
ใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย 
   3)  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดท าระบบการประเมินผล
ผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา 

 4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
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   5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี  สาขาวิชาจัดท าร่างรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผล
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี 
   6) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี และใช้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์ผู้สอน
ในการใช้กลยุทธ์ การสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร และ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 

5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
  5.3.1 จัดท ามาตรฐานขั้นต่ าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล 
  5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา 
  5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
ทุกภาคการศึกษา 
  5.3.5 เมื่อครบรอบ 4 ปี สาขาวิชาเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการด าเนินงาน
หลักสูตร โดยประเมินจากการเยี่ยมชม ร่างรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร และจัดประเมิน
คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 

5.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ 
สกอ. เพ่ือให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่     
ผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 
 5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
   5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
   ด าเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  
   1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
   2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา 
    2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.2) มีการน าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
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  5.4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    ด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
   1) ก าหนดผู้สอน 
   2) การก ากับติดตาม และตรวจสอบการท า มคอ.3 – 4 
   3) ก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
   4) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
   5) บูรณาการพันธกิจต่างๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดย 
    ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    2) น าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3) ประเมินกระบวนการ 
    4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน 
    5) ด าเนินการตามวงจร PDCA 
  5.4.3 การประเมินผู้เรียน 
    ด าเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้ 
    1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
    2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     3) ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และมคอ.7)  
    โดยด าเนินการดังนี้ 
    3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน 
    3.2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน 
    3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
    3.5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA 
  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  หลักสูตรด าเนินการส ารวจทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่ในปัจจุบัน และวางแผนในการ
จัดหาทรัพยากรเพ่ิมเติม เพ่ือส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ที่ทันสมัย โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
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6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 6.1.1 การบริหารงบประมาณ 

  คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อ
ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา 

 6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

    คณะฯ มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วน
ระดับคณะก็มีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างพอเพียง 

1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
การสอน การปฏิบัติการและการท าวิจัย ใช้สถานที่ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหล่งความรู้ที่

สนับสนุนวิชาการทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหนังสือ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทั่วไปมากกว่า 140,000 เล่ม และมีวารสารวิชาการต่าง ๆ กว่า 
1,800 รายการ มีต าราที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 2,000 เล่ม และวารสารที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม อีกไม่น้อยกว่า 80 รายการ 

 นอกจากนี้ห้องสมุดของคณะฯ ได้จัดเตรียมหนังสือวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
กว่า 5,600 เล่ม วารสารด้านคอมพิวเตอร์กว่า 50 รายการ ดีวีดีรอมการศึกษา 300 เรื่อง และซีดีรอม 
5,400 แผ่น เพ่ือเป็นแหล่งความรู้เพ่ิมเติม 

 6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
   ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และ

ต ารา ที่เก่ียวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ใน
การประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ 
ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย   
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  ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง และ
คณะ จะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์ 

 6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะ 

ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าหอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียง
ของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อ
ของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย 
 6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 ด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ 
  6.2.1 ด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  6.2.2 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
  6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
    ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้ 
    1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน 
    2) น าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนิน 
    3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน 
    4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
    5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA  
 
7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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ดัชนีบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 



73 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

ดัชนีบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

ช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับหลักสูตร         
และ/หรือ การปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนให้มี
การวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา  

ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง ท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุง และก าหนดประธานกรรมการประจ าหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผล
ต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่จาก มคอ. 3 
การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 
2.1 นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
2.2 ผู้ใช้บัณฑิต 
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ  และ
จาก มคอ. 7 

4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตร 
4.3  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562  

และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

พ.ศ. 2557 

............................................. 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 เพ่ือให้        

การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เป็นไปอย่าง                   

มีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ          

พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน         

พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  

 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 

 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน        

ในหลักสูตร ไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                         

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                                                                                 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“อธิ การบดี” หมายความว่ า อธิ การบดี มหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                               

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือ

ปริญญาตรี ที่นักศึกษาสังกัด ม ห า ว ิท ย า ล ัย ร า ชภ ัฏ ว ไ ล ย อล งก ร ณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์          

จังหวัดปทุมธานี 

“คณบดี” หมายความว่า  คณบดีของคณะ  

“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด 

“คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา

หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา

หลักสูตร 

“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏ            

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของ

นักศึกษา 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของ

นักศึกษาแต่ละหมู่เรียน 

“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า อาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษา

เป็นรายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิต ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย        

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่มี       

การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา

ปัจจุบัน และก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป 
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“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

โดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น 

“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ      

แต่ละรายวิชา 

“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ

รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การน าหน่วยกิตของรายวิชา          

ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยและให้หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุ่มวิชา             

จากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ได้ศึกษาแล้ว และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต      

จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาใช้ 

โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยจะไม่

น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้            

ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว      

ในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ 

ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจ

ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 
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หมวด 1 

ระบบการบริหารงานวิชาการ 

 

ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการ โดยให้มีหน่วยงาน บุคคล และคณะบุคคล 

ด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

6.1 สภาวิชาการ 

6.2 คณะกรรมการวิชาการ 

6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ 

6.4 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

6.5 อาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อ 7 การแต่งตั้งสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 8 อ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย 

9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 

9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป        

เป็นกรรมการ 

9.3 นายทะเบียน  เป็นกรรมการ 

9.4 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและ

เลขานุการ 

9.5 รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 1 คน       

เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

10.1 พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการ       

จัดการศึกษาก่อนน าเสนอสภาวิชาการ 
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10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

10.3 ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 

10.5 พิจารณากลั่นกรองผู้ส าเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะส าเร็จ

การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต่อสภาวิชาการ 

10.6  พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร 

10.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 ข้อ 11 ให้คณะเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งบริหาร         

งานวิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วย 

11.1 คณบดี เป็นประธาน 

11.2 ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นกรรมการ 

11.3 รองคณบดีที่ดูแลงานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

11.4 หัวหน้าส านักงานคณบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

การศึกษา 

12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา และสื่อประกอบ     

การเรยีนการสอน  

12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการด าเนินการ

ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7)     

ทุกสาขาวิชา  

12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตราก าลังผู้สอน 

12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

12.9 พิจารณากลั่นกรองการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

12.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 13  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร จากอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชานั้น ๆ 

 ข้อ 14  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

            14.1  พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอ่ืนใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ 

14.2  จัดท าโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา สื่อ ประกอบการเรียน     

การสอน และจัดท าแนวการสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (มคอ. 4) ทุกรายวิชา 

14.3  พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงาน

ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ

หลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา 

14.4  จัดท าอัตราก าลังผู้สอนเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 

14.5  เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชา 

14.6  เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 

14.7  เสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 

14.8  ด าเนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

14.9  ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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14.10 ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร 

14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 15 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลเพ่ือท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีหน้าที่              

ให้ค าปรึกษาดูแล สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และให้มีส่วนในการ

ประเมินผลความก้าวหน้าในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 

 

หมวด 2 

ระบบการจัดการศึกษา 

 

ข้อ 16 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปี

การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดย     

แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

ต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 โดยให้มีจ านวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับ

การศึกษาภาคปกติ 

ข้อ 17 การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

17.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า        

15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

17.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ ใช้ เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

17.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้ เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

17.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน

หรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

ข้อ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้ 
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18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มี 

การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  และ         

ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time Education) เป็นการจัดการศึกษา

ที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา (Particular Time Period Education) เป็น

การจัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของปีการศึกษา หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้    

การสอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ  หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร 

หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป็นการจัดการศึกษาเป็นชุด

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เป็นการจัด

การศึกษาที่ก าหนดให้นักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.7 ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ น า น า ช า ติ  (International Education) เ ป็ น ก า ร               

จัดการศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศทั้งหมดซึ่ งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษา               

หรือหน่วยงานในประเทศ หรือต่างประเทศ และมีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตร

สากล 

18.8 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษาแบบ

รายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.9 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s 

Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพร้อมกัน 2 หลักสูตร 

โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้ง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.10 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาที่  2  (The Second 

Bachelor’s Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วมาศึกษา     

ในระดับปริญญาตรีเพื่อรับปริญญาที่ 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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18.11  การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Bachelor’s Honors 

Program) เป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ 

ได้ศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.12 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

 

หมวด 3 

หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 

 

ข้อ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี้ 

19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     

ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 

19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 

19.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        

ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

19.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        

ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 

19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        

ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

ข้อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด ดังนี้ 

20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 

20.1.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้ เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 5               

ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

20.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 6         

ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

20.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8         

ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 
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20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย

กว่า 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 

20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 

20.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้ เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 10               

ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 9 ปีการศึกษา 

20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  

14 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 

20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  

17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 

20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย

กว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอ่ืน ๆ  ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

 

หมวด 4 

การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

 

ข้อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ให้เป็นไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 22 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ต้องส าเร็จ

การศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง 

22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา

หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 

22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
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22.5 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต  

23.1 ส า เร็จการศึกษา ไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าจาก

สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

23.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 

23.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 

23.4 มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

หมวด 5 

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 

ข้อ 24 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 

24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ

ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก ่

25 .1  นักศึกษา เต็ม เวลา  หมายถึ ง  นั กศึกษาที่ มี การลงทะเบียน เรี ยน                                                              

ในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน          

9 หน่วยกิต 

25.2 นักศึกษาไม่ เต็ มเวลา หมายถึ ง นั กศึกษาที่ มี การลงทะเบียนเรี ยน                                                                      

ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน 

26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละ 

ภาคการศึกษาหากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการช าระเงินเพ่ือรักษาสภาพ

นักศึกษา 
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26.2 ก าหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการช าระเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียน     

ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน

ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ

และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

หรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเว้นการลงทะเบียนรายวิชา 

สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิตได้ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือกรณีจะขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 25 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ

การลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน 

ทั้งนี้ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร ก่อนการลงทะเบียน  

การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด

หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเวลาการจัดการศึกษาให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า     

8 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ในกรณีมีความจ าเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมี

จ านวนชั่วโมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ  

นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ใน

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

26.3.1 วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 

และจะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน 

26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอน

ให้แก่นักศึกษาที่เคยเรียนวิชานั้นมาก่อนและมีผลการประเมินไม่ผ่านเท่านั้น  

26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้เปิดสอนได้ตามความจ าเป็นโดยความ

เห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

26.3.4 วิชาที่ต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพ่ือให้ครบตามโครงสร้าง

หลักสูตร 

26.3.5 วิชาอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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26.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถูก

ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

26.5 เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง

อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนหมดก าหนดการลงทะเบียนเรียน 

26.6 นักศึกษาที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน

เรียนในหลักสูตรอ่ืนได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.7 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาตามท่ี

มหาวิทยาลัยก าหนด 

26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ศึกษา

อยู่ในระยะเวลาตามที่หลักสูตรก าหนด หรือเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ    

2 ปริญญา 

26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ

จ ากัดจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิใน

การลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอ

ค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 

26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ

เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ 

26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบ

ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) 

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 

D หรือ P ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็น

โมฆะ เว้นแต่บางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไปตาม
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มาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้าย

เพ่ือให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 

28.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ าได้

ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด  โดยจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของ

รายวิชาที่เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

28.2 นักศึกษาที่ได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา

นั้นซ้ าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า D หรือ P  

28.3 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน

เรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพ่ือให้ครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

28.4 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

อ่ืน ๆ แทนได้ ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทน

ก็ได้ 

ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน

เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตตาม

หลักสูตร 

29.2  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ

เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น  

29.3  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น

พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง

ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ

นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา 

ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ  

มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณี

ดังต่อไปนี้ 
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30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จะ

เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 

30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 

30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ  

ในตารางเรียนปกต ิ

30.4 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปิดหมู่พิเศษภายในสัปดาห์แรกของการเปิด        

ภาคการศึกษา 

ข้อ 31 การขอเพ่ิม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 

31.1 การขอเพ่ิม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดย        

ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 

31.2 การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน 3 สัปดาห์แรกของ              

ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอเพ่ิมหรือขอถอน

รายวิชาได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 26.3 แต่จ านวนหน่วยกิต    

ที่คงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาค

การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 

32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องช าระ

เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา 

32.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน                                                         

3 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษา       

ภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามหมวด 7 การวัดและ     

การประเมินผล 
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หมวด 6 

การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 

ข้อ 34 การเรียน 

นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา

นั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

ให้ยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจ าเป็นของการขาดเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน โดยผ่าน

ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ 

ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ ส าหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับผล

การเรียนเป็น F หรือ NP 

ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 

35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร     

ถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ 

35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้อง

ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อก าหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพ่ีเลี้ยง

ในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส่งตัวกลับและด าเนินการให้ฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม่ 
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หมวด 7 

การวัดและการประเมินผล 

 

ข้อ 36 ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้ 

36.1 ระบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 

 

ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่บังคับเรียนตาม

หลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าได้รับการประเมินผ่านต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน

ในรายวิชาใดต่ ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน F  

สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได้ ส่วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับ

คะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 

 

 

 

 

 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 

A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 

B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 

B ดี (Good) 3.0 

C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 

C พอใช้ (Fair) 2.0 

D+ อ่อน (Poor) 1.5 

D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 

F ตก (Fail) 0 
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36.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้ 

 

สัญลักษณ์ ความหมาย 

 PD (Pass with Distinction) ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม 

P (Pass) ผลการประเมินผ่าน 

NP (No Pass) ผลการประเมินไม่ผ่าน 

W (Withdraw) การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ 

T (Transfer of Credits) การยกเว้นการเรียนรายวิชา 

I (Incomplete) ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ 

Au (Audit) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นับ

หน่วยกิต 

 

ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตาม

ข้อก าหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม หรือใช้ส าหรับการลงทะเบียน

เรียนรายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต 

กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อก าหนดเฉพาะและรายวิชา 

ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิมถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบียน

เรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน    

ข้อ 37 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมตามสัญลักษณ์ต่างๆ  มีดังนี้ 

37.1  Au (Audit) ใช้ส าหรับการประเมินผ่านในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน

เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต      

37.2  W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิก

รายวิชานั้น โดยต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนดและใช้ในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก

ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

37.3  T (Transfer of Credits) ใช้ส าหรับบันทึกการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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37.4  I  (Incomplete) ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ

เรียนไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือ

เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ด าเนินการดังนี้ 

37.4.1 กรณีนักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่ง

งานได้ตามเวลาที่ก าหนด ให้ผู้สอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาค

การศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษา

เป็น “F” เว้นแต่กรณีท่ีไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษา อธิการบดีอาจให้ขยายเวลาต่อไปได้ 

37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และได้รับอนุญาตให้สอบ แต่ไม่

มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผล

การศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ไม่ส่งผลการศึกษาตาม

ก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”  

                ข้อ 38  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัยจะ

ไม่น ามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ 39 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ซ้ ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือ

พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดีที่

รายวิชานั้นสังกัดอยู่ 

ข้อ 40 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ

หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั้น 

ข้อ 41 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการศึกษาของ

นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ

รายวิชาเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึง

ทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 42 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา

จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ

รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหาร

ถึงทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 
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ข้อ 43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสม 

ข้อ 44 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับ

หน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 45 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค

การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น 

ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมตั้งแต่ 1.80 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ได้รับผล

การศึกษาเป็น D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง 

2.00 กรณีเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝ่ายทะเบียนน าค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิด

ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และต้องอยู่ในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ข้อ 47 ในกรณีที่มีความจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ ที่อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถ

ประเมินผลการศึกษาได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น 

 

หมวด 8 

การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา 

 

ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร 

48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

เดิมไมน่้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพัก

การเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน 

48.2 ในการยื่นค าร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงเหตุผล

ประกอบ และผ่านการพิจารณา หรือด าเนินการตามท่ีหลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 

48.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียน

เรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ  

48.4 รายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาย้ายคณะ เรียนมา ให้เป็นไปตามหมวดที่  9       

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

48.5 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 

48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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48.7 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

ที่ย้ายไปไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาจึงจะขอส าเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการ

เรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน 

48.8 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 

49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มี          

วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณบดี 

และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 

49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22 

49.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิด

ทางวินัย 

49 . 2 . 3  ไ ด้ ศึ กษ าอยู่ ใ น สถ าบั น อุ ดมศึ กษ าม า แล้ ว ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า                                               

1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

49.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบ

สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อม

กับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

49.2.5 นักศึกษาที่โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี

การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด 9 

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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หมวด 9 

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

 

ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

50.1 ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วโอนย้าย

คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร 

50.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับปริญญา

ตรีที่ 2 

50.3 ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

50.4 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน  

51.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่

โอนย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก 

51.2 ต้องเป็นรายวิชาที่มีค าอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทียบเคียง

