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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ        
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย      : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  
 ภาษาอังกฤษ  : Master of Engineering Program in Production Engineering     

             
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต) 
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต) 
    ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Engineering (Production Engineering) 
 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Eng. (Production Engineering) 
 
3. วิชาเอก     
     ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
     36 หน่วยกิต                
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1  รูปแบบ 
หลักสูตร 2 ปี แผน ก แบบ ก 2 (ปกต)ิ และ แผน ก แบบ ก 2 (สหกิจศึกษา) 

5.2  ภาษาท่ีใช้ 
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย โดยใช้เอกสารและต าราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3  การรับเข้าศึกษา 
รับทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้  
 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
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ไม่มี 
5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
- ปรับปรุงจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
- เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ในการประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

ในการประชุมครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557          
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2559  
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 วิศวกร 
8.2 ครู อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย 
8.3 ผู้ประกอบการ 
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9.  ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ.ที่ 
ส าเร็จการศึกษา 

1. นายสมนึก  วัฒนศรียกลุ รองศาสตราจารย ์ วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) 
Dipl.-Ing. (FH) (Mechanical Engineering) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
Fachhochschule – Hannover, Germany  

2533 
2524 

2. นายสุรพล ราษฎร์นุ้ย รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Mechanical Engineering) 
วศ.ม. (วิศวกรรมอตุสาหการ) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ 

University of Wales, United Kingdom  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2538 
2532 
2525 

3. นายจรัมพร หรรษมนตร์  
 

รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Mechanical Engineering) 
M.Eng. (Mechanical Engineering) 
B.Eng. (Mechanical Engineering) 

University of California at Berkeley, USA  
University of California at Berkeley, USA  
University of Pittsburgh, USA 

2541 
2538 
2536 

4. นายจิรพงศ์  ลิม   
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Manufacturing Engineering Systems) 
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต) 
วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต) 

Brunel University, United Kingdom      
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    

2544 
2538 
2534 

5. นายสิทธิพงค์ มหาธนบด ี อาจารย ์ ปรด. (เทคโนโลยีวสัดุ) 
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต) 
วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    

2556 
2549 
2544 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
สืบเนื่องจากในปัจจุบันอุตสาหกรรมในประเทศมีการขยายตัวและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ตลอดเวลา ท าให้มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ด้านการผลิตและการจัดการที่ดีทั้งในระดับช่างและวิศวกร
อย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจัยส าคัญที่มีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการผลิตคือ       
การพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ที่ลึกซึ้งทั้งทางด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการ สามารถน าความรู้ไปใช้งาน
ได้ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถดังกล่าวนี้เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก และด้วย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของคนและสังคม  
ในการเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม 
รวมทั้งการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยการใช้พ้ืนฐานจากความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ ด้วยการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรในระดับ
ปริญญาโททางวิศวกรรมการผลิต จึงต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย เพ่ือพัฒนาและผลิตบุคลากรที่มี
ความรู้ทางวิชาการและสามารถน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมการผลิต ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ
การขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสังคม 
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในอนาคตเป็นส าคัญ  

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ในสังคมประเทศไทยสิ่งแวดล้อมมีส่วนผลักดันสนับสนุนให้คนเรียนสูงขึ้น ประกอบกับการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องของภาคการผลิตในอุตสาหกรรม และการให้ความส าคัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีนั้น 
ส่งผลอย่างมากต่อการเพ่ิมผลผลิตและโอกาสการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
สร้างความมั่นคงให้กับทั้งประชากร ชุมชนและธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้เกิดผลกระทบต่อสังคม
และวัฒนธรรม รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม ดังนั้นหลักสูตรนี้ไม่เพียงแต่เน้นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้
เชิงสร้างสรรค์ ความสามารถเชิงสร้างสรรค์  เท่านั้น แต่ยังเน้นให้มีการสร้างบุคลากรที่สามารถใช้ความรู้ 
ความสามารถ โดยค านึงผลกระทบที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ยั่งยืน 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ เห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาหลักสูตร         

ให้ตอบสนองต่อสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนไป เพื่อรองรับการแข่งขันด้านธุรกิจอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในปัจจุบัน ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านจัดการอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี
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การผลิตเป็นอย่างมากทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคการศึกษา เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักในการเพ่ิม
ศักยภาพขององค์กรในการแข่งขันบนเวทีการค้าโลก ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการจัดการศึกษา
จึงต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการสอนเพ่ือให้สนองตอบต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และการแข่งขันของประเทศทั้งความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี การปรับตัวต่อการกระจายความรู้       
การเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เชื่อมถึงกันกันทั่วโลก ในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ภาควิชาเน้นการปรับปรุง
หลักสูตรโดย 

(1) ปรับปรุงกลุ่มวิชาเลือกให้มีความชัดเจน หลากหลาย มีความทันสมัย ตามกลุ่มวิชา เช่น        
เพ่ิมกลุ่มวิชาการขึ้นรูปโลหะ เพ่ิมรายวิชาเทคโนโลยีการผลิตระดับไมโครและนาโน และวิชา   
เมคคาทรอนิกส์ เป็นต้น 

(2) ปรับปรุงการเลือกเรียนวิชาเลือกให้มีความยืดหยุ่นและทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบัน ที่ต้องการการบูรณาการความรู้จากหลากหลายสาขาวิชา เช่น 
เพ่ิมจ านวนวิชาเลือกเรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมการผลิต ส าหรับวิชาทางวิศวกรรมการผลิต
หรือสาขาที่เก่ียวข้องที่ได้รับความสนใจในขณะนั้น ๆ เป็นต้น  

(3) มุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ จากการท าวิจัยที่เข้มข้นมากขึ้น 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าทักษะดังกล่าวไปปรับใช้กับการด าเนินชีวิต  

ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร จะเป็นบุคลากรที่เป็นก าลังส าคัญในการถ่ายทอดความรู้และทักษะ     
ในสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและ      
องค์ความรู้ใหม่ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วนในยุคเศรษฐกิจและสังคมแห่งการเรียนรู้    
เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้เป็นผู้มี

ความรู้ความสามารถทางวิชาการ สามารถแก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้ในเชิงลึก และมีความสามารถในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนสอดคล้องกับปรัชญาและพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
ไม่มี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นที่ต้องมาเรียน 
ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ 
ไม่มี 
 

หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
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1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

พัฒนาความรู้ด้านวิศวกรรมการผลิตให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้
พ้ืนฐานใหม่สู่ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมการผลิต 

1.2 ความส าคัญ 
1.2.1 เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการค้นคว้า แก้ปัญหาด้วยตนเอง และมีความรู้

วิชาการทางวิศวกรรมการผลิตขั้นสูง สามารถน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรมได้ 
และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 

1.2.2 เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตที่มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ 
ตลอดจนมีความสามารถที่จะพัฒนาและท างานวิจัยทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมการผลิต     
มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยใฝ่รู้ และมีความเข้าใจถึงความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาค้นคว้าอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

1.3 วัตถุประสงค์ 
ผลิตและพัฒนาวิศวกรที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาการผลิตทั้งในระดับการบริหารจัดการและ

ระดับเครื่องมือ-เครื่องจักรอย่างครบถ้วน สามารถน าความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเชิงลึกได้ 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/ปรับปรุง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงกระบวนการ

ดูแลนักศึกษาที่เข้ามาใน
ระบบ 

- ภาควิชาจัดหาเครื่องมือและ
อุปกรณ์มาใช้ประกอบการเรียน
การสอน การทดลอง รวมถึงการใช้
แหล่งทรัพยากรจากภายนอก
มหาวิทยาลัย 

- มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งในส่วน
ของการลงทะเบียนและในส่วนของ
วิทยานิพนธ์ 

- จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษา 

- จ านวนภาคเรียนเฉลี่ยที่นักศึกษา
ส าเร็จการศึกษา 

- จ านวนผลงานจากวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการและเอกสาร   
การประชุมวิชาการ 

- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่ส าเร็จการศึกษาจากภาควิชาฯ 

2. พัฒนาหลักสูตรให้มี
ความหลากหลาย 
ทันสมัยและยืดหยุ่น 
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้ตรง
กับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สังคมและ

- จัดให้มีวิชาเลือกให้เลือกเรียนตาม
ความสนใจ 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมี
การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรใน
ทุก ๆ 5 ปี 

- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานความต้องการจากผู้ ใช้

บัณฑิต 
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แผนการพัฒนา/ปรับปรุง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ผู้ใช้บัณฑิต - ติดตามเครือข่ายศิษย์เก่า            

เพ่ือประเมินความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

3. กระตุ้นให้นักศึกษามี
ทักษะการคิด วิเคราะห์ 
อย่างเป็นระบบ ส่งเสริม
ให้นักศึกษาได้พัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้และ 
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
สามารถน าทักษะ
ดังกล่าวไปปรับใช้กับ
การด าเนินชีวิต 