กันได้ 

51.3 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

52.1 ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

52.2 ผ่านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

52.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ

ประสบการณ์ท างานและต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับ

นักศึกษาปริญญาตรี 

52.5 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและเข้าศึกษา

ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 

และต้องเรียนเพ่ิมรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 53 การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา 
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  53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

53.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 

ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

53.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า      

สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

53.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C หรือได้       

ค่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมิน

ผ่านในรายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่ ากว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น

ก าหนด 

53.1.4 จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน

สามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา  

53.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกใน    

ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 

53.1.6 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้

ไม่เกินชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รับความ

เห็นชอบแล้ว 

53.1.8 กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 53.1.1 – 53.1.7 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน         

เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

53.2.1 การเทียบความรู้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 

ประสบการณ์ท างาน จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอน     

ในมหาวิทยาลัย 

53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศึกษานอก

ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมิน
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การยกเว้นการเรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการ

ประเมิน 

(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) 

(2) การทดสอบที่คณะ หรือหลักสูตรจัดสอบเอง (Credits from 

Examination) 

(3) การประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ (Credits from 

Training)  

(4) การเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from Portfolio) 

ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าคะแนน C หรือ ค่าระดับ
คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน และไม่มีการน ามาคิดค่าระดับคะแนน หรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม  

53.2.3  ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้ 
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกเป็น “CS” 

(Credits from Standardized Tests) 
(2) หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให้

บันทึกเป็น “CE”  (Credits from Examination) 
(3) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง 

ๆ ให้บันทึกเป็น “CT” (Credits from Training)  
(4) หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกเป็น “CP” 

(Credits from Portfolio) 
53.2.4 นักศึกษาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย     

อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 
53.2.5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการ

ยกเว้นการเรียนรายวิชา ประกอบด้วย 
(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือ

กลุ่มวิชาที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นประธาน 
(2) อาจารย์หรือผู้เชียวชาญในหลักสูตรที่จะขอยกเว้นการเรียน

รายวิชาจ านวนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนโดยค าแนะน าของคณบดีตาม (1) เป็นกรรมการ 
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(3) ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเว้น
การเรียนรายวิชาเป็นกรรมการและเลขานุการ 

เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

ข้อ 54 ก าหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

จะต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว 

ข้อ 55 การนับจ านวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา 

55.2 นักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา 

ข้อ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียม
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด 10 

การลาพักการเรียน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 

ข้อ 57 การลาพักการเรียน 

57.1 นักศึกษาอาจยื่นค าขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 

57.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 

57.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใด          

ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
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57.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลา

เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ

สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ 

ถ้าลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

57.1.5 เหตุผลอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

57.2 นักศึกษาที่ต้องลาพักการเรียนให้ยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ที่  3 ของ          

ภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอ านาจของคณบดี 

นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดี ไม่ เกิน                

1 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ

เมื่อครบก าหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอพัก

การเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

57.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่            

ลาพักการเรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

57.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้อง

ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก

คณบดีแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้ 

ข้อ 58 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่น

หนังสือลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน การลาออกจึงจะสมบูรณ์ 

ข้อ 59 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

59.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

59.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก 

59.3 ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 

59.4 ได้ระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชา               

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ ากว่า C เป็นครั้งที่ 2 

ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 
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59.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปกติที่ 1 หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติ
ที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่ เต็มเวลาให้น าภาคฤดูร้อนมารวมเป็น             
ภาคการศึกษาด้วย 

ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไม่ต้องน ามาคิด ให้คิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน 

59.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 22 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
59.8 ตาย 

ข้อ 60  นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่รักษาสภาพนักศึกษา
สามารถยื่นค าร้อง พร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้วต้องช าระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 11 
การส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 61 นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 

61.1 มีความประพฤติดี  
61.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์              

การประเมินผล 
61.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
61.4 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
61.5 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 62 การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
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62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จ 
การศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจ านง
ขอส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 61 และต้องไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุ
สารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพ่ือขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  

62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตาม
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นวันส าเร็จการศึกษา  

ในกรณีที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และ
จ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไปไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 

กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สอบได้รายวิชา

ต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 สามารถยื่นขอ

ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข้อ 63 นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ

ดังนี้ 

63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี เมื่อเรียนครบหลักสูตร

แล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก

ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก

การศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับ

ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.25 ขึ้นไป และเรียนครบ

หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.25 

แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ 

“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 

63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้ 
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63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา

ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลา

ใช้เวลาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา

ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็ม

เวลาใช้เวลาไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบ

เต็มเวลาใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่

เต็มเวลาใช้เวลาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

63.4 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียน 

ของมหาวิทยาลัย  

63.5 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคย

ถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด

ส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

64.1 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.75 

64.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีเดียวกันใน      

แต่ละคณะ 
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หมวด 12 

การควบคุมคุณภาพ 

 

ข้อ 65 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ                         

1 ครั้ง และให้น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

ข้อ 66 ให้คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพ่ือติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

ภายใน 5 ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

ประกาศ ณ  วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2557                                  

                      
   (นายจรูญ  ถาวรจักร์) 

                                           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

           ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
............................................. 

 โดยที่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้ 
การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๕๘ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖    กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้เพ่ิมเติมข้อความใน ข้อ ๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ ดังนี้ 

 ““อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร  

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และ        การพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
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ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ     ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน ๒ คน” 
 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ และข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗  

ข้อ ๕ ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ ๑๖ เป็นวรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 

“กรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้ภาคการศึกษา
ของหลักสูตรนั้น แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ก็ได้ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ” 

 ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ ๑๘.๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“๑๘.๑๒ การศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course Curriculum) เป็นการ
จัดการศึกษาส าหรับกลุ่มบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๗ ให้เพ่ิมข้อ ๑๘.๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้ 

“๑๘.๑๓ การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย” 

ข้อ ๘ ให้เพ่ิมข้อ ๒๓/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้ 

“ข้อ ๒๓/๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร
อ่ืนๆ             ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

(๑) ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
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(๒) ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคม
รังเกียจ 

(๓) มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๙ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ ๒๔ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ส าหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 

 ๒๔.๑ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และ
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 

 ๒๔.๒ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๐ ให้เพ่ิมข้อ ๒๔/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้ 

“ข้อ ๒๔/๑ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ
หลักสูตรอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย” 
  ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๒๕ ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 
๒๕.๑ นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาค

การศึกษาปกติ  ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วย
กิต 

๒๕.๒ นักศึกษาไม่เต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียน                                                                  
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
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๒๕.๓ นักศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร อ่ืนๆ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๖.๓.๑ ๒๖.๓.๒ ๒๖.๓.๓ ๒๖.๓.๔ และ ๒๖.๓.๕ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน 

“๒๖.๓.๑ วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 
อาจเป็นรายวิชาที่เคยเรียนมาก่อนและผลการประเมินไม่ผ่าน หรือรายวิชาที่จ าเป็นต้องเรียนเพ่ือให้
ครบโครงสร้างในการส าเร็จการศึกษา  

๒๖.๓.๒ วิชาที่คณะหรือหลักสูตรเปิดสอนในภาคฤดูร้อน นอกเหนือไปจากรายวิชา
ที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ได้ 

ทั้งนี้กรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า ๑๐ คน ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาการพิจารณา”  
 ข้อ ๑๓ ให้เพ่ิมข้อ ๒๖/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้ 
 “ข้อ ๒๖/๑ การลงทะเบียนเรียน ส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการลงทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๓๕ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการใหม ่

๓๕.๑ นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนา
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษา
ยังไม่สมบูรณ ์

๓๕.๒ ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนา
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ นักศึกษาจะต้องประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดทุกประการ         หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพ่ีเลี้ยงในหน่วยงานฝึกประสบการณ์
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วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ อาจพิจารณาส่งตัวกลับและ
ด าเนินการให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ
ใหม่ อีกครั้ง 

๓๕.๓ นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจ
ศึกษา        หรือการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอ่ืนก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียน
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ได้” 
 ข้อ ๑๕ ให้เพ่ิมข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ ของข้อ ๓๖.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 

“กรณีการประเมินผลส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  ในการประเมินผลให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๗.๔.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์           
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“๓๗.๔.๒ กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบปลายภาค
ต่อคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจากเปิดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อได้รับอนุญาต
จากคณบดีให้สอบปลายภาค ให้คณะที่รายวิชานั้นสังกัด จัดวัน – เวลา และคณะกรรมการคุมสอบ 
หากไม่มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตาม
คะแนนที่มีอยู่หากอาจารย์ไม่ส่งผลการเรียนตามก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น 
“F”” 

ข้อ ๑๗ ให้เพ่ิมข้อ ๔๖/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้   

“ข้อ ๔๖/๑ ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตามก าหนดการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัย” 

ข้อ ๑๘ ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ ๖๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ ดังนี้ 
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“ส าหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)”  
 ข้อ ๑๙ ให้เพ่ิมข้อ ๖๑/๑  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้  

“ข้อ ๖๑/๑ นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ
หลักสูตรอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๒๐ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๖๓.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์               
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
 “๖๓.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “D” ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ 
“NP”     ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน” 
 ข้อ ๒๑ ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ ๖๓.๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ ดังนี้ 

“ข้อ ๖๓.๓.๔ การส าเร็จการศึกษาส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร
อ่ืนๆ                ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  ระยะเวลาในการส าเร็จ
การศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย” 

ประกาศ ณ  วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
       
                      
 

   (ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ) 
                                                  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

                   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ. 2562 
............................................. 

 โดยที่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ. 2557 เพ่ือให้ 
การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่  
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่ยังคงมีสภาพนักศึกษาในวันที่ประกาศฉบับนี้
ประกาศใช้บังคับเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 28 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
28.1 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษาเป็น F หากมี

การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้ าครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ให้ใช้ผลการศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด
เป็นผลการศึกษา แต่รายวิชาที่มีผลการศึกษาเป็น F จะยังคงปรากฏอยู่ในหลักฐานทางทะเบียนของ
ภาคการศึกษานั้น 

28.2 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษา เป็น D หรือ 
D+ หากมีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้ าครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ให้ใช้ผลการศึกษาที่ได้
คะแนนสูงสุดเป็นผลการศึกษา แต่รายวิชาที่มีผลคะแนนที่ลงทะเบียนก่อนหน้านั้น จะยังคงปรากฏอยู่
ในหลักฐานทางทะเบียนของภาคการศึกษานั้น 
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 ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 43 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น “F” ให้เป็นไปตามข้อ 28” 
  ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 48.1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2557โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร
เดิม     ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่
ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน 
หรือแล้วแต่เงื่อนไขของหลักสูตรที่ได้รับโอนย้าย” 

 
 ประกาศ ณ  วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

       
                      
 

   (ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ) 
                                                  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

                   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ข 

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทมุธาน ี

ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08)  
พ.ศ. 2559 

 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาทั่วไป  

ภาษาอังกฤษ : General Education 
 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
งานวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

3. ความเป็นมาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 
พฤษภาคม 2548 โดยในขอ้ 8.1 ให้ความหมายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึงวิชาที่
มุง่พัฒนา ผู้เรียนให้มีความรอบรูอย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ทีก่ว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง 
ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมาย
ไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ 
สามารถน าความรูไปใช้ในการด าเนินชีวิต และด ารงตนอยู่ในสังคมไดเป็นอย่างดี” ส าหรับวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เดิมมีการใช้
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการพัฒนาวิชาศึกษา
ทั่วไปใช้ในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2556 ได้พัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นมาใหม่ เพ่ือให้เข้าสู่กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยให้สอดคล้องกับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 ที่ระบุไว้ว่า มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชา หรือ
ลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยให้ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษา 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาท่ัวไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตร์เนื้อหาวิชาต่างๆ 
(Integrated) อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 10 รายวิชา รายวิชาละ 3 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต โดย
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จัดการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรม (Active Learning) ให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากเหตุการณ์ 
สถานการณ์จริงน าความรู้ที่ ได้ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตอาสา ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จาก
กระบวนการวิจัย (Research-based) และท าโครงการต่างๆ (Project-based) ให้นักศึกษาน ามา
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Discussions) โดยให้อาจารย์สอนเป็นทีม (Team Teaching) ลด
การสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต์ บทเรียน
ออนไลน์ และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะและ
ความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ต่อไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนักและส านึกในความเป็นไทย ส าหรับ
อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนและจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้
ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   หลังจากที่ใช้หลักสูตรดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้จัดประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ปัญหาพบว่ายังขาดการฝึก
ทักษะบางส่วน ซึ่งอาจส่งผลต่อนักศึกษาในอนาคต จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท าเป็นเอกสาร 
สมอ.08 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 6/2559 
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

1. การเปิดเสรีทางการค้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ท า
ให้นักศึกษามีความจ าเป็นต้องเรียนรู้ และมีทักษะด้านภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทค โนโลยี
สารสนเทศ ไว้ในรายวิชา GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเน้นหนักไปในทางบูรณาการ ไม่ได้ฝึกทักษะของภาษาอย่างโดดเด่น
จริงจัง รวมถึงไม่มีรายวิชาด้านภาษาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซึ่งอาจส่งผลต่อการศึกษาต่อ
หรอืการท างานในอนาคต คณะกรรมการบริหารจึงเห็นควรให้เพ่ิมรายวิชา ภาษาไทย 1 รายวิชา และ
ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา เพื่อให้การฝึกทักษะชัดเจนขึ้น และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน 

2. การเรียนรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการรวมกับ
ความเป็นพลเมือง จิตอาสา และหลักสูตรโตไปไม่โกง ของส านักงานป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ท าให้การเรียนรู้ และฝึกทักษะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไม่ชัดเจน  

3. การเพ่ิมรายวิชา 4 รายวิชา จึงจ าเป็นต้องปรับลดจ านวนหน่วยกิตบางรายวิชาลงเพ่ือให้
จ านวนหน่วยกิต รวมไม่เกิน 30 หน่วยกิต 
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4. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับรหัสวิชาของทุกรายวิชาใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจ าแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ
ความยากง่ายเพ่ือให้สามารถจัดแผนการเรียนได้สะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ปรับตัวอักษรน า
หน้าวิชาจาก GE เป็น VGE ประกอบกับการเพ่ิมรายวิชา ตามข้อ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาทั่วไปจึงได้
ปรับรหัสรายวิชาใหม่ ให้สอดคล้องตามมติที่ประชุม 

5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงมีความจ าเป็นต้องปรับกระบวนการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามมติของที่ประชุม 

 
4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1 ปรัชญา 
 เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้ เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้ อ่ืน สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก 

4.2 วัตถุประสงค์ 
วิชาศึกษาท่ัวไปมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
4.2.1 มีความรู้พ้ืนฐานการด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การรู้จักตนเอง รู้จักท้องถิ่น 

รู้จักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี  
4.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ  
4.2.3 มีทักษะในการด ารงชีวิต การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การน าเสนอ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
4.2.4 ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม 
 

5. ก าหนดการเปิดสอน 
 เปิดสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1                
ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป  
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6. อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้ สอนมีทั้ งอาจารย์ประจ าจากหมวดวิชาศึกษาทั่ ว ไป คณาจารย์ คณะต่ างๆ                   
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์พิเศษ        
ที่มหาวิทยาลัยเชิญมา โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
และเข้ารับการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และกิจกรรมเป็นฐาน 
(Project Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จไปเป็นบัณฑิต   
ที่มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้  อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเดียวกัน
จะต้องร่วมกันจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
7. นักศึกษา 
 นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2561 จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ให้ครบตาม
โครงสร้าง ซึ่งถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น 

 
8. หลักสูตร และค าอธิบายรายวิชา 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1 สถาบันอุดมศึกษา
อาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชา
ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์    
ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจ านวนหน่วยกิต รวมไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ และเทคโนโลยีปัจจุบัน และ
ส่งเสริมการฝึกทักษาการเรียนรู้ในหน่วยกิจกรรมการเรียนรู้ จึงได้มีการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย 
(สมอ.08) 

8.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
8.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 4 รายวิชา และ 5 ชุดการเรียนรู้ บังคับเรียนทั้งหมด ดังนี้ 

  8.2.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    9 หน่วยกิต 
 VGE102  การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
   Critical Thai Language for Communication 
 VGE112  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสังคมโลก   3(2-2-5) 
   English for Global Communication 
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 VGE113 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต        3(2-2-5) 
   English for Life-long Learning Skills Development 
8.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    12 หน่วยกิต 

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท     3(2-2-5) 
   To Follow in the Royal Footsteps of  
   Their Majesties the Kings   
  VGE111*   ทักษะการรู้สารสนเทศ                                            3(2-2-5) 
       Information Literacy Skills   
 VGE116  การเปลี่ยนวิถีใหม่เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน                   3(2-2-5) 

  Change of the new normal for  
  sustainable development 
VGE117  การสร้างเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์                  3(2-2-5) 
  VRU Spiritual Identity 

8.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี   9 หน่วยกิต 
VGE114  การคิดทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนานวัตกรรม                  3(2-2-5) 
  Scientific Thinking and developing Innovation 
VGE115  การสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต                          3(2-2-5) 
 Health Promotion for Quality of Life 

  VGE118  การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล                                          3(2-2-5) 
              Digital Transformation 

8.3 ค าอธิบายรายวิชา  
รหัสวิชา  ชื่อ และค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ศ) 
 

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท 3(2-2-5) 
 To Follow in the Royal Footsteps of Their Majesties the Kings 
 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล
ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระอัจฉริยภาพ หลักทศพิธราชธรรม หลักการทรงงาน พระราชกรณียกิจ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชด าริ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Critical Thai Language for Communication 
  ความส าคัญของภาษาไทย การสื่อสาร พัฒนาทักษะ การฟัง  การพูด การอ่าน การ
เขียน ทักษะการสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ การพิจารณาสาร การน าเสนอ
สารด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อผสมในทางวิชาการ และ
สถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE111*  ทักษะการรู้สารสนเทศ                                                 3(2-2-5) 
    Information Literacy Skills 
     ทักษะการรู้สารสนเทศในระดับอุดมศึกษา และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้   ตลอด
ชีวิต ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ  การวิเคราะห์ความต้องการ
สารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ  เครื่องมือสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศ กลยุทธ์การค้นสารสนเทศ การวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศ การประเมินคุณค่า
ของสารสนเทศ การเรียบเรียง และน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบผลงานวิชาการที่เป็นมาตรฐานอย่าง
มีจริยธรรม 
 
VGE112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมโลก        3(2-2-5) 
  (English for Global Communication)                            
  ฝึก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูดในสถานการณ์ 
และหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การท่องเที่ยว เวลาว่าง สื่อสังคมออนไลน์ การซื้อ
สินค้า และความบันเทิงในบริบทของสังคมไทย และสังคมโลก วิเคราะห์ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ที่ส่งผลต่อการสื่อสารภาษาอังกฤษให้สัมฤทธิ์ผล 

 
VGE113 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต        3(2-2-5) 
       (English for Life-long Learning Skills Development)      

ฝึก และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้น
การอ่านข้อความจากแหล่งข้อมูลหลายประเภท เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ และเน้นการอ่าน
ข้อความจากลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การพูดคุยกัน
บนสื่อสังคมออนไลน์ และอินโฟกราฟิกส์ พัฒนากลยุทธ์ที่จ าเป็นต่อการอ่านภาษาอังกฤษ ได้แก่ การ
ใช้พจนานุกรมออนไลน์ การอ่านเร็วเพ่ือจับใจความ การกวาดสายตาเพ่ือหาข้อมูลเฉพาะ การหาค า
อ้างถึงค าสรรพนาม การเดาความหมายจากบริบท และการสรุปความ 
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VGE114  การคิดทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนานวัตกรรม       3(2-2-5) 
 (Scientific Thinking and developing Innovation)   
 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ทักษะกระบวนการคิด
อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ เพ่ือให้เกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาทักษะการ
ค านวณ เพ่ือสร้างนวัตกรรมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE115 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5) 
 (Health Promotion for Quality of Life) 
 ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพกาย จิต สังคม และสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณ มีทักษะชีวิต รู้เท่าทันโรคซึมเศร้า และโรคเครียด มีความรู้   ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ
ผู้บริโภค การใช้ยา การออกก าลังกาย ป้องกันอุบัติภัย  เตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น และสามารถรับความรู้สึก ความงาม ความรู้สึกสุนทรียะในงานศิลปะได้ 
 
VGE116 การเปลี่ยนวิถีใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน                    3(2-2-5) 
         (Change of the new normal for sustainable development) 
 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม การเคลื่อนย้ายศูนย์อ านาจโลกจากตะวันตกไปสู่บูรพาภิวัตน์ ผลกระทบ และการปรับตัว
ให้อยู่รอดในยุคการท าลายล้าง และยุคชีวิตวิถีใหม่ด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
VGE117 การสร้างเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์                  3(2-2-5) 
 (VRU Spiritual Identity) 
 ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์” มีอัต
ลักษณ์บัณฑิตจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 
VGE118 การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล  3(2-2-5) 
 (Digital Transformation) 
 การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่สามารถรักษาอัตลักษณ์ของตนเองในโลกออนไลน์ และความ
เป็นจริง สามารถจัดสรรเวลาหน้าจอ รับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน์ รักษาความปลอดภัยของตนเองใน
โลกออนไลน์ รักษาข้อมูลส่วนตัว และบริหารจัดการข้อมูล   เผยแพร่ไว้บนโลกออนไลน์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี และสื่อในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างเกิดประโยชน์ มีความรับผิดชอบ และ
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จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารผ่านการเล่าเรื่องด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือแก้ปัญหาที่ท้าทาย หรือสร้างโอกาสใหม่ ๆ 
 
9. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

9.1 คุณธรรม จริยธรรม 
9.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย 
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง     

2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
9.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    1) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
    2) ก าหนดกติกาในห้องเรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายที่เป็นไป
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
    3) จัดท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ใน และนอก
สถาบันการศึกษา โดยให้นักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจด าเนินการด้วยตนเอง 
    4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานที่นักศึกษาท า โดยอาจารย์ เป็นผู้
ชี้น าให้นักศึกษาสามารถคิดตาม 

9.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังเรียน 
    2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา 
    3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
    4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรม 
    5) ประเมินผลจากโครงการที่ท า และการรายงานผลโครงการ รวมทั้งการอภิปราย  
    6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

9.2 ความรู้ 
9.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
2) มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ

ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
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9.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ โดยผ่าน
กระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น 
    1) การจัดท าโครงการ/โครงงานประจ าวิชา (Project Based Learning) 
    2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry, Inquiry 
Cycle)    
    3) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งค าถามตามเนื้อหา โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
    4) ศึกษานอกสถานที่ เช่น ศึกษาดูงาน เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานอ่ืน การท าโครงการ
ร่วมกับชุมชน การศึกษาพ้ืนที่จริงก่อนท าโครงการ 

9.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1) ตรวจสอบกระบวนการท างาน ผลผลิตและผลลัพท์ของงาน 
    2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง 
    3) ประเมินจากการรวบรวมข้อมูลประกอบโครงการ 
    4) การน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
   5) ผลการทดสอบของนักศึกษา 

9.3 ทักษะทางปัญญา 
9.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของตน

เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
9.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    1) การถามตอบ กรณีเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยเน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์
จริง หรือใช้กรณีศึกษา 
    2) จัดกิจกรรมอภิปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้และ
สรุปผลการเรียนรู้ เชื่อมโยงสู่การน าไปใช้จริง 
    3) จัดท าโครงการ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา และควบคุมดูแล 

9.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการน าเสนอโครงการ 
   2) ประเมินจากการอภิปราย และการน าเสนอผลที่ได้จากการอภิปรายในแต่ละครั้ง 
    3) ประเมินจากผลงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
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9.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
9.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  

1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสมกับ
บทบาทและสถานการณ์  

2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม  
9.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 
    1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยหรือโครงการ และแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
    2) การจัดกิจกรรมของกลุ่ม 

9.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
    1) ให้ผู้เรียนประเมินซึ่งกันและกัน และประเมินตนเอง 
    2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความรับผิดชอบ การแสดงบทบาท ผู้น า ผู้ตาม การเป็น
สมาชิก และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
   3) ประเมินจากผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 
   4) การจัดกิจกรรมสะท้อนความคิด (Reflection) 

9.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและ 
น าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม   

9.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข     
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) บูรณาการ การใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนและกิจกรรม     
ในชั้นเรียน 

2) มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย อินเทอร์เน็ต 
และฐานข้อมูลต่างๆ  

3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่างๆ  
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9.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) ประเมินผลจากการการใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการด าเนินโครงการ 
    2) ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล การน าเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต่างๆ  
   3) ผลงานการท ารายงาน และการน าเสนองาน 
 
10. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

ที ่
 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1 VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท           
2 VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร           
3 VGE112 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสังคมโลก           

4 VGE113 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต           

5 VGE114 การคิดทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนานวัตกรรม           
6 VGE115 การสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต           

7 VGE116 การเปลี่ยนแปลงวิถีใหม่ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน           

8 VGE117 การสร้างเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์           
9 VGE118 การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล           
10 VGE111* ทักษะการรู้สารสนเทศ           
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ที่ 526/2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 
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ภาคผนวก ง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งที่ 1/2564 

วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 
ณ ห้อง 9107 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

********************************************* 
 

กรรมการผู้มาประชุม 
1. อาจารย์จิรัญญา โชตยะกุล  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 2. ผู้ช่วยศาสตรจารย์อ าพล เทศดี  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 3. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ประภาวรรณ  แพงศรี  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4. อาจารย์ ดร.ริศภพ ตรีสุวรรณ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 5. อาจารย์ภัทราภรณ์ เหนือศรี  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

เริ่มประชุม    เวลา 10.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรต้องด าเนินการร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เพ่ือเสนอต่อกรรมการวิชาการในรอบเวลาตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนก าหนด 

1.2 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรต้องด าเนินการร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายวันที่ 19 มีนาคม 2564
เพ่ือพร้อมเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2565 

 
 มติทีป่ระชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรแจ้งให้ทราบถึงการปรับเปลี่ยนข้อมูลในแนวโน้มของ
ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต เพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับปรุงหลักสูตรจากสถานการณ์ภายนอกและ
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางอุตสาหกรรม 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบของการร่างหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  และให้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเสนอในการ
ประชุมครั้งถัดไป 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

ปิดประชุม  เวลา   12.30  น 
 
 
 

(ลงชื่อ)................................................ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                      (อาจารย์ภทัราภรณ์ เหนือศรี ) 

กรรมการและเลขานุการ 
 

 
(ลงชื่อ)................................................. ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(อาจารย์จิรัญญา โชตยะกุล) 
                         ประธานหลักสูตร 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งที่ 2/2564 

วันที ่25  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
ณ ห้อง 9107 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

********************************************* 
 

กรรมการผู้มาประชุม 
1. อาจารย์จิรัญญา โชตยะกุล  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 2. ผู้ช่วยศาสตรจารย์อ าพล เทศดี  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 3. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ประภาวรรณ  แพงศรี  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4. อาจารย์ ดร.ริศภพ ตรีสุวรรณ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 5. อาจารย์ภัทราภรณ์ เหนือศรี  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 
เริ่มประชุม    เวลา 13.30 น. 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 ประธานหลักสูตรแจ้งก าหนดการการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วันที่ 16 มีนาคม 2564  

1.2 ประธานหลักสูตรแจ้งการจัดท ารูปเล่มร่างหลักสูตรให้เรียบร้อยตามแบบฟอร์มที่
ส านักงานส่งเสริมงานทะเบียนและวิชาการก าหนด   เพื่อเสนอต่อผู ้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลักสูตร รวมถึงเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองวันที่ 17 พฤษภาคม 2564  และเสนอสภา
วิชาการในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 

 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564  
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
ติดตามส่วนของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบของการร่าง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ แนวทางของหลักสูตรปรับปรุงที่จะ
แสดงถึงความน่าสนใจของหลักส ูตร รวมถึงการปร ับปร ุง เนื ้อหารายว ิชาให ้ เกี ่ยวข ้องกับ
ภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสมัยใม่ และแนวโน้มความต้องการของตลาดในอนาคต 

 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 มติที่ประชุมปรับปรุงหลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 
2563 ได้มีการปรับเปลี่ยนค าอธิบายวิชาในหมวดของพื้นฐานทางวิศวกรรม รวมถึงได้เปลี่ยนรหัส
วิชาใหม่จาก TEG เป็น TEC ทั้งหมด 

4.2 จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2565) 

4.3 จ านวนหน่วยกิตของหมวดพื้นฐานทางวิศวกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เท่ากับ 32 หน่วยกิต 

4.4 ก าหนดการวันวิพากษ์หลักสูตรให้ทราบถึงการน าเสนอข้อมูลของหลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2565 ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 

4.5 ด าเนินการเกี่ยวกับรายละเอียดค่าวัสดุการใช้งบประมาณในโครงการปรับปรุงหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อนินทยา ค ากันยา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
     คณะวิศวกรรมศาสตร์   
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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อาจารย์ ร้อยโท ดร.รัฐวุฒิ วงษ์วิทย์  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คุณณัฐพล ตาลมงคล  บริษัท ฟาบริเนท จ ากัด 
5.2 ส าหรับกลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมอุตสาหการในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ทาง

หลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มวิชา เพ่ือตอบโจทย์กับอุตสาหกรรมในอนาคต รวมถึงเพ่ิมทักษะที่
หลากหลายทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตขององค์กร  ได้แก่ 

 กลุ่มวิชาที่ 1 กลุ่มวิชา Basic Industrial Engineering 
 กลุ่มวิชาที่ 2 กลุ่มวิชา Analytical Thinking 
 กลุ่มวิชาที่ 3 กลุ่มวิชา Business Management 
 กลุ่มวิชาที่ 4 กลุ่มวิชา Integrated for Industrial Engineering 
 กลุ่มวิชาที่ 5 กลุ่มวิชา Sustainability  
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

ปิดประชุม  เวลา   16.30  น 
 
 
 

(ลงชื่อ)................................................ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                      (อาจารย์ภทัราภรณ์ เหนือศรี ) 

กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 

(ลงชื่อ)................................................. ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(อาจารย์จิรัญญา โชตยะกุล) 

                         ประธานหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
รายงานการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งที่ 1/2564 

วันที ่16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

********************************************* 
 
กรรมการผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อนนิทยา  ค ากันยา  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. อาจารย์ ร้อยโท ดร.รัฐวุฒิ   วงษ์วิทย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. คุณณัฐพล    ตาลมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี  คณบดีคณะเทคโนโลยี 

        อุตสาหกรรม 
5. อาจารย์จิรัญญา โชตยะกุล  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 6. ผู้ช่วยศาสตรจารย์อ าพล เทศดี  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 7. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ประภาวรรณ  แพงศรี  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 8. อาจารย์ ดร.ริศภพ ตรีสุวรรณ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 9. อาจารย์ภัทราภรณ์ เหนือศรี  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

    10. อาจารย์ ดร.ชุติกาญจน์         สุพพัตเวช  อาจารย์ประจ า 
        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
เริ่มการวิพากษ์หลักสูตร เวลา 8.30 น. 
 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 
ข้อเสนอแนะของผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อนินทยา ค ากันยา มีดังนี้ 
 - เนื่องจากในอุตสาหรรมปัจจุบันเป็นระบบอัตโนมัติจึงควรให้ความส าคัญกับการบ ารุงรักษา
เครื่องจักรในรายละเอียดวิชาการบ ารุงรักษาทางวิศวกรรม 
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 - การแบ่งรายวิชาให้ชัดเจนตามกลุ่มวิชาทั้ง 4 ได้แก่ พื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Basic 
IE), การประยุกต์หรือน าไปใช้ (Integrated) , การจัดการธุรกิจ(Business Management) และความ
ยั่งยืน (Sustainability) และการจัดรายวิชาควรมีจ านวนที่สมดุลกันทั้ง 4 กลุ่ม หรือเพ่ิมเนื้อหาใน
ค าอธิบายรายวิชา แต่ต้องค านึงการจัดการเรียนการสอนให้ได้ตามแผน 
 - ควรให้ความรู้ในเรื่องของหลักการท างานร่วมกันกับหุ่นยนต์ (Cyber Digital System) 
อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ ง ( Industrial Internet of Things (IIoT), การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน
(Preventive Maintenance) , การข้ึนรูป 3D printing, Lean Automation 
 - ควรแสดงทักษะที่ความคาดหวังของนักศึกษาแรกเข้าให้ชัดเจน 
 - การจะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนักศึกษาหลักสูตรควรพิจารณา
ว่าจะมีองค์ความรู้เพียงพอหรือไม่ เนื่องจากทางหลักสูตรไม่มีรายวิชาที่บังคับเรียนก่อน 
 