- จัดการเรียนการสอนให้มีทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้
นักศึกษามีทักษะ รู้จักคิด 
วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ด้วย
ตนเอง 

- จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์
ผู้สอนที่มีคุณวุฒิตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มี         
การน าเสนอผลงานผ่านเวที     
การประชุมทางวิชาการในระดับ
ต่างๆ 

- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
- แ บ บ ส อ บ ถ าม เ พ่ื อ ป ร ะ เมิ น

ความเห็ นของผู้ เรียน เกี่ ยวกับ  
การสอนของอาจารย์ 

- จ านวนการน าเสนอผลงานในงาน
ประชุมทางวิชาการ 

 
หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไมม่ี  

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  
 
 
 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน- เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 



มคอ. 2 

9 

 

จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการปกต ิคือ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.  
ภาคต้น  เดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม 
ภาคปลาย  เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
(1) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา  
(2) ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองวิทยฐานะ หรือหลักสูตรอ่ืนโดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสอบคัดเลือกของภาควิชาวิศวกรรมการผลิต 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
(1) นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาการแตกต่างกันและไม่เข้าใจรายละเอียดหลักสูตร  
(2) ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่าจะศึกษา/ท าวิทยานิพนธ์ในด้านใด 
(3) ปัญหาทางด้านความรู้และทักษะภาษาอังกฤษทางด้านการอ่าน การเขียนและการสื่อสาร 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
(1) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าระเบียบการศึกษา วางเป้าหมายการเรียนและท างานวิจัย 
(2) จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้ค าแนะน าในการเรียนและการท างานวิจัยให้แก่นักศึกษา 
(3) นักศึกษาต้องผ่านการวัดระดับความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

เรื่อง วิธีการและเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศ ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

ระดับชั้นปี จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน) 
2558 2559 2560 2561 2562 

ปีที่ 1 20 20 20 20 20 
ปีที่ 2 - 20 20 20 20 
รวม 20 40 40 40 40 

บัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 20 20 20 20 

 
 
 
 
 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท)  
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รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
ค่าบ ารุงการศึกษา 126,000 252000 252000 252000 252000 
ค่าลงทะเบียน 186,000 372,000 372,000 372,000 372,000 
ค่าพัฒนาวิชาการ 300,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

รวมรายรับ 612,000 1,224,000 1,224,000 1,224,000 1,224,000 

 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)  

แบบรวมเงินเดือน ปีงบประมาณ 

หมวดเงิน 2558 2559 2560 2561 2562 

ก. งบด าเนินการ      

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 8,863,200 9,749,500 10,724,500 11,796,900 12,976,600 

2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ      

2.1 ค่าตอบแทน -- -- -- -- -- 

2.2 ค่าใช้สอย 40,000 44,000 48,400 53,300 58,600 

2.3 ค่าวัสดุ 30,000 33,000 36,300 40,000 44,000 

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 70,000 77,000 84,700 93,300 102,600 

รวม (ก) 9,003,200 9,826,500 10,893,900 11,983,500 13,181,800 

ข. งบลงทนุ      

ค่าครุภัณฑ์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

รวม (ก) + (ข) 9,203,200 10,026,500 11,093,900 12,183,500 13,381,800 

จ านวนนักศึกษา 20 40 40 40 40 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (บาท) 460,160 250,700 277,400 304,600 334,600 

หมายเหตุ ประมาณการเฉลี่ยค่าใช้จ่ายการผลิตมหาบัณฑิตตลอดหลักสูตรระยะเวลา 2 ปี  
เป็นเงิน 325,000 บาท/คน 

2.7 ระบบการศึกษา 
แบบชั้นเรียน 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา  

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   36 หน่วยกิต  
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2 (ปกต)ิ       
หมวดวิชาบังคับ      15 หน่วยกิต 

วิชาบังคับ      3 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก      21 หน่วยกิต 
วิชาเลือกทางคณิตศาสตร์และ 
คอมพิวเตอร์     6 หน่วยกิต 
วิชาเลือกทางวิศวกรรมการผลิต   9 หน่วยกิต 
วิชาเลือกทั่วไป     6 หน่วยกิต 

  รวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต 
 

แผน ก แบบ ก 2 (สหกิจศึกษา)      
หมวดวิชาบังคับ      21 หน่วยกิต 

วิชาบังคับ      3 หน่วยกิต 
วิชาบังคับสหกิจศึกษา    2 หน่วยกิต 
ฝึกปฏิบัติงานอุตสาหกรรม    4 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก      15 หน่วยกิต 
วิชาเลือกทางคณิตศาสตร์และ 
คอมพิวเตอร์     3 หน่วยกิต 
วิชาเลือกทางวิศวกรรมการผลิต   9 หน่วยกิต 
วิชาเลือกทั่วไป     3 หน่วยกิต 

  รวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจ านวนหน่วยกิต  

หมวดวิชาบังคับ 
แผน ก แบบ ก 2 (ปกติและสหกิจศึกษา) จ านวน 15 หน่วยกิต 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

010225101 ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทางวิศวกรรมการผลิต 
(Research Methodology and Seminar in Production Engineering) 

3(3-0-6) 

010225801 วิทยานิพนธ์  
(Thesis) 

12 

 
แผน ก แบบ ก 2 (สหกิจศึกษา)  จ านวน 6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

010405001 การป้องกันสิ่งแวดล้อม        
(Environmental Protection) 

1(1-0-2) 

010405002 ทักษะการจัดการธุรกิจ          
(Business Management Skills) 

1(1-0-2) 

010405003 ฝึกปฏิบัติงานอุตสาหกรรม         
(Industrial Internship) 

4 

 
หมวดวิชาเลือก 

วิชาเลือกทางคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์  
แผน ก แบบ ก 2 (ปกต)ิ   จ านวน 6 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 (สหกิจศึกษา)  จ านวน 3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
010225201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม 

(Applied Mathematics for Science and Engineering) 
3(3-0-6) 

010225202 การพัฒนาขั้นตอนวิธีส าหรับการประยุกต์ใช้ในการผลิต 
(Algorithmic Development for Manufacturing Applications) 

3(3-0-6) 

010225203 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม 
(Finite Element Method in Engineering) 

3(3-0-6) 

010225204 ความน่าจะเป็นและสถิติศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม 
(Advanced Probability and Statistics for Science and Engineering) 

3(3-0-6) 

010225205 การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Programming) 

3(3-0-6) 

010225206 คณิตศาสตร์และการวิจัยการด าเนินการ 
(Mathematics in Operations Research) 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
010225210 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ด้านวิศวกรรมการผลิต 1 

(Selected Topic in Mathematics and Computers for Production 
Engineering I) 

3(3-0-6) 

010225211 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ด้านวิศวกรรมการผลิต 2 
(Selected Topic in Mathematics and Computers for Production 
Engineering II) 

3(3-0-6) 

010225212 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ด้านวิศวกรรมการผลิต 3 
(Selected Topic in Mathematics and Computers for Production 
Engineering III) 

3(3-0-6) 

 
วิชาเลือกทางวิศวกรรมการผลิต 
แผน ก แบบ ก 2 (ปกติและสหกิจศึกษา) 

ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาเดียวกัน จ านวน 9 หน่วยกิต จาก 4 กลุ่มวิชา ต่อไปนี้    
   (ก) กลุ่มวิชาการออกแบบเชิงวิศวกรรมและระบบอัตโนมัติ 
   (ข) กลุ่มวิชาวัสดุศาสตร์และกรรมวิธีการผลิต 
   (ค) กลุ่มวิชาการขึ้นรูปโลหะ 
   (ง) กลุ่มวิชาระบบการผลิต 
  
(ก) กลุ่มวิชาการออกแบบเชิงวิศวกรรมและระบบอัตโนมัติ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
010225301 ระเบียบวิธีการออกแบบเชิงวิศวกรรม  

(Engineering Design Methodology) 
3(3-0-6) 

010225302 การออกแบบเครื่องมือกล 
(Machine Tool Design) 

3(3-0-6) 

010225303 ระบบอัตโนมัติในการผลิต  
(Automation in Manufacturing) 

3(3-0-6) 

010225310 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรมและระบบอัตโนมัติ 1 
(Selected Topic in Engineering Design and Automation Systems I) 

3(3-0-6) 

010225311 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรมและระบบอัตโนมัติ 2 
(Selected Topic in Engineering Design and Automation Systems II) 

3(3-0-6) 

010225701 ไตรโบโลยีอุตสาหกรรม  
(Industrial Tribology) 

3(3-0-6) 

010225702 การวัดละเอียดทางมิติข้ันสูง 
(Advanced Dimensional Metrology) 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
010225703 เมคคาทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรมการผลิต  