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ ร้อยโท ดร.รัฐวุฒิ วงษ์วิทย์ มีดังนี ้
 - ในรายวิชาที่เป็นสหกิจ/ฝีกประสบการณ์วิชาชีพ ควรเชิญผู้ประกอบการมาเล่ากรณีศึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษามีการแข่งขันในการหาหัวข้อโครงงาน เพ่ือแก้ปัญหาในเรื่องของการหาปัญหาหัวข้อ
โครงงาน และมีการท าข้อตกลงร่วมกัน 
 - เสนอให้วิชาบังคับสาขาให้อิงตามใน มคอ.1 ในส่วนของวิศวกรรมอุตสาหการ 
 -  การค านึงถึงนักศึกษาแรกเข้าที่มีพ้ืนฐานต่างกัน (ม.6, ปวช., ปวส.) ควรมีทักษะใดร่วมกัน 
และต้องมีพ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ใดบ้างให้เพียงพอต่อหลักสูตร 
 - จากอุตสาหกรรมในปัจจุบันรายวิชาของหลักสูตรที่มีนั้นยังไม่ครอบคลุม ในเรื่องที่เป็น 
Industry 4.0 เช่น เซนเซอร์  หรือ หุ่นยนต์ , เน้นรายวิชาที่ เป็น Hardware , ในการควบคุม
กระบวนการ เช่น หุ่นยนต์ , โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (PLC) , เครื่องกลึง CNC 
(Computer Numerical Control) เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะของคุณณัฐพล  ตาลมงคล มีดังนี้ 
  - รายวิชาที่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ควรน าข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ต่อ
ยอดในการท างาน เน้นเรื่องการแปลงข้อมูลและน าเสนอข้อมูล เพ่ือใช้ในการสื่อสาร เช่น Dashboard 
แบบ Real-time ในโรงงาน เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจ และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแผนก 
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 - ในรายวิชา TEC217 โปรแกรมประยุกต์ทางวิศวกรรม ใช้โปรแกรมอย่างไร เสนอให้เสริม
โปรแกรมพ้ืนฐานเข้าไป เช่น ในการท างานของแผนกควบคุมคุณภาพ (QC) ใช้โปรแกรม Excel 
รวมถึงการใช้โปรแกรมเบื้องต้น  
 - ในรายวิชา TIE313 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางการจัดการอุตสาหกรรม เพ่ิม
ขอบเขตของรายวิชาเนื่องจากการเขียนยังไม่ชัดเจน  
 - มติของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้หลักสูตรมีจุดเด่น สร้างอัตลักษณ์ของหลักสูตรให้
ตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาเรียน สร้างบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการผู้ใช้บัณฑิตใน
งานด้านต่างๆ จึงให้ด าเนินการจัดโครงสร้างหลักสูตรตาม มคอ. 1 วิศวกรรมศาสตร์ และไม่ยื่นขอใบ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) และให้ปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นวิศวกรรมการจัดการ 
 
ปิดประชุม เวลา   16.30  น 
 
 
 

  (ลงชื่อ)................................................ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                        (อาจารย์ภัทราภรณ์    เหนือศร)ี 

  กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 

  (ลงชื่อ)................................................. ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (อาจารย์จิรัญญา   โชตยะกุล) 

                         ประธานหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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1.  ชื่อ นางสาวจิรัญญา นามสกุล โชตยะกุล         
1.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
1.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2545 

ปริญญาตรี วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

2541 

 

1.3  ผลงานทางวิชาการ 
1.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
 -  
1.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

Chotyakul C. , (2019). Optimal order allocation for multiple Product, Multiple 
Supplier under Multiple Decision Criteriiona. Proceeding of RCGR 2019. 
(395-401). Bangkok. Sripatum University 

Chotyakul C., (2019). Modified Artificial Bee Colonyfor Procurement Problems with 
Price Discounts. Proceeding of RCGR 2019. (405-413). Bangkok. Sripatum 
University 

จิรัญญา โชตยะกุล. (2564). การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษาคลังอะไหล่
ส าหรับซ่อมบ ารุง. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึงวิจัย ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. วันที่1 มีนาคม 2564. (507 – 513). 
ราชบุรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. 

ธนินทร์  เ กตุ จั นทึ ก , ปิ ยะพงศ์  จ าลอง เ พ็ ง , ภั ทราภรณ์  เหนื อศรี , จิ รัญญา  โชตยะกุ ล ,  
ประภาวรรณ แพงศรี และ อ าพล เทศดี . (2564). การปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิตปุ๋ย. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึงวิจัย ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง . วันที่ 1 มีนาคม 2564, (35 - 42). 
ราชบุรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. 
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ฐิตาภรณ์ อ่อนสีหา, ชัยศิริ จันทร์เอ่ียม, อ าพล เทศดี, จิรัญญา โชตยะกุล และ ภัทราภรณ์ เหนือศรี. 
(2563). การปรับปรุงกระบวนการผลิตตู้จ่ายน  ามันของแผนก Finishing Section 
กรณีศึกษาบริษัทผลิตตู้จ่ายน  ามัน. ในรายงานสืบเนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติ
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11. วันที่ 21 
สิงหาคม 2563,  (835 – 841). นครราชสีมา. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 

ภัทราภรณ์ เหนือศรี, จิรัญญา โชตยะกุล,  ใบเฟิร์น ศรีเทพ และ ประจักร บุบผาวงษ์. (2562). ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดขนุนแผ่นอบกรอบ. 
ในรายงานสืบเนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ . 31 พฤษภาคม 2562. (208 – 216). ปทุมธานี . 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

ณัฐชา เทียนมี, สิริมนัส กติยะการ, สุดารัตน์ เพ็งวัน และ จิรัญญา โชตยะกุล . (2561). การเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตชิ นส่วนแขนจับหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ.  ในรายงาน
สืบเนื่องในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4. วันที่ 12-13 
กรกฎาคม 2561. (131-136). ก าแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
 

1.4  ประสบการณ์ในการสอน 
17 ปี 

1.5  ภาระงานสอน 
 1.5.1. วิชาสถิติวิศวกรรม 
 1.5.2. วิชาการวิจัยด าเนินงาน 
 1.5.3. วิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางการจัดการอุตสาหกรรม 
 1.5.4. วิชาการควบคุมระบบการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์  
 1.5.5. วิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 1.5.6. วิชาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม   
 1.5.7. วิชาการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอุตสาหกรรม 
 1.5.8. วิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 
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2.  ชื่อ นายอ าพล นามสกุล เทศด ี        
2.1  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ 

อุตสาหกรรม) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2550 

ปริญญาตรี ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์) วิทยาลัยครูพระนคร 2526 
 

2.3  ผลงานทางวิชาการ  
2.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
 -  
2.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

ธนินทร์  เ กตุ จั นทึ ก , ปิ ยะพงศ์  จ าลอง เ พ็ ง , ภั ทราภรณ์  เหนื อศรี , จิ รัญญา  โชตยะกุ ล ,  
ประภาวรรณ แพงศรี และ อ าพล เทศดี . (2564). การปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิตปุ๋ย. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึงวิจัย ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง . วันที่ 1 มีนาคม 2564. (35 - 42). 
ราชบุรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. 

ฐิตาภรณ์ อ่อนสีหา, ชัยศิริ จันทร์เอ่ียม, อ าพล เทศดี, จิรัญญา โชตยะกุล และ ภัทราภรณ์ เหนือศรี. 
(2563). การปรับปรุงกระบวนการผลิตตู้จ่ายน  ามันของแผนก Finishing Section 
กรณีศึกษาบริษัทผลิตตู้จ่ายน  ามัน. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11. วันที่ 21 
สิงหาคม 2563. (835 – 841). นครราชสีมา. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 

ขนิษฐา อินจร, อาราดา หวันมะรัตน์, ปาริชาติ พิมพา, พัชรนันท์ กิตติสุนทรวงศ์ และ อ าพล เทศดี. 
(2561). การประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับตั งเครื่องจักรแบบรวดเร็ว กรณีศึกษาธุรกิจ
ร้านอาหาร. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับชาติครั้งที่ 4. วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561. (402-407). ก าแพงเพชร. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร. 
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2.4  ประสบการณ์ในการสอน 
35 ปี 

2.5  ภาระงานสอน 
2.5.1. วิชาปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2.5.2. วิชาวิศวกรรมความปลอดภัย 
2.5.3. วิชาการบ ารุงรักษาทางวิศวกรรม 
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3.  ชื่อ นางสาวประภาวรรณ นามสกุล แพงศร ี       
3.1  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
2563 

ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาการการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2548 

ปริญญาตรี วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิต) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2541 
 

3.3  ผลงานทางวิชาการ  
3.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
 -  
3.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย 

Pangsri, P. (2016). Analysis of layout alternatives to increased productivity. In 

Proceeding of 2nd Innovation, Management and Industrial Engineering. 5-7 August 
2016. (317-326). Fukuoka. Japan.  

Pangsri, P. and Pangsri, P. (2017). Mannanase Enzyme for Bacillus Subtilis P2-5 with 
waste management. Energy Procedia. vol 138. October. 2017 : 343-347.  

กิตติพศ เกตุสถิตย์และประภาวรรณ แพงศรี. (2564). ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการปลูกล าไย
โดยวิธีการออกแบบการทดลอง. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 (ASTC2021). วันที่ 26 มีนาคม 
2564. (319-324). ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

ธนินทร์  เ กตุ จั นทึ ก , ปิ ยะพงศ์  จ าลอง เ พ็ ง , ภั ทราภรณ์  เหนื อศรี , จิ รัญญา  โชตยะกุ ล ,  
ประภาวรรณ แพงศรี และ อ าพล เทศดี . (2564). การปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิตปุ๋ย. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึงวิจัย ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง . วันที่ 1 มีนาคม 2564. (35 - 42).
ราชบุรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. 
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พรรณวิภา แพงศรี, ประภาวรรณ แพงศรี, และเลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์. (2563). การใช้ประโยชน์
จากวัสดุเหลือทิ งทางการเกษตรโดยใช้ในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากเห็ดนางรม. ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ“ราชภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 
2563. วันที่ 15–16 ธันวาคม 2563. (392-397). พระนครศรีอยุธยา. มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประภาวรรณ แพงศรี และสิริรัตน์ พ่ึงชมภู (2562). ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
การขนส่งที่มีต่อเศรษฐกิจและการระบบขนส่งที่มีต่อเศรษฐกิจและระบบการขนส่งของ
ประเทศไทย. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ฉบับที่ 14 ฉบับที่ 3. กันยายน-ธันวาคม. 2562 : 24 –31. 

กรรณิกา  อัม พุช ,  กมลพร  กอกขุนทด ,  แพรวพรรณ  ชู ช่ ว ย ,  พรรณวิภา  แพงศรี และ
ประภาวรรณ แพงศรี. (2562). ก า ร ศ ึ ก ษ า องค์ประกอบทางเคมึและปริมาณ
จุลินทรีย์ของหญ้าเนเปียร์หมักที่อายุต่างกัน. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี. วันที่ 19 ธันวาคม 2562. (632-636). จันทบุรี. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี 

ธีระเดช ฤทธิ์ชาวนา, วิทยา กันไชย, มนัสพงษ์ ป้อมลอย และ ประภาวรรณ แพงศรี. (2561). การลด
ของเสียในกระบวนการผลิตขวดแก้ว. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4. วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561. (98-102). ก าแพงเพชร. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

ประภาวรรณ แพงศรี (2560)  การลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก กรณีศึกษาโรงงานผลิต
ชิ นส่วนรถยนต์. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ 
ครั้งที่ 3. วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560. (98-102). มหาสารคาม. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

 
3.4  ประสบการณ์ในการสอน 

15 ปี 
3.5  ภาระงานสอน 

3.5.1. วิชาองค์การและการจัดการอุตสาหกรรม 
3.5.2. วิชาการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอุตสาหกรรม 
3.5.3. วิชาการวางผังโรงงาน 
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3.5.4. วิชาการศึกษาการท างาน 
3.5.5. วิชาการควบคุมคุณภาพ 
3.5.6. วิชาการจัดการคุณภาพ 
3.5.7. วิชาการจัดการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน 
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4.  ชื่อ นางสาวภัทราภรณ์ นามสกุล เหนือศร ี       
4.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
2561 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557 
  

4.3  ผลงานทางวิชาการ  
4.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
 -  
4.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย 

ภัทราภรณ์  เหนือศรี, ภาคภูมิ  รามัญ, และธีรเชษฐ์ หาญเกียรติกล้า. (2564). การเพิ่มประสิทธิภาพ 
กระบวนการท างานในแผนกงานซ่อม. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 เล่ม 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. วันที่ 13 พฤษภาคม 
2564. (12 - 18). เชียงใหม่. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา. 

ธนินทร์  เ กตุ จั นทึ ก , ปิ ยะพงศ์  จ าลอง เ พ็ ง , ภั ทราภรณ์  เหนื อศรี , จิ รัญญา  โชตยะกุ ล ,  
ประภาวรรณ แพงศรี และ อ าพล เทศดี . (2564). การปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิตปุ๋ย. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึงวิจัย ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง . วันที่ 1 มีนาคม 2564. (35 - 42). 
ราชบุรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. 

ฐิตาภรณ์ อ่อนสีหา, ชัยศิริ จันทร์เอ่ียม, อ าพล เทศดี, จิรัญญา โชตยะกุล และ ภัทราภรณ์ เหนือศรี. 
(2563). การปรับปรุงกระบวนการผลิตตู้จ่ายน  ามันของแผนก Finishing Section 
กรณีศึกษาบริษัทผลิตตู้จ่ายน  ามัน. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11. วันที่ 21 
สิงหาคม 2563. (835 – 841). นครราชสีมา. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 

 
 



151 
 

  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

ภัทราภรณ์ เหนือศรี, จิรัญญา โชตยะกุล,  ใบเฟิร์น ศรีเทพ และ ประจักร บุบผาวงษ์. (2562).  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดขนุนแผ่นอบ
กรอบ. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. วันที่ 31 พฤษภาคม 2562. (208 – 216). 
ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

 
4.4  ประสบการณ์ในการสอน 

2  ปี 
4.5  ภาระงานสอน 

4.5.1. วิชาการวางผังโรงงาน 
4.5.2. วิชาการศึกษาการท างาน 
4.5.3. วิชาการวางแผนและการควบคุมการผลิต 
4.5.4. วิชาการวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ 
4.5.5. วิชาการจัดการคุณภาพ 
4.5.6. วิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการอุตสาหกรรม 
4.5.7. วิชาการบริหารโครงการ 
4.5.8. วิชาการควบคุมระบบการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ 
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5.  ชื่อ นางสาวชุติกาญจน์ นามสกุล สุพพัตเวช        
5.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
5.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก Ph.D. (Engineering) University of Warwick 

Coventry, United Kingdom 
2564 

ปริญญาตรี + 
ปริญญาโท 

M.Eng. (Manufacturing and 
Mechanical Engineering) 

University of Warwick 
Coventry, United Kingdom 

2559 

 

5.3  ผลงานทางวิชาการ  
5.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
 -  
5.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย 

Suppatvech, C., Godsell, J. and Day, S. (2019). The roles of internet of things 
technology in enabling servitized business models: A systematic literature 
review. Industrial Marketing Management. vol 82. October. 2019 : 70-86. 

ชุติกาญจน์ สุพพัตเวช. (2564). ส ารวจและศึกษาทรัพยากรดิจิทัลและบทบาทของทรัพยากร
ดิจิทัลในการพัฒนาบริการภิวัฒน์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล: กรณีศึกษาของอุตสาหกรรม
ค้าปลีกน  ามันและก๊าซ. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. วันที่ 7 พฤษภาคม 2564. 
(850 – 860). ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

5.4  ประสบการณ์ในการสอน 
5 เดือน 

5.5  ภาระงานสอน 
5.5.1. วิชาภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 
5.5.2. วิชาสถิติวิศวกรรม 
5.5.3 วิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
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ภาคผนวก ช 
รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
และ 

ความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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สรุปผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

ผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจ าแนก 
ในแต่ละด้านตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  จาก
แบบสอบถามจ านวน 43 ชุด ได้ดังนี ้

 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 

หัวข้อในการส ารวจ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

1.1 ความมีระเบียบวินัย 4.42 0.63 

1.2 ความซื่อสัตย์สุจริต 4.53 0.70 
1.3 ความรับผิดชอบ 4.53 0.55 

1.4 ความเสียสละ ความมีน้ าใจ จิตอาสา 4.53 0.50 

1.5 ความตรงต่อเวลา 4.44 0.59 
1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.51 0.59 

รวม 4.49 0.59 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมาก 
(4.49) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีความซื่อสัตย์สุจริต 
ความรับผิดชอบ และ ความเสียสละ ความมีน้ าใจ จิตอาสามากที่สุด (4.53) รองลงมาคือ มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ (4.51) 

 
2. ด้านความรู้ 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา 4.35 0.61 

2.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพที่ศึกษา 4.47 0.59 
รวม 4.41 0.60 
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สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีความรู้อยู่ในระดับมาก (4.41) เมื่อ
จ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะในการปฏิบัติงานในสาขา
วิชาชีพที่ศึกษา (4.47) 

 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.1 มีความสามารถในการสืบค้น การวิเคราะห์    
การแปลความหมาย และการประเมินจาก
ข้อมูลสารสนเทศ 

4.42 0.54 

3.2 มีทักษะในการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหา
ด้วยตนอง 

4.40 0.54 

3.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา     
โดยใช้พื้นฐานจากความรู้และทักษะที่ศึกษา 

4.44 0.55 

รวม 4.42 0.54 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะทางปัญญาอยู่ในระดับมาก (4.42) 
เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มีคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
แก้ปัญหา โดยใช้พื้นฐานความรู้และทักษะที่ศึกษามากท่ีสุด (4.44) 
 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4.1 มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถ
ท างานเป็นทีมได้ 

4.60 0.49 

4.2 สามารถเป็นผู้น าแลผู้ตามท่ีดี 4.60 0.49 
4.3 มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

อย่างต่อเนื่อง 
4.58 0.50 

รวม 4.59 0.49 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก (4.59) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการ
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ให้บัณฑิตมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถท างานเป็นทีมได้อยู่ในระดับมาก (4.60) และให้
บัณฑิตมีความสามารถเป็นผู้น าแลผู้ตามท่ีดีอยู่ในระดับมาก (4.60) 

 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5.1 ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า
และแก้ปัญหา 

4.35 0.57 

5.2 ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล เก็บรวบรวม
ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แปลความหมาย และ
น าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

4.40 0.58 

5.3 มีทักษะการสื่ อสารและน า เสนอได้อย่าง
เหมาะสม 

4.47 0.55 

5.4 มีความสามารถในการสื่อสารได้มากกว่า  
1 ภาษาและมีความเป็นสากล 

4.40 0.54 

รวม 4.40 0.56 

 
สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การ

สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก (4.40) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้
บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะการสื่อสารและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมาก 
(4.47) 

จากผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
หลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ พบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้
บัณฑิตมีคุณลักษณะทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก (4.46) เมื่อจ าแนกในแต่ละด้านพบว่า คุณลักษณะ
บัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการเรียงตามล าดับได้ดังนี้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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1. ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
จากการส ารวจผู้ ที่ ก าลั งศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.  และ ปวส. 

ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการเลือกศึกษาใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X = 4.16 S.D. = 0.79) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสะดวก
ของสถานที่เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
(X = 4.50 S.D. = 0.50) รองลงมาคือ ความน่าสนใจของหลักสูตร  (X = 4.38 S.D. = 0.54)  
เวลาเรียนภาคพิเศษ (X = 4.35 S.D. = 0.80) หลักสูตรเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน (X = 4.13  
S.D. = 0.79) เวลาเรียนภาคปกติ (X = 4.13 S.D. = 0.85) ความมีชื่อเสียงของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร (X = 4.10 S.D. = 0.63) ค่าใช้จ่ายต่อเทอม (X = 4.07 S.D. = 0.84) ชื่อเสียงของสถาบัน 
(X = 4.00 S.D. = 0.78)  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ แหล่งทุนการศึกษา (X = 3.80 S.D. = 1.04)  
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ภาคผนวก ซ 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง  
(มีเฉพาะกรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 
1. เปรียบเทียบชื่อปริญญา 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 
ชื่อเต็ม :    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) 
ชื่อย่อ  :    วศ.บ. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)  
ชื่อเต็ม :    Bachelor of Engineering (Industrial Management Engineering) 
ชื่อย่อ  :    B.Eng. (Industrial Management Engineering) 

ชื่อเต็ม :    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการ) 
ชื่อย่อ  :    วศ.บ. (วิศวกรรมการจัดการ)  
ชื่อเต็ม :    Bachelor of Engineering (Management Engineering) 
ชื่อย่อ  :    B.Eng. (Management Engineering)  

 

2. เปรียบเทียบโครงสร้าง 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต  

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต  
2) หมวดวิชาเฉพาะ 106 หน่วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต  

2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน 50 หน่วยกิต 2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน 45 หน่วยกิต  
2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 13 หน่วยกิต 2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 31 หน่วยกิต  
2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์ 21 หน่วยกิต 2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ 14 หน่วยกิต  
2.1.3) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 16 หน่วยกิต     

2.2) วิชาเฉพาะด้านวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 56 หน่วยกิต 2.2) วิชาเฉพาะด้านวิศวกรรมการจัดการ 59 หน่วยกิต  
2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 31 หน่วยกิต 2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมการจัดการ 28 หน่วยกิต  
2.2.2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 18 หน่วยกิต 2.2.2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมการจัดการ 24 หน่วยกิต  
2.2.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 2.2.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต  

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

 

160 

3. เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 
กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

TAT101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
Engineering Mathematics 1 
เรขาคณิตวิเคราะห์ พิกัดเชิงขั้ว สมการอิงตัวแปรเสริม
พีชคณิตของเวกเตอร์เส้นตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติ 
ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการอินทิเกรต
ฟังก์ชันค่าจริงของหนึ่งตัวแปรจริง และการประยุกต์รูปแบบ
ยังไม่ก าหนด เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงตัวเลข 
อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 
 

3(3-0-6) TAT101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
Engineering Mathematics 1 
เมทริกซ์ ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และปริพันธ์ของ
ฟั งก์ ช่ันค่ าจริ ง  เทคนิคการหาปริพันธ์ รูปแบบยั งไม่
ก าหนดการกระจายอนุพันธ์เทเลอร์ของฟังก์ช่ันมูลฐาน 
ปริพันธ์เชิงตัวเลขปริพันธ์ไม่ตรงแบบการประยุกต์อนุพัน์
และปริพันธ์ 

3(3-0-6) ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

     
     

TAT102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
Engineering Mathematics 2 
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ล าดับและอนุกรม การกระจาย
อนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน อนุกรมฟูเรียร์  เมท
ริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ ระบบสมการเชิงเส้น ค่าเจาะจง 
และเวกเตอร์เจาะจง พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ ลิมิต ความ
ต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการอินทิเกรตฟังก์ชันค่าจริง
ของหลายตัวแปร และการประยุกต์ 
 

3(3-0-6) TAT102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
Engineering Mathematics 2 
พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ อนุพันธ์และปริพันธ์ของ
ฟังก์ช่ันค่าเวกเตอร์ของตัวแปรจริงและการประยุกต์ใช้งาน
ทางวิศวกรรม ปริพันธ์เชิงเส้นเบื้องต้น พิกัดเชิงขั้ว เส้น
ระนาบ และผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ช่ันค่า
จริง สองตัวแปร แคลคูลัสของฟังก์ช่ันค่าจริงหลายตัวแปร
และการประยุกต์ 

3(3-0-6) ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

TAT203 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6)     
 Engineering Mathematics 3    

 ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ เส้นโค้งปริภูมิ อนุพันธ์และอินทิกรัล
ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์เกรเดียนท์ เคิร์ลและไดเวอร์เจนซ์ 
อินทิกรัลตามเส้น อินทิกรัลตามพื้นผิว บทน าสู่สมการเชิง
อนุพันธ์และการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น การ
แปลงลาปลาซ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ค าตอบ
แบบอนุกรม 
 

   

SPY104 ฟิสิกส์1 3(3-0-6) SPY104 ฟิสิกส์1 3(3-0-6) คงเดิม 
 Physics 1   Physics 1   
 กลศาสตร์ การเคลื่อนที่แบบฮารม์อนิก คลื่น กลศาสตร์

ของไหล และ อณุหพลศาสตร ์
 

  กลศาสตร์ การเคลื่อนที่แบบฮารม์อนิก คลื่น กลศาสตร์
ของไหล และ อณุหพลศาสตร ์
 

  

SPY105 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 1 
Physics Laboratory 1 
ปฏิบัติการส าหรับกลศาสตร์ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก 
คลื่น กลศาสตร์ของไหล และอณุหพลศาสตร ์
 

1(0-3-2) SPY105 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 1 
Physics Laboratory 1 
ปฏิบัติการส าหรับกลศาสตร์ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก 
คลื่น กลศาสตร์ของไหล และอณุหพลศาสตร ์
 
 
 

1(0-3-2) คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

SPY106 ฟิสิกส์2 
Physics 2 
ไฟฟ้าแม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ฟสิิกส์ยคุ
ใหม่เบื้องต้นและนิวเคลยีร์ฟิสิกส ์

 3(3-0-6)     
     

     

SPY107 
 
 
 
 

ปฏิบัติการฟสิิกส์ 2 
Physics Laboratory 2 
ปฏิบัติการส าหรับไฟฟ้าแม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  
ทัศนศาสตร์ ฟิสิกสย์ุคใหม่เบื้องตน้ และ นิวเคลยีร์ฟิสิกส ์
 

1(0-3-2) 
 
 
 

    

SCH102 
 
 
 
 
 

เคมีทั่วไป 
General Chemistry 
สารและการจ าแนก โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะ
เคมี  ปริมาณ สารสัมพันธ์  แก๊ส ของแข็ง ของเหลว
สารละลาย สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ บัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า 
และเคมีอินทรีย์เบื้องต้น 
 
 
 
 

3(3-0-6) SCH102 
 
 
 
 
 

เคมีทั่วไป 
General Chemistry 
สารและการจ าแนก โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะ
เคมี  ปริมาณ สารสัมพันธ์  แก๊ส ของแข็ง ของเหลว
สารละลาย สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ บัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า 
และเคมีอินทรีย์เบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

SCH103 
 
 

 

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
Laboratory in General Chemistry 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการช่ังสาร การแยกของผสม 
การแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การ
เตรียมสารละลาย เทคนิคการไทเทรต การเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพและทางเคมี  การหาผลึกน้ า เลี้ยงของ
สารประกอบ และปฏิบัติการอื่นๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาเคมีทั่วไป (SCH102) 
 

1(0-3-2) 
 
 

 

SCH103 
 
 

 

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
Laboratory in General Chemistry 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการช่ังสาร การแยกของผสมการ
แยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การเตรียม
สารละลาย เทคนิคการไทเทรต การเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพและทางเคมี การหาผลึกน้ าเลี้ยงของสารประกอบ 
และปฏิบัติการอื่นๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาเคมี
ทั่วไป (SCH102) 

 

1(0-3-2) 
 
 

 

คงเดิม 

 วิชาพ้ืนฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม   

TEC101 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
Industrial Technology Workshop 
นักศึกษาฝึกฝีมือในโรงฝึกงาน เพื่อเสริมทักษะ และเรียนรู้
ถึงการใช้เครื่องมือในงานอุตสาหกรรม เช่น งานตะไบ งาน
ไส งานเจียร งานเจาะ งานเช่ือมโลหะ งานกลึง งานตัด 
และการอ่านแบบ ไปจนถึงการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็น
ช้ินงานตามแบบท่ีรับมอบหมาย 
 
 
 
 

1(0-3-2) 
 
 
 
 
 
 
 

TBE101 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานทางวิศวกรรม 
Engineering Workshop 
นักศึกษาฝึกฝีมือในโรงฝึกงาน เพื่อเสริมทักษะ และเรียนรู้
ถึงการใช้เครื่องมือในงานอุตสาหกรรม เช่น งานตะไบ งาน
ไส งานเจียร งานเจาะ งานเช่ือมโลหะ งานกลึง งานตัด 
และการอ่านแบบ ไปจนถึงการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็น
ช้ินงานตามแบบท่ีรับมอบหมาย 

1(0-3-2) 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัส 
และช่ือวิชา 

 
 
 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

 

                                                        

164 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

TEC102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขียนแบบอุตสาหกรรม 
Industrial Drawing 
การเขียนแบบทั่วไปทางอุตสาหกรรม การเขียนภาพฉาย
การเขียนภาพคลี่ การเขียน ภาพตัดการก าหนดขนาดและ
ลั กษณะผิ ว ง าน  การอ่ านและวิ เ ค ร าะห์ แบบทาง
อุตสาหกรรม การเขียนภาพประกอบ ภาพแยกช้ิน พิกัด
ความเผื่อ พิกัด การสวม พิกัดรูปร่างมาตรฐาน และ
สัญลักษณ์แบบทางอุตสาหกรรม 
 

3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TBE102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขียนแบบในงานวิศวกรรม 
Engineering Drawing 
ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ มาตรฐานในงานเขียน
แบบ การเขียนตัวอักษรและตัวเลข เรขาคณิตประยุกต์ 
ภาพฉายออร์โธกราฟฟิก การเขียนภาพออร์โธกราฟฟิก
และการเขียนภาพสามมิติ การก าหนดขนาดและความ
คลาดเคลื่อน ภาพตัด มุมมองช่วยและแผนคลี่ สัญลักษณ์
ในงานเขียนแบบ การเขียนแบบรายละเอียดและการ
ประกอบช้ินส่วน การเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
ขั้นต้น 

3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัส 
ช่ือ และ 

ค าอธิบาย
รายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 

TEC103 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 
Computers Programs for Industrial Works 
ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
โ ด ยทั่ ว ๆ ไปอุ ปกรณ์ ต่ า งๆ ในระบบคอมพิ ว เ ตอร์  
ภาษาคอมพิวเตอร์ และการน าคอมพิวเตอร์ไปใช้ในงาน
อุตสาหกรรม หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การ 
เขียนผังงาน ภาษาคอมพิวเตอร์ ชนิดของข้อมูล ค่าคงที่ 
ตัวแปรค าสั่งต่างๆ การเขียนข้อความภาษาคอมพิวเตอร์
ด้วยค าสั่งต่างๆ โปรแกรมแบบเส้นตรง โปรแกรมลูป  

3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TBE103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 
Introduction to Computer Programming 
แนวคิดพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของ
ระบบคอมพิวเตอร์ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และ
ซอฟแวร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาท่ีใช้ใน
ปัจจุบัน ฝึกปฏิบัติส าหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัส 
ช่ือ และ 

ค าอธิบาย
รายวิชา 
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 โปรแกรมย่อย ระบบไฟล์ การเก็บข้อมูลเข้าไฟล์ และการ
น าข้อมูลออกจากไฟล ์
 

     

TEC204 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัสดุอุตสาหกรรม 
Industrial Materials 
ศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดปุระเภทต่าง ๆ ได้แก ่
โลหะ อโลหะ โพลเีมอร์ วัสดผุสม รวมไปจนถึงวัสดุที่มา
จากธรรมชาติในเชิงกล เชิงเคม ี เชิงไฟฟ้า เชิงความร้อน 
และเชิงแสดง ศึกษาโครงสร้างผลึกท่ีเป็นสาเหตุของการ
เสียหายของวัสดุ เพื่อน าไปสู่กระบวนการออกแบบและ
การเลือกใช้วัสดุทางวิศวกรรมส าหรับอุตสาหกรรมได้อย่าง
เหมาะสม 

 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TBE205 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัสดุในงานวิศวกรรม 
Engineering Materials 
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการ
ผลิต และการน าไปใช้ในงานของวัสดุวิศวกรรมกลุ่มหลัก 
ประกอบด้วย โลหะ โพลิเมอร์ เซรามิกส์ วัสดุคอมโพสิต 
และวัสดุสมัยใหม่  คุณสมบัติทางกลของวัสดุ  การ
เปลี่ยนแปลงและเสื่อมสภาพของวัสดุ 
 
 

 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัส 
ช่ือ และ 

ค าอธิบาย
รายวิชา 

 
 
 
 
 
 

 

TEC305 
 
 
 
 
 
 

ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 
English for Industrial Works 
ศึกษาภาษาอังกฤษ โดยฝึกทักษะทั้งสี่ คือ ฟัง พูด อ่าน
เขียน ในลักษณะที่เช่ือมโยงประสานกันแต่จะเน้นไปใน
ด้านการอ่าน นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนให้สามารถอ่าน 
และเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษท่ีเป็นความรู้ทั่วไป โดย 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 

TBE315 
 
 
 
 
 
 

ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรม 
English for Engineering 
ศึกษาภาษาอังกฤษ โดยฝึกทักษะทั้งสี่ คือ ฟัง พูด อ่าน 
เขียน ในลักษณะที่เช่ือมโยงประสานกันแต่จะเน้นไปใน
ด้านการอ่าน นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนให้สามารถอ่าน 
และเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษท่ีเป็นความรู้ทั่วไป โดย 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัส 
และช่ือวิชา 
 
 
 
 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

 

                                                        

166 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

 เน้นทักษะที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงการเขียน
รายงานทางเทคนิคและการน าเสนอในท่ีประชุมวิชาการ 
 

  เน้นทักษะที่ใช้ในงานวิศวกรรม รวมไปถึงการเขียนรายงาน
ทางเทคนิคและการน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 

  

วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  
TEG101 กรรมวิธีการผลิต 

Manufacturing Processes 
ขั้นตอนกระบวนการผลิตระบบต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม 
กรรมวิธีแปรรูปโลหะคุณสมบัติของโลหะและการทดลอง
การวางแผนการผลิตและปัจจัยทางเศรษฐกิจ เครื่องมือ
เครื่องจักรกลส าหรับการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การ
บริหารงานอุตสาหกรรมการผลิต 
 