(Mechatronics for Production Engineering) 
3(3-0-6) 

010225704 การจ าลองและวิเคราะห์กระบวนการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ 
(Computer Simulations in Manufacturing Technology) 

3(3-0-6) 

010225705 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิต  
(Computer Aided Design and Manufacturing)                                                                                  

3(3-0-6) 

010225706 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและงานวิศวกรรม 
(Computer Aided Design and Engineering) 

3(3-0-6) 

 
(ข) กลุ่มวิชาวัสดุศาสตร์และกรรมวิธีการผลิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
010225401 สมบัติเชิงการผลิตของวัสดุ  

(Manufacturing Properties of Materials) 
3(3-0-6) 

010225402 การกัดกร่อนของโลหะและการควบคุม  
(Metal Corrosion and Control) 

3(3-0-6) 

010225403 วิศวกรรมพลาสติก  
(Plastics Engineering) 

3(3-0-6) 

010225404 กรรมวิธีทางความร้อน  
(Heat Treatment) 

3(3-0-6) 

010225405 ทฤษฎีการตัดปาดผิวโลหะ 
(Metal Removal Theory) 

3(3-0-6) 

010225406 เทคโนโลยีการผลิตระดับไมโครและนาโน 
(Micro and Nano Manufacturing Technology) 

3(3-0-6) 

010225407 โลหะผงวิทยา  
(Powder Metallurgy) 

3(3-0-6) 

010225408 การทดสอบและตรวจสอบลักษณะของวัสดุ 
(Materials Characterizations and Testing) 

3(3-0-6) 

010225410 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุศาสตร์และกรรมวิธีการผลิต 1 
(Selected Topic in Materials Science and Manufacturing Processes I) 

3(3-0-6) 

010225411 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุศาสตร์และกรรมวิธีการผลิต 2 
(Selected Topic in Materials Science and Manufacturing Processes II) 

3(3-0-6) 

010225701 ไตรโบโลยีอุตสาหกรรม  
(Industrial Tribology) 

3(3-0-6) 

010225702 การวัดละเอียดทางมิติข้ันสูง 
(Advanced Dimensional Metrology) 

3(3-0-6) 

010225703 เมคคาทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรมการผลิต  
(Mechatronics for Production Engineering) 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
010225704 การจ าลองและวิเคราะห์กระบวนการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ 

(Computer Simulations in Manufacturing Technology) 
3(3-0-6) 

 
(ค) กลุ่มวิชาการข้ึนรูปโลหะ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
010225501 สภาพยืดหยุ่นเชิงวิศวกรรม 

(Engineering Elasticity) 
3(3-0-6) 

010225502 สภาพพลาสติกเชิงวิศวกรรม 
(Engineering Plasticity) 

3(3-0-6) 

010225503 การวิเคราะห์การข้ึนรูปโลหะ 
(Metal Forming Analysis) 

3(3-0-6) 

010225504 กลศาสตร์การขึ้นรูปโลหะแผ่น 
(Mechanics of Sheet Metal Forming) 

3(3-0-6) 

010225505 ทฤษฎีการรีดโลหะ 
(Theory of Rolling) 

3(3-0-6) 

010225506 ความสามารถในการขึ้นรูปได้ของโลหะแผ่น  
(Formability of Sheet Metal) 

3(3-0-6) 

010225507 วิศวกรรมแม่พิมพ์ 
(Die Engineering) 

3(3-0-6) 

010225510 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการขึ้นรูปโลหะ 1 
(Selected Topic in Metal Forming I) 

3(3-0-6) 

010225511 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการขึ้นรูปโลหะ 2 
(Selected Topic in Metal Forming II) 

3(3-0-6) 

010225701 ไตรโบโลยีอุตสาหกรรม  
(Industrial Tribology) 

3(3-0-6) 

010225702 การวัดละเอียดทางมิติข้ันสูง 
(Advanced Dimensional Metrology) 

3(3-0-6) 

010225703 เมคคาทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรมการผลิต  
(Mechatronics for Production Engineering) 

3(3-0-6) 

010225704 การจ าลองและวิเคราะห์กระบวนการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ 
(Computer Simulations in Manufacturing Technology) 

3(3-0-6) 

 
 
 
(ง) กลุ่มวิชาระบบการผลิต 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
010225601 ระบบผู้เชี่ยวชาญในการผลิต 

(Expert Systems in Manufacturing) 
3(3-0-6) 

010225602 ระบบการผลิตขั้นสูง 
(Advanced Manufacturing Systems) 