3(3-0-6) TBE104 กรรมวิธีการผลิตทางวิศวกรรม 
Manufacturing Processes in Engineering 
ขั้นตอนกระบวนการผลิตระบบต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม 
กรรมวิธีแปรรูปโลหะคุณสมบัติของโลหะและการทดลอง
การวางแผนการผลิตและปัจจัยทางเศรษฐกิจ เครื่องมือ
เครื่องจักรกลส าหรับการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การ
บริหารงานอุตสาหกรรมการผลิต 

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส 
และช่ือวิชา 
 

TEG203 กลศาสตร์วิศวกรรม 
Engineering Mechanics 
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม ผลลัพธ์ของ
ระบบแรง การสมดุลวิเคราะห์แรงในทรัส เฟรม และใน
เครื่องจักร แรงกระจายและของไหลสถิต แรงเสียดทาน
ประเภทต่ างๆ  และการประยุกต์แรงเสียดทานใน
เครื่องจักรกล โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ และโมเมนต์
ความเฉื่อยของมวล หลักการงานเสมือนและพลังงานศักย ์
 

3(3-0-6) TBE206 กลศาสตร์ในงานวิศวกรรม 
Engineering Mechanics 
ศึกษาพื้นฐานของวิชากลศาสตร์ ระบบแรงในสองมิติและ
สามมิติการหาแรงลัพธ์หลักการสมดุลในสองมิติและสาม
มิติของอนุภาคและวัสดุแข็งเกร็งโครงสร้าง ศูนย์กลางมวล
และเซ็นทรอยด์โมเมนต์ความเฉื่อย แรงภายในคาน สถิต
ศาสตร์ของไหลความเสียดทาน และหลักของงานเสมือน 

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส 
ช่ือ และ 

ค าอธิบาย
รายวิชา 
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 TBE207 โปรแกรมประยุกต์ทางวิศวกรรม 
Application Program for Engineering 
การศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งาน
โปรแกรมส าเร็จรูปที่เหมาะสมกับงานวิศวกรรมโยธา , 
เครื่องกล, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหการ, เมคคาทอ
นิกส์, งานออกแบบ หรืองานทางวิศวกรรมอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

TEG202 สถิติวิศวกรรม 
Engineering Statistics 
ศึกษาแนวความคิดของการตัดสินใจโดยอาศัยสถิติ
คุณสมบัติของข้อมูล แซมเปิลสเปซและจุดแซมเปิล ตัว
แปรสุ่มและคุณสมบัติเฉพาะ ความน่าจะเป็นและการแจก
แจง ความน่าจะเป็น ทฤษฎีการแจกแจงของสิ่งตัวอย่าง 
การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ 
 

3(3-0-6) TBE213 สถิติส าหรับงานวิศวกรรม 
Engineering Statistics 
ศึกษาแนวความคิดของการตัดสินใจโดยอาศัยสถิติ  
คุณสมบัติของข้อมูล แซมเปิลสเปซและจุดแซมเปิล  
ตัวแปรสุ่มและคุณสมบัติเฉพาะ ความน่าจะเป็นและการ
แจกแจง   ความน่าจะเป็น ทฤษฎีการแจกแจงของสิ่ง
ตัวอย่าง การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ 

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส 
และช่ือวิชา 

 

TEG204 ไฟฟ้าพื้นฐาน 
Fundamentals of Electric 
ศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนฐานไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้า
กระแสสลับเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม ความปลอดภัยทางไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า 

3(3-0-6) TBE214 พื้นฐานทางไฟฟ้า  
Fundamentals of Electric 
ศึกษาเกี่ ยวกับพื้นฐานไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้า
กระแสสลับ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า  ความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม ความปลอดภัยทางไฟฟ้า  อุปกรณ์ไฟฟ้า
เบื้องต้น  มอเตอร์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และ 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส 
ช่ือ และ 

ค าอธิบาย
รายวิชา 
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 เบื้องต้น มอเตอรไ์ฟฟ้า หลอดไฟฟ้าสวิตซไ์ฟฟ้า การต่อ
วงจรไฟฟ้าแบบต่างๆ อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า 
 

  ปฏิบัติการต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่างๆ ร่วมกับอุปกรณ์ป้องกัน
ทางไฟฟ้า 

  

TEG205 ปฏิบัติไฟฟ้าพื้นฐาน 
Fundamentals of Electric Practice 
ปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อท่ีมีเนื้อหาสนบัสนุนทฤษฎีในภาค 
บรรยายของวิชาไฟฟ้าพื้นฐาน 
 

1(0-3-2)    รวมเนื้อหา
ไปเรยีนใน
รายวิชา 
TBE214 

TEG306 เทอร์โมไดนามิกส ์
Thermodynamics 
หลักการและนิยามพื้นฐาน พลังงาน งานและความร้อน 
คุณสมบัติและสถานะของสารบริสุทธิ์ ก๊าซตามอุดมคติ 
ตารางไอน้ า ระบบทางเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่หนึ่งของ 
เทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์  
วัฏจักรอากาศของคาร์โนท์ วัฏจักรไอน้ า วัฏ จักรความเย็น 
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานและการปรับปรุง ทฤษฎี
การเผาไหม้ และการค านวณเบื้องต้นความสัมพันธ์ระหวา่ง
เทอร์โมไดนามิกส์และการถ่ายเทความร้อน 
 
 
 

3(3-0-6) TBE208 วิศวกรรมเทอร์โมไดนามิกส ์
Engineering Thermodynamics 
หลักการและนิยามพื้นฐาน พลังงาน งานและความร้อน 
คุณสมบัติและสถานะของสารบริสุทธิ์ ก๊าซตามอุดมคติ 
ตารางไอน้ า ระบบทางเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่หนึ่งของ
เทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์  
วัฏจักรอากาศของคาร์โนท์ วัฏจักรไอน้ า วัฏจักร ความเย็น 
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานและการปรับปรุง ทฤษฎี
การเผาไหม้และการค านวณเบื้องต้นความสัมพันธ์ระหว่าง
เทอร์โมไดนามิกส์และการถ่ายเทความร้อน 

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส 
ช่ือ และ 

ค าอธิบาย
รายวิชา 
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กลุ่มวชิาเฉพาะด้านวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม กลุ่มวชิาเฉพาะด้านวิศวกรรมการจัดการ  
TIE101 องค์การและการจัดการอุตสาหกรรม 

Organization and Industrial Management 
ศึกษาความหมาย หลักการ ทฤษฎีองค์การ หน้าท่ีหลักการ
บริหารซึ่งประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์การ การ
จัดคนเข้าท างาน การบริหารทรัพยากรบุคคล การสั่งการ
และการควบคุมตลอดจนศึกษาถึ ง เทคนิค ในการ
ติดต่อสื่อสารภาวะการเป็นผู้น า และวิธีการจูงใจคนในการ
ท างาน เทคนิคในการประยุกต์ใช้หลักการบริหารแบบ
ต่างๆ เพื่อท าางานให้บรรลุเป้าหมาย 
 

3(3-0-6)    ย้ายไปเป็น
กลุ่มวิชาเอก

เลือก 

TIE202 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 
Production Planning and Control 
ศึกษาการพยากรณ์ การควบคุมวัสดุคงคลัง การวางแผน
การผลิต การจัดตาราง  การผลิตหลัก การวางแผนความ
ต้องการวัสดุและก าลังการผลิต  การควบคุมการผลิต การ
จัดสมดุลของสายงานผลิต การจัดล าดับงานและตารางการ
ผลิต รวมทั้งระบบการผลิตสมัยใหม่ 
 
 
 

3(3-0-6) TIE202 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 
Production Planning and Control 
ศึกษาการพยากรณ์ การควบคุมวัสดุคงคลัง การวางแผน
การผลิต การจัดตาราง  การผลิตหลัก การวางแผนความ
ต้องการวัสดุและก าลังการผลิต  การควบคุมการผลิต การ
จัดสมดุลของสายงานผลิต การจัดล าดับงานและตารางการ
ผลิต รวมทั้งระบบการผลิตสมัยใหม่ 

3(3-0-6) คงเดิม 
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TIE203 การวางผังโรงงาน 
Plant Layout 
ศึกษาปัญหาของการจัดวางแผนผังโรงงาน วิเคราะห์เลือก
ท าเลที่ตั้งที่ เหมาะสม วิ เคราะห์เบื้องต้นส าหรับการ
ออกแบบแผนผังและการจัดวางสิ่งอ านวยความสะดวก 
ความต้องการเครื่องจักร การขนถ่ายวัสดุ ความต้องการ
พื้นที่ การจัดสมดุลของสายการผลิตตามหลักเศรษฐศาสตร์ 
 

3(3-0-6) TIE203 การวางผังโรงงาน 
Plant Layout 
ศึกษาปัญหาของการจัดวางแผนผังโรงงาน วิเคราะห์เลือก
ท าเลที่ตั้งที่ เหมาะสม วิ เคราะห์เบื้องต้นส าหรับการ
ออกแบบแผนผังและการจัดวางสิ่งอ านวยความสะดวก 
ความต้องการเครื่องจักร การขนถ่ายวัสดุ ความต้องการ
พื้นที่ การจัดสมดุลของสายการผลิตตามหลักเศรษฐศาสตร ์

3(3-0-6) คงเดิม 

TIE304 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
Engineering  Economy 
ศึกษาหลักการและแนวทางการประยุกต์ใช้ค่าของเงินตาม
เวลาและดอกเบี้ย การตัดสินใจเลือกข้อเสนอภายใต้
เงื่อนไขต่างๆ การเลือกโครงการโดยวิธีมูลค่าปัจจุบัน วิธี 
เทียบเท่ารายปี วิธีอัตราผลตอบแทนภายใน วิธีค านวณค่า
เสื่อมราคา การวิเคราะห์การเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สิน  
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน และการวิเคราะห์ความไวเชิง
เศรษฐศาสตร์ 
 
 
 
 

3(3-0-6) TIE304 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
Engineering  Economy 
ศึกษาหลักการและแนวทางการประยุกต์ใช้ค่าของเงินตาม
เวลาและดอกเบี้ย การตัดสินใจเลือกข้อเสนอภายใต้
เง่ือนไขต่างๆ การเลือกโครงการโดยวิธีมูลค่าปัจจุบัน วิธี
เทียบเท่ารายปี วิธีอัตราผลตอบแทนภายใน วิธีค านวณค่า
เสื่อมราคา การวิเคราะห์การเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สิน  
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน และการวิเคราะห์ความไวเชิง
เศรษฐศาสตร์ 

3(3-0-6) คงเดิม 
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TIE305 การศึกษาการท างาน 
Work Study 
ศึกษาความหมายของผลิตภาพ และแนวความคิดของการ
เพิ่มผลิตภาพ หลักการพื้นฐานของการศึกษาการ
เคลื่อนไหว การปรับปรุงการท างานด้วยวิธีการวิเคราะห์
การเคลื่อนไหวและการจัดตั้งวิธีการท างานมาตรฐาน การ
จัดท าแผนภูมิกระบวนการท างาน หลักการพื้นฐานของ
การศึกษาเวลา การชักสิ่งตัวอย่างงานและระบบการหา
เวลามาตรฐาน การค านวณค่าแรงและแผนการใช้ค่า
แรงจูงใจ 
 

3(3-0-6) TIE305 การศึกษาการท างาน 
Work Study 
ศึกษาความหมายของผลิตภาพ และแนวความคิดของการ
เพิ่มผลิตภาพ หลักการพื้นฐานของการศึกษาการ
เคลื่อนไหว การปรับปรุงการท างานด้วยวิธีการวิเคราะห์
การเคลื่อนไหวและการจัดตั้งวิธีการท างานมาตรฐาน การ
จัดท าแผนภูมิกระบวนการท างาน หลักการพื้นฐานของ
การศึกษาเวลา การชักสิ่งตัวอย่างงานและระบบการหา
เวลามาตรฐาน การค านวณค่าแรงและแผนการใช้ค่า
แรงจูงใจ 

3(3-0-6) คงเดิม 

TIE306 การจัดการคุณภาพ 
Quality Management 
ประวัติความเป็นมาของการควบคุมคุณภาพ บทบาทของ 
การควบคุ มคุณภาพ การจั ดการคุณภาพกับงาน
อุตสาหกรรม หลักการและเทคนิคในการจัดการคุณภาพ 
ระบบประกันคุณภาพและการรับรองคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม 
 
 
 

3(3-0-6)    ย้ายไปเป็น
กลุ่มวิชาเอก

เลือก 
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TIE308 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ 
Industrial Cost Analysis and Budgeting 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ต้นทุน จ านวน และ
ก าไร การวิเคราะห์ต้นทุนกิจการอุตสาหกรรม วิธีการคดิ
ต้นทุนสินค้าที่ส่งไปสูโ่รงงาน ต้นทุนวัตถุทางตรง การคิด
ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายโรงงาน ต้นทุนแปรผันได้ ต้นทุน
งานสั่งท า ต้นทุนช่วงการผลิตตามกระบวนการ ต้นทุนแบ่ง
สรร ต้นทุนมาตรฐาน ต้นทุนผลิตภัณฑร์่วม และผลติภณัฑ์
พลอยได้ การค านวณของเสีย ของสิ้นเปลือง งานมีต าหนิ
และเศษซาก รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์งบดลุ
การเงิน งบประมาณการผลติและ การขาย งบประมาณ
ฐานศูนย์ การควบคุมงบประมาณและการประเมินผล 
 

3(3-0-6)    ย้ายไปเป็น
กลุ่มวิชาเอก

เลือก 

TIE309 การควบคุมคุณภาพ 
Quality Control 
ศึกษาหลักการควบคุมคุณภาพ การประยุกต์วิธีการทาง
สถิติ ในการควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ
กระบวนการโดยอาศัยสถิติ การวิเคราะห์ความสามารถ
ของกระบวนการและการประเมินผลระบบการวัด เทคนิค
การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ 
 

3(3-0-6) TIE309 การควบคุมคุณภาพ 
Quality Control 
ศึกษาหลักการควบคุมคุณภาพ การประยุกต์วิธีการทาง
สถิติ ในการควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ
กระบวนการโดยอาศัยสถิติ การวิเคราะห์ความสามารถ
ของกระบวนการและการประเมินผลระบบการวัด เทคนิค
การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ 

3(3-0-6) คงเดิม 
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   TIE312 การบ ารุงรักษาทางวิศวกรรม 
Maintenance Engineering 
ศึกษาการซ่อมบ ารุงของระบบการผลิตของโรงงาน สาเหตุ
ของการเสื่อมสภาพ การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
การวางแผนและควบคุมกิจกรรมการบ ารุงรักษา การ
บ ารุงรักษาในเชิงป้องกันและเชิงคาดการณ์ การจัดระบบ
การบ ารุงรักษาของโรงงาน การวัดผลงานและการ
ประเมินผลการซ่อมบ ารุงและการเพิ่มผลผลิตในการ
บ ารุงรักษา 
 

3(3-0-6) ย้ายมาจาก
กลุ่มวิชาเอก

เลือก 

   TIE419 วิศวกรรมความปลอดภัย 
Safety Engineering 
ศึกษากฏเกณฑ์ในการวางระเบียบแบบแผนมาตรการ
ความปลอดภัยในโรงงาน การป้องกันอันตรายต่างๆ ที่
เกิดขึ้นได้ในขณะท างาน การวางผังโรงงานเพื่อลดอุบัติเหตุ  
การออกแบบอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ  การจัดหน่วยงาน
บริหารทางด้านการวางแผนความปลอดภัย  กฏหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการท างาน 
 
 
 

3(3-0-6) ย้ายมาจาก
กลุ่มวิชาเอก

เลือก 
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TIE310 โครงงานวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 1 
Industrial Management Engineering Project 1 
ด าเนินโครงงานที่นักศึกษาเป็นผู้เสนอหรืออาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงานเป็นผู้ก าหนดหัวข้อให้ หัวข้อที่เสนอต้อง
เป็นเรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบันในสาขาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมโดยเน้นการแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีและ
วิศวกรรมในงานอุตสาหกรรม 

2(0-4-2) TIE446 โครงงานวิศวกรรมการจัดการ 1 
Management Engineering Project 1 
ด าเนินโครงงานที่นักศึกษาเป็นผู้เสนอหรืออาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงานเป็นผู้ก าหนดหัวข้อให้ หัวข้อที่เสนอต้อง
เป็นเรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบันในสาขาวิศวกรรมการจัดการ
โดยเน้นการแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมในงาน
อุตสาหกรรม 
 

2(0-4-2) เปลี่ยนช่ือ 
และ

ค าอธิบาย
รายวิชา 

TIE418 โครงงานวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 2 
Industrial Management Engineering Project 2 
จัดท าโครงงานตามหัวข้อเรื่องที่ได้น าเสนอในวิชาโครงงาน
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 1 พร้อมทั้งน าเสนอ
ความก้าวหน้าในการด าเนินโครงงาน และจัดท ารายงานท่ี
ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา การ
ประ เมินผลจัดท า โดยการจัดสอบน า เสนอผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการตามประกาศของคณะ 

2(0-4-2) TIE447 โครงงานวิศวกรรมการจัดการ 2 
Management Engineering Project 2 
จัดท าโครงงานตามหัวข้อเรื่องที่ได้น าเสนอในวิชาโครงงาน
วิศวกรรมการจัดการ 1 พร้อมทั้งน าเสนอความก้าวหน้าใน
การด าเนินโครงงาน และจัดท ารายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบ
การน าเสนอตามระยะเวลา การประเมินผลจัดท าโดยการ
จัดสอบน าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการตาม
ประกาศของคณะ 
 
 
 
 
 

2(0-4-2) เปลี่ยนช่ือ 
และ

ค าอธิบาย
รายวิชา 
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กลุ่มวชิาเลือกทางวิศวกรรม กลุ่มวชิาเลือกทางวิศวกรรมการจัดการ  
   TIE101 องค์การและการจัดการอุตสาหกรรม 

Organizational and Industrial Management 
ศึกษาความหมาย หลักการ ทฤษฎีองค์การ หน้าท่ีหลักการ
บริหารซึ่งประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์การ การ
จัดคนเข้าท างาน การบริหารทรัพยากรบุคคล การสั่งการ
และการควบคุมตลอดจนศึกษาถึ ง เทคนิค ในการ
ติดต่อสื่อสาร ภาวะการเป็นผู้น า และวิธีการจูงใจคนในการ
ท างาน เทคนิคในการประยุกต์ใช้หลักการบริหารแบบ
ต่างๆ เพื่อท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
 

3(3-0-6) ย้ายมาจาก
กลุ่มวิชาเอก

บังคับ 

   TIE306 การจัดการคุณภาพ 
Quality Management 
วิวัฒนาการของระบบควบคุมคุณภาพ ประวัติความเป็นมา
ของการควบคุมคุณภาพ บทบาทของการควบคุมคุณภาพ 
การจัดการคุณภาพกับงานอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล 
หลักการและเทคนิคในการจัดการคุณภาพ ระบบประกัน
คุณภาพและการรับรองคุณภาพในงานอุตสาหกรรม   
 
 
 

3(3-0-6) ย้ายมาจาก
กลุ่มวิชาเอก
บังคับ และ

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
เล็กน้อย 
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   TIE308 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ 
Industrial Cost Analysis and Budgeting 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ต้นทุน จ านวน และ
ก าไร การวิเคราะห์ต้นทุนกิจการอุตสาหกรรม วิธีการคิด
ต้นทุนสินค้าที่ส่งไปสู่โรงงาน ต้นทุนวัตถุทางตรง การคิด
ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายโรงงาน ต้นทุนแปรผันได้ ต้นทุน
งานสั่งท า ต้นทุนช่วงการผลิตตามกระบวนการ ต้นทุนแบ่ง
สรร ต้นทุนมาตรฐาน ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วม และผลิตภัณฑ์
พลอยได้ การค านวณของเสีย ของสิ้นเปลือง งานมีต าหนิ
และเศษซาก รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์งบดุล
การเงิน งบประมาณการผลิตและ การขาย งบประมาณ
ฐานศูนย์ การควบคุมงบประมาณและการประเมินผล 
 

3(3-0-6) ย้ายมาจาก
กลุ่มวิชาเอก

บังคับ 

TIE311 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอตุสาหกรรม 
Information Technology for Industrial 
Management 
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการอุตสาหกรรม และระบบสารสนเทศอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เนื้อหาครอบคลุมธรรมชาติของสารสนเทศ และการ
น าไปใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่เพื่อการจัดการ จัดเก็บและการ 

3(3-0-6) TIE311 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอตุสาหกรรม 
Information Technology for Industrial 
Management 
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการอุตสาหกรรม และระบบสารสนเทศอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เนื้อหาครอบคลุมธรรมชาติของสารสนเทศ และการ
น าไปใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่เพื่อการจัดการ จัดเก็บและการ 

3(3-0-6) คงเดิม 
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 ประมวลผลสารสนเทศ นิยามของฐานข้อมูล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการประยุกต์ใช้ในประเด็นท่ีสนใจทางธุรกจิ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

  ประมวลผลสารสนเทศ นิยามของฐานข้อมูล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการประยุกต์ใช้ในประเด็นท่ีสนใจทางธุรกจิ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 

  

TIE312 การบ ารุงรักษาทางวิศวกรรม 
Maintenance Engineering 
ศึกษาการซ่อมบ ารุงของระบบการผลิตของโรงงาน สาเหตุ
ของการเสื่อมสภาพ การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
การวางแผนและควบคุมกิจกรรมการบ ารุงรักษา การ
บ ารุงรักษาในเชิงป้องกันและเชิงคาดการณ์ การจัดระบบ
การบ ารุงรักษาของโรงงาน การวัดผลงานและการ
ประเมินผลการซ่อมบ ารุงและการเพิ่มผลผลิตในการ
บ ารุงรักษา 

3(3-0-6)    ย้ายไปเป็น
กลุ่มวิชาเอก

บังคับ 

TIE313 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางการจัดการ
อุตสาหกรรม 
Computer Software Packages for Industrial 
Management 
ศึกษาลักษณะทั่วไปของโปรแกรมส าเร็จรูปประเภทต่างๆ 
เพื่องานด้านการจัดการอุตสาหกรรม เทคนิคการเลือก
โปรแกรมและการปรับโปรแกรมให้เหมาะสมกับลักษณะ 

3(2-2-5) TIE313 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางการจัดการ
อุตสาหกรรม 
Computer Software Packages for Industrial 
Management 
ศึกษาลักษณะทั่วไปของโปรแกรมส าเร็จรูปประเภทต่างๆ 
เพื่องานด้านการจัดการอุตสาหกรรม เทคนิคการเลือก
โปรแกรมและการปรับโปรแกรมให้เหมาะสมกับลักษณะ  
 

3(2-2-5) คงเดิม 
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 ของงาน  โดยเน้นให้นักศึกษาไดฝ้กึปฏิบัติการใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รูปทางการจดัการอตุสาหกรรมที่นิยมใช้ในปัจจุบัน 
 

  ของงาน  โดยเน้นให้นักศึกษาไดฝ้กึปฏิบัติการใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รูปทางการจดัการอตุสาหกรรมที่นิยมใช้ในปัจจุบัน 

  

TIE314 กฎหมายอุตสาหกรรม 
Industrial Laws 
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการตั้งและการควบคุมโรงงาน
อุตสาหกรรม นโยบายด้านการส่งเสริมการลงทุน สิทธิและ
หน้าท่ีของผู้ที่เข้ามาลงทุนในประเทศ สนธิสัญญาเกี่ยวกับ 
การลงทุนระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน
ภายใน รวมทั้ งศึกษากฎหมายควบคุมการแสวงหา
ประโยชน์และการลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของวิศวกร แนวคิด
และหลักจริยธรรม จรรยาบรรณของวิศวกร 

3(3-0-6) TIE314 กฎหมายอุตสาหกรรม 
Industrial Laws 
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการตั้งและการควบคุมโรงงาน
อุตสาหกรรม นโยบายด้านการส่งเสริมการลงทุน สิทธิและ
หน้าท่ีของผู้ที่เข้ามาลงทุนในประเทศ สนธิสัญญาเกี่ยวกับ 
การลงทุนระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน
ภายใน รวมทั้ งศึกษากฎหมายควบคุมการแสวงหา
ประโยชน์และการลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับหนา้ที่และความรับผิดชอบของวิศวกร แนวคิด
และหลักจริยธรรม จรรยาบรรณของวิศวกร 
 

3(3-0-6) คงเดิม 

TIE315 การควบคุมระบบการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ 
Computer Aid Manufacturing Control 
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตด้วยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ควบคุมเครื่องมือกลอัตโนมัติในระบบการ
ผลิต การควบคุมเครื่องมือด้วยระบบตัวเลขหุ่นยนต์
อุตสาหกรรม และระบบการผลิตแบบกึ่งอัตโนมัติ (F.M.S) 
 

3(2-2-5) TIE315 การควบคุมระบบการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ 
Computer - Aided Manufacturing Control 
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตด้วยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ควบคุมเครื่องมือกลอัตโนมัติในระบบการ
ผลิต การควบคุมเครื่องมือด้วยระบบตัวเลขหุ่นยนต์
อุตสาหกรรม และระบบการผลิตแบบกึ่งอัตโนมัติ (F.M.S) 
 

3(2-2-5) คงเดิม 
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TIE316 การออกแบบแผนการทดลองเบื้องต้น 
Introduction to Design of Experiment 
ศึกษาแนวความคิดและหลักการขั้นพื้นฐานของการ
ออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม การน าการออกแบบ
การทดลองไปใช้กับปัญหาทางวิศวกรรม โดยมุ่งเน้น
เทคนิควิธีการออกแบบแบบต่างๆ การรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการตีความหมายผลการวิเคราะห์
ข้อมูล 

3(3-0-6) TIE316 การออกแบบแผนการทดลองเบื้องต้น 
Introduction to Design of Experiment 
ศึกษาแนวความคิดและหลักการขั้นพื้นฐานของการ
ออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม การน าการออกแบบ
การทดลองไปใช้กับปัญหาทางวิศวกรรม โดยมุ่งเน้น
เทคนิควิธีการออกแบบแบบต่างๆ การรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการตีความหมายผลการวิเคราะห์
ข้อมูล 
 

3(3-0-6) คงเดิม 

TIE317 เทคนิคการเพิ่มผลผลิต 
Industrial Productivity Techniques 
ศึกษาความจ าเป็น และความส าคัญของการเพิ่มผลผลิต 
แนวคิดและวิวัฒนาการด้านการเพิ่มผลผลิต องค์ประกอบ
ของการเพิ่มผลผลิต เทคนิคและเครื่องมือพื้นฐานในการ
เพิ่มผลผลิตในหน่วยงาน ผลที่ได้รับจากการเพิ่มผลผลิตทั้ง
ในด้านองค์การ พนักงาน และภาพรวมในระดับประเทศ  
การน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจ าวัน  
รวมทั้งการหาแนวทางน าเครื่องมือไปพัฒนางานเพื่อเข้าสู่
การสร้างงานคุณภาพ 
 
 

3(3-0-6) TIE317 เทคนิคการเพิ่มผลผลิต 
Industrial Productivity Techniques 
ศึกษาความส าคัญของการเพิ่มผลผลิต แนวคิดและ
วิวัฒนาการด้านการเพิ่มผลผลิต องค์ประกอบของการเพิ่ม
ผลผลิต เทคนิคและเครื่องมือพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิตใน
หน่วยงาน ผลที่ ได้รับจากการเพิ่มผลผลิตทั้งในด้าน
องค์การ พนักงาน และภาพรวมในระดับประเทศ การ
น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการพัฒนาเป็น
ผู้ประกอบการ รวมทั้งการหาแนวทางการน าเทคโนโลยีไป
พัฒนางานและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน 

3(3-0-6) ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
เล็กน้อย 
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TIE419 วิศวกรรมความปลอดภัย 
Safety Engineering 
ศึกษากฏเกณฑ์ในการวางระเบียบแบบแผนมาตรการ
ความปลอดภัยในโรงงาน   การป้องกันอันตรายต่างๆ ที่
เกิดขึ้นได้ในขณะท างาน  การวางผังโรงงานเพื่อลด
อุบัติเหตุ  การออกแบบอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ  การจัด
หน่วยงานบริหารทางด้านการวางแผนความปลอดภัย  
กฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการ
ท างาน 

3(3-0-6)    ย้ายไปเป็น
กลุ่มวิชาเอก

บังคับ 

TIE420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
Logistics and Supply Chain Management 
ศึกษาหลักการพื้นฐานของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน การสร้างกรอบการท างานเพื่อการจัดการ 
กิจกรรมทั้งหมดตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบไปจนถึงลูกค้า การ
สร้างความร่วมมือกันในโซ่อุปทาน แบบจ าลองโซ่อุปทาน 
องค์ประกอบของโซ่อุปทานซึ่งประกอบด้วย การวางแผน  
การจัดซื้อจัดหา การผลิต และการจัดส่งสินค้า การ
ประเมินผลการปฏิบัติ งานโดยใช้ดัชนี ช้ีวัดด้านการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รวมทั้งการวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

3(3-0-6) TIE420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
Logistics and Supply Chain Management 
ศึกษาหลักการพื้นฐานของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน การสร้างกรอบการท างานเพื่อการจัดการ 
กิจกรรมทั้งหมดตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบไปจนถึงลูกค้า การ
สร้างความร่วมมือกันในโซ่อุปทาน แบบจ าลองโซ่อุปทาน 
องค์ประกอบของโซ่อุปทานซึ่งประกอบด้วย การวางแผน  
การจัดซื้อจัดหา การผลิต และการจัดส่งสินค้า การ
ประเมินผลการปฏิบัติ งานโดยใช้ดัชนี ช้ีวัดด้านการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รวมทั้งการวิเคราะห์
กรณีศึกษา 
 

3(3-0-6) คงเดิม 
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TIE421 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอุตสาหกรรม 
Feasibility Study for Industrial Project 
ศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ความเป็นไปได้ของโครงการอุตสาหกรรมในด้านปัจจัยทาง
การตลาด ปัจจัยทางด้านการผลิต ปัจจัยทางด้านการ
บริหารและการจัดการปัจจัยทางด้านการเงิน ปัจจัย
ทางด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเขียนแผนธุรกิจ 
การวิเคราะห์ทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร ์การประเมนิผล
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 

3(2-2-5) TIE421 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอุตสาหกรรม 
Feasibility Study for Industrial Project 
ศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ความเป็นไปได้ของโครงการอุตสาหกรรมในด้านปัจจัยทาง
การตลาด ปัจจัยทางด้านการผลิต ปัจจัยทางด้านการ
บริหารและการจัดการปัจจัยทางด้านการเงิน ปัจจัย
ทางด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเขียนแผนธุรกิจ 
การวิเคราะห์ทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร ์การประเมนิผล
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 

3(2-2-5) คงเดิม 

TIE422 การบริหารโครงการ 
Project Management 
ศึกษาแนวคิด หลักการ เทคนิค ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการและควบคุมโครงการตั้ งแต่ เริ่มต้นจนกระทั่ ง
โครงการประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ การ
ประมาณการ การควบคุมเวลา งบประมาณ คุณภาพของ
โครงการ การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการบริหาร
โครงการ และกรณีศึกษาต่างๆ 
 
 
 

3(3-0-6) TIE422 การบริหารโครงการ 
Project Management 
ศึกษาแนวคิด หลักการ เทคนิค ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการและควบคุมโครงการตั้ งแต่ เริ่มต้นจนกระทั่ ง
โครงการประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์  การ
ประมาณการ การควบคุมเวลา งบประมาณ คุณภาพของ
โครงการ การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการบริหาร
โครงการ และกรณีศึกษาต่างๆ 

3(3-0-6) คงเดิม 
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TIE423 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม 
English for Industrial Management 
ศึกษาค าศัพท์และไวยากรณ์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงาน
อุตสาหกรรม ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา กระบวนการผลิต 
การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยในการท างาน การ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยศึกษาตัวอย่างจาก
อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ และบทความทางวิชาการที่
เกี่ยวข้อง 

3(3-0-6) TIE423 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม 
English for Industrial Management 
ศึกษาค าศัพท์และไวยากรณ์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงาน
อุตสาหกรรม ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา กระบวนการผลิต 
การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยในการท างาน การ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยศึกษาตัวอย่างจาก
อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ และบทความทางวิชาการที่
เกี่ยวข้อง 
 

3(3-0-6) คงเดิม 

TIE424 สัมมนาในงานอุตสาหกรรม 
Industrial Management Seminar 
การน าเสนอและอภิปรายบทความวิชาการทางวิศวกรรม
การจัดการอุตสาหกรรมและการประยุกต์โดยนักศึกษา ใน
ลักษณะของการสัมมนาทางวิชาการ 

3(2-2-5) TIE445 สัมมนาในงานอุตสาหกรรม 
Industrial Management Seminar 
การน าเสนอและอภิปรายบทความวิชาการทางวิศวกรรม
การจัดการและการประยุกต์โดยนักศึกษา ในลักษณะของ
การสัมมนาทางวิชาการ 
 

1(0-3-2) ปรับหน่วย
กิต 

   TIE429 วัฏจักรวิศวกรรมระบบการผลิต 
Lifecycle Engineering of Manufacturing Systems 
ศึกษาและท าความเข้าใจวัฏจักรชีวิตของระบบการผลิต 
โดยค านึงถึงกิจกรรมที่ต้องด าเนินการและการเลือกใช้การ
ประเมินและการวัดผลในแต่ละขั้นตอน  (ตั้ งแต่การ
ออกแบบและการวางแผนจนถึงการรื้อถอนหรือน ากลับ 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่
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    เอามาใช้ใหม่ของวัฏจักรของระบบการผลิตเพื่อให้
เหมาะสมกับความต้องการของโครงการวิศวกรรมนั้นๆ 
 

  

   TIE430 กระบวนการสร้างนวัตกรรมการผลิต 
Innovative Process Development 
ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตโดยค านึงถึงข้อดีและ
ข้อเสียของแต่ละกระบวนการเพื่อที่จะเข้าใจข้อจ ากัดของ
กระบวนการผลิตและเทคนิคการผลิตที่มีในอดีตและ
ปัจจุบัน ซึ่งอาจจะสามารถน ามาพัฒนา ปรับปรุง หรือ
ประยุกต์ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และตอบโจทย์
ความต้องการของโอกาสทางธรุกิจในปัจจุบัน 
 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

   TIE431 การสร้างคุณค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
Product and Value Development 
แนวคิดการสร้างคุณค่า กระบวนการสร้างคุณค่าที่
เ ช่ือมโยงกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ความหมายและ
ความส าคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีตอ่การจัดการดา้น
การตลาด ประเภทของผลิตภัณฑ์ใหม่ การประยุกต์ใช้
เทคนิคการสร้างคุณค่าเพื่อออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
กรรมวิธีการผลิตภายใต้เงื่อนไขทรัพยากรจ ากัด ปัจจัย 
 

 รายวิชาใหม ่
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    ความส าเร็จและความล้มเหลวของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ การวางแผนกลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 

  

   TIE432 การออกแบบเพื่อความยั่งยืน 
Design for Sustainability 
ศึกษาความส าคัญของกระบวนการคิดตั้งแต่จุดเริ่มต้นการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตถึงผลกระทบที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งรวมถึงการเลือกวัสดุ วัตถุดิบ 
ทรัพยากร และกระบวนการผลิต โดยลดการใช้พลังงาน
หรือเลือกใช้พลังงานทางเลือกที่ เหมาะสมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

   TIE433 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 
Innovation and Change Management 
สภาพแวดล้อมองค์กร การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ความคิดสร้างสรรค์และโอกาส การเปลี่ยนแปลงองค์กร 
นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ คุณภาพและ
สมรรถนะที่เป็นเลิศ กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง 
การพัฒาเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับองค์กรและระดับ
บุคคล 
 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่
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   TIE434 ระบบนิเวศน์ซัพพลายเชนในยุคดิจิทัล 
Digital Supply Chain Ecosystem 
ศึกษาและเข้าใจธรรมชาติของห่วงโซ่อุปทานในยุคดิจิทัลที่
เป็นผลจากการแข่งขันทางธุรกิจในสภาพเศรษฐกิจและ
โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีความรู้และความ
เข้าใจในเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานดั้งเดิมโดย
วิ เคราะห์จากกรณีศึกษาที่มี ในปัจจุบัน สามารถคิ ด
วิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์ในการเลือกเทคโนโลยีและ
ออกแบบระบบนิเวศน์ห่วงโซ่อุปทานที่เหมาะสมในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือนวัตกรรมใหม่ๆโดยเน้น
คุณค่าที่ผู้บริโภคได้รับ 
 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่

   TIE435 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร 
Enterprise Resource Planning 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการวางแผน
ทรัพยากรองค์กร กรอบงานและสถาปัตยกรรมอีอาร์พี  
การสร้างตัวแบบและการวิเคราะห์ การสร้างแบบจ าลอง
กระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการและการด าเนินการ
วางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร เปรียบเทียบ
ซอฟต์แวร์อีอาร์พี ต่างๆในปัจจบุัน ปัจจัยความส าเร็จใน 
 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

 

                                                        

186 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

    การประยุกต์ใช้อีอาร์พีให้เกิดผลต่อองค์กร กรณีศึกษา
ระบบขององค์กรชั้นน าและแนวโน้มในอนาคตของอีอาร์พี 
 

  

   TIE436 การปรับปรุงคุณภาพ  
Quality Improvement   
แนวคิดการบริหารโครงการเพื่ อปรับปรุ งคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยบูรณาการหลักการดา้น
คุณภาพกับการก าหนดค่ า เป้ าหมาย ตั ว ช้ี วั ดตาม
วัตถุประสงค์การปรับปรุง ได้แก่ ดัชนีช้ีวัดสมรรรถนะหลัก 
(เคพีไอ) การตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลความส าเร็จ (โอเคอาร์) 
การวัดผลแบบสมดุล (บีเอสซี) และ เครื่องมือคุณภาพที่
จ าเป็นในแต่ละขั้นตอนในกระบวนการซิกซ์ซิกม่า (ดีเอ็มเอ
ไอซี) หรือ พีดีซีเอ การใช้กระบวนการเบนซ์มาร์ก การ
วิเคราะห์และประเมินผลความคุ้มค่าของการลงทุนใน
โครงการปรับปรุงคุณภาพ โดยใช้แนวคิดเรื่องต้นทุนแห่ง
คุณภาพและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางคุณภาพ 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่
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   TIE437 การสร้างและวิเคราะห์แบบจ าลองปัญหา  
 Simulation Modeling and Analysis 
ทฤษฎี เทคนิคการสร้างและวิเคราะห์แบบจ าลองปัญหา 
การสร้างแบบจ าลองปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับทดสอบแบบจ าลองปัญหา
ด้วยตนเอง การใช้งานซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปที่นิยมใช้ในการ
สร้างแบบจ าลองปัญหา   
 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

   TIE438 วิทยาการข้อมูลในอุตสาหกรรม 
Data Science in Industrial Context 
ศึกษาและเข้าใจการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในงาน
อุตสาหกรรมจากตัวอย่างและกรณีศึกษา  โดยสามารถ
ค้นหาและแยกแยะข้อมูลที่ส าคัญและเกี่ยวข้องมา
วิเคราะห์และใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม มีความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการเรียนรู้
ของเครื่องจักร สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการวางแผน
หรือแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

3(3-0-6) รายวิชาใหม่ 
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   TIE439 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 
Data Analysis for Decision Making 
พื้นฐานของการสร้างตัวแบบจ าลององค์กร การวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อใ ช้ในการออกแบบและพัฒนา
แบบจ าลององค์กร การวิ เคราะห์การตัดสินใจทาง
วิศวกรรมและอุตสาหกรรม ต้นไม้การตัดสินใจ การพัฒนา
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในองค์กร การพัฒนา
แบบจ าลองส าหรับการพยากรณ์ พ้ืนฐานของทฤษฎีค่า
อรรถประโยชน์คาดหมาย การประเมินค่าและการจัด
อันดับทางเลือกโดยใช้พหุเกณฑ์ 
 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

   TIE440 ธุรกิจอัจฉริยะ 
Business Intelligence 
หลักการและความต้องการส าหรับระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
วิธีการระบบธุรกิจอัจฉริยะ การจัดการประสิทธิภาพ
องค์กรธุรกิจ การจัดการกิจกรรมทางธุรกิจ รายงานขั้นสูง 
การจัดการข้อมูลในสิ่งแวดล้อมระบบธุรกิจอัจฉริยะ การ
จินตทัศน์และการวิเคราะห์เชิงสถิติ การบริหารผลการ
ปฏิบัติงานด้วยแผนภาพวิเคราะห์ข้อมูลหรือตัวเลข และ
คลังข้อมูลขนาดใหญ่ 
 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่
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   TIE441 อุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติ 
Manufacturing Automation 
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
การผลิต หลักการเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์และ
ระบบไฮดรอลิกส์ เซนเซอร์และแอคจูเอเตอร์ในระบบ
อัต โนมัติ  ว งจรนิ วแมติ กส์ และวงจรไฟฟ้ าส าหรับ
เครื่องจักรกลอัตโนมัติ การควบคุมอัตโนมัติด้วยอุปกรณ์
ควบคุมแบบโปรแกรมได้หรือพีแอลซี (PLC) เทคนิคการ
เขียนโปรแกรมพีแอลซีขั้นต้น เครื่องจักรควบคุมเชิงเลข
(CNC) และการโปรแกรมพื้นฐาน พื้นฐานการใช้หุ่นยนต์ใน
งานอุตสาหกรรม  
 

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ 

   TIE442 การออกแบบระบบการผลิตอัตโนมัต ิ
Manufacturing Automation System Design 
หลักการท างานเบื้องต้นและขั้นตอนการออกแบบระบบ
การผลิตอัตโนมัติ การน าอุปกรณ์ควบคุม (Controller) มา
ใช้ควบคุมการท างานในกระบวนการอุตสาหกรรมอย่าง
ต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ ระบบแขนกลในกระบวนการผลิต
อัตโนมัติ การเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของระบบ
อัตโนมัติ หลักการบ ารุงรักษาระบบอัตโนมัติ 
 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่
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   TIE443 การจัดการโรงงานอัจฉรยิะ 
Smart Factory Management 
ศึกษาแนวคิดของโรงงานอัจฉริยะและระบบCyber-
Physical Systems (CPS) ที่น าไปสู่การจัดการโรงงาน
อัจฉริยะการประยุกต์และจัดการเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต ได้แก่  Big Data การ
วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ การน าเสนอ
รายงานในรูปแบบฝาแฝดดิจิทัล (Digital Twin) การ
เช่ือมต่อระบบงานผ่านอินเตอร์เน็ต ( IoT) การจัดการ
ข้อมูลจ านวนมากบนเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถท างานร่วมกัน 
และการจัดการเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย รวดเร็ว 
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายได้ใน
ปริมาณมาก เรียนรู้จากกรณีศึกษา  
 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

   TIE444 เทคโนโลยีอุบัติใหม่ 
Emerging Technology in Engineering 
เทคโนโลยีที่ก าลังอุบัติขึ้น งานวิจัยและระดับการพัฒนา
เทคโนโลยีในปัจจุบัน พร้อมทั้งให้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของเทคโนโลยีใหม่ต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในอนาคต 
โดยมุ่งเน้นเนื้อหาในประเด็นต่างๆ เช่น ระบบการสื่อสาร 
พลังงาน การประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์กับ 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่
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    เทคโนโลยีด้านต่างๆ ความท้าทายของงานทางวิศวกรรม
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ความเช่ือมโยง
เทคโนโลยีมัลติมีเดียกับงานทางวิศวกรรม 
 

  

 กลุ่มวชิาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
TIE425 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาวิศวกรรม 

การจัดการอุตสาหกรรม 
Preparation for Professional Experience in  
Industrial Management Engineering 
จัดให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาส
ของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ โดยเน้นการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานภาคปฏิบัติในงาน
และกิจกรรมส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการ
จัดการอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 

2(90) TIE448 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการ 
Preparation for Professional Experience in 
Management Engineering 
จัดให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาส
ของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ โดยเน้นการฝึกทักษะขั้นพ้ืนฐานภาคปฏบิัติ ในงาน
และกิจกรรมส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางทาง
วิศวกรรมการจัดการ 

2(90) เปลี่ยนรหัส 
ช่ือ และ 

ค าอธิบาย
รายวิชา 
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TIE426 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 
อุตสาหกรรม 
Field Experience in Industrial Management  
Engineering 
ฝึกงานภายในสถานศึกษา หรือสถานประกอบการของทาง 
ราชการหรือเอกชน หรือท าโครงงานพิเศษในสาขาที่
เกี่ยวข้อง อย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีอาจารย์ควบคุมดูแลใน
ฐานะที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 1 ท่าน และต้องผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อคิดเทียบช่ัวโมง 
 

5(450) TIE449 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการ 
Field Experience in Management Engineering 
ฝึกงานภายในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการของทาง
ราชการหรือเอกชนหรือท าโครงงานพิเศษในสาขาที่
เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีอาจารย์ควบคุมดูแลใน
ฐานะที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 1 ท่าน และต้องผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อคิดเทียบช่ัวโมง 

5(450) เปลี่ยนรหัส 
และช่ือวิชา 

 

TEC408 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
Preparation for Cooperative Education Industrial  
Technology 
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกสหกิจศึกษา
ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ 
การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระท าใน
สถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
  

1(45) TIE450 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาวิศวกรรมการจัดการ   
Preparation for Cooperative Education in 
Management Engineering   
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกสหกิจศึกษา
ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ 
การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระท าใน
สถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้าน
วิศวกรรมการจัดการ 

1(45) เปลี่ยนรหัส 
ช่ือ และ 

ค าอธิบาย
รายวิชา 
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TEC409 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
Cooperative Education Industrial Technology 
นักศึกษาต้องปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการจน
ครบ 1 ภาคการศึกษา สหกิจศึกษาตามที่สาขาก าหนด เมื่อ
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาต้องส่งรายงานและ
น าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้ง โดยวัดผลการประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
ศึ กษา  พนักงานที่ ควบคุมการปฏิบั ติ ง านในสถาน
ประกอบการและจากรายงานวิชาการ 

6(640) TIE451 สหกิจศึกษาวิศวกรรมการจัดการ 
Cooperative Education in Management 
Engineering 
นักศึกษาต้องปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการจน
ครบ 1 ภาคการศึกษา สหกิจศึกษาตามที่สาขาก าหนด เมื่อ
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาต้องส่งรายงานและ
น าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้ง โดยวัดผลการประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
ศึ กษา  พนักงานที่ ควบคุมการปฏิบั ติ ง านในสถาน
ประกอบการและจากรายงานวิชาการ 

6(640) เปลี่ยนรหัส 
และช่ือวิชา 
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ภาคผนวก ฌ  

แผนบริหารความเสี่ยง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 
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แผนบริหารความเสี่ยง 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 
 

ระบุความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (ภารกิจ/กิจกรรม

หลักสูตร) 
ค่าความ

เสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง  

ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน F 1. จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 
หมายเหตุ S1 มีค่าระหว่าง 20-25 (สูงมาก), F มีค่าระหว่าง 10-19 (สูง) และ O,P มีค่าระหว่าง 1-9 
 
การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง 
(ภารกิจหลัก/
กิจกรรมของ
หลักสูตร) 

รายละเอียดความ
สูญเสีย 

(ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่
จะเกิด 
(1) 

ผลกระทบ
ความ
รุนแรง 

(2) 

คะแนน
ความเสี่ยง 

(ระดับความ
เสี่ยง) 

(1)x(2) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงด้าน
การเรียนการ
สอน 

1. จ านวนนักศึกษาไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

5 3 15 ความ
เสี่ยงสูง 

 
หมายเหตุ  ระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20-25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้), 2 มีค่าระหว่าง 10-

19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1-9 (ความเสี่ยงที่ยอมรับได้) 
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การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 

ล าดับ 

ความเสี่ยง 
(ภารกิจหลัก/
กิจกรรมของ
หลักสูตร) 

(1) 

การควบคุมท่ีควร
จะมี 

 
(2) 

การ
ควบคุม 
ที่มีอยู่
แล้ว 
(3) 

การ
ควบคุมท่ี
มีอยู่แล้ว
ได้ผล
หรือไม่ 

(4) 

วิธีจัดการ 
ความ
เสี่ยง 
(5) 

หมาย
เหตุ 

 
(6) 

1 ความเสี่ยงด้าน
การเรียนการ
สอน 
- จ านวน
นักศึกษาไม่ได้
ตามเป้าหมาย 

- ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรใน
โรงเรียนมัธยม
ต่างๆ และทาง
เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย, 
facebook 
 

  ..... 
ยอมรับ 
 
ควบคุม 
.....      
ถ่ายโอน 
..... 
หลีกเลี่ยง 

 

 
หมายเหตุ ช่อง 3  หมายถึง มี  หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์ × หมายถึง ไม่มี 
 ช่อง 4  หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย  หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์  
  × ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย     
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แผนการด าเนนิงานการจัดการความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงานโครงการ/
กิจกรรม/ด้านของ
เรื่องท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ

การควบคุม 
(1) 

การควบคุมท่ี
มีอยู่ 

 
 
 

(2) 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

 
 

(3) 

การ
จัดการ
ความ
เสี่ยง 

 
 

(4) 

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่ 
(ปัจจัย
เสี่ยง) 

 
 

(5) 

กิจกรรมการ
ควบคุม  

(แผนการ
ปรับปรุงการ

ควบคุม) 
(6) 

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดช
อบ 
 
 

(7) 

ความเสี่ยงด้านการ
เรียน 
การสอน 
- จ านวนนักศึกษาไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

- ประชา 
สัมพันธ์
หลักสูตรใน
โรงเรียน
มัธยมศึกษา 
และทาง
เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย, 
facebook 
 

ความ
เสี่ยงสูง 

ควบคุม การประชา 
สัมพันธ์ยัง
ไม่ทั่วถึง 

จัดท า
ก าหนดการ
ประชาสัม 
พันธ์หลักสูตร 

15 ส.ค. 
2564 
อาจารย์
ผู้รับผิด 
ชอบ
หลักสูตร 

 
 

                                   
               ผู้รายงาน นางสาวจิรัญญา โชตยะกุล    

          ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 

                วันที่ ............ เดอืน ...........................พ.ศ. ............ 
 
 
 
 

 