3(3-0-6) 

010225603 การวิเคราะห์และออกแบบระบบการผลิต 
(Production System Analysis and Design) 

3(3-0-6) 

010225604 การบริหารการปฏิบัติการ 
(Operations Management) 

3(3-0-6) 

010225605 การบริหารคุณภาพ 
(Quality Management) 

3(3-0-6) 

010225606 ความน่าเชื่อถือของระบบและการบ ารุงรักษา 
(System Reliability and Maintenance) 

3(3-0-6) 

010225610 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านระบบการผลิต 1 
(Selected Topic in Manufacturing Systems I) 

3(3-0-6) 

010225611 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านระบบการผลิต 2 
(Selected Topic in Manufacturing Systems II) 

3(3-0-6) 

010225701 ไตรโบโลยีอุตสาหกรรม  
(Industrial Tribology) 

3(3-0-6) 

010225702 การวัดละเอียดทางมิติข้ันสูง 
(Advanced Dimensional Metrology) 

3(3-0-6) 

010225703 เมคคาทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรมการผลิต  
(Mechatronics for Production Engineering) 

3(3-0-6) 

010225704 การจ าลองและวิเคราะห์กระบวนการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ 
(Computer Simulations in Manufacturing Technology) 

3(3-0-6) 

010225705 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิต  
(Computer Aided Design and Manufacturing) 

3(3-0-6) 

010225706 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและงานวิศวกรรม 
(Computer Aided Design and Engineering) 

3(3-0-6) 

010225707 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  
(Logistic and Supply Chain Management) 

3(3-0-6) 

010225708 การศึกษาด้วยตนเองและการแก้ปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  
(Independent Study and Problem Solving in SMEs) 

3(3-0-6) 

 
 
 
 

วิชาเลือกทั่วไป 
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แผน ก แบบ ก 2 (ปกต)ิ   จ านวน 6 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 (สหกิจศึกษา)  จ านวน 3 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมการผลิต 
 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา (4 ภาคการศึกษา) 
แผน ก แบบ ก 2 (ปกต)ิ  

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

010225101 ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทางวิศวกรรมการผลิต 
(Research Methodology and Seminar in Production Engineering) 

3(3-0-6) 

0102252xx วิชาเลือกทางคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
(Technical Elective in Mathematics and Computers) 

3(3-0-6) 

010225xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมการผลิต 
(Technical Elective in Production Engineering) 

3(3-0-6) 

010225xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมการผลิต 
(Technical Elective in Production Engineering) 

3(3-0-6) 

 รวม   12   หน่วยกิต  

   

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

0102252xx วิชาเลือกทางคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
(Technical Elective in Mathematics and Computers) 

3(3-0-6) 

010225xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมการผลิต 
(Technical Elective in Production Engineering) 

3(3-0-6) 

010225xxx วิชาเลือกทั่วไป  
(General Elective) 

3(3-0-6) 

010225801 วิทยานิพนธ์  
(Thesis) 

3 

 รวม   12   หน่วยกิต  
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

010225xxx วิชาเลือกทั่วไป 
(General Elective) 

3(3-0-6) 

010225801 วิทยานิพนธ์  
(Thesis) 

3 

 รวม   6   หน่วยกิต  

   

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

010225801 วิทยานิพนธ์  
(Thesis) 

6 

 รวม   6   หน่วยกิต  
 

แผน ก แบบ ก 2 (สหกิจศึกษา)  

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

010225101 ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทางวิศวกรรมการผลิต  
(Research Methodology and Seminar in Production Engineering) 

3(3-0-6) 

0102252xx วิชาเลือกทางคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
(Technical Elective in Mathematics and Computers) 

3(3-0-6) 

010225xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมการผลิต 
(Technical Elective in Production Engineering) 

3(3-0-6) 

010225xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมการผลิต 
(Technical Elective in Production Engineering) 

3(3-0-6) 

010405002 ทักษะการจัดการธุรกิจ 
(Business Management Skills) 

1(1-0-2) 

 รวม   13   หน่วยกิต  

  
 

 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

010225xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมการผลิต 
(Technical Elective in Production Engineering) 

3(3-0-6) 

010225xxx วิชาเลือกทั่วไป 
(General Elective) 

3(3-0-6) 

010405001 การป้องกันสิ่งแวดล้อม  
(Environmental Protection) 

1(1-0-2) 

010225801 วิทยานิพนธ์  
(Thesis) 

3 

 รวม   10   หน่วยกิต  

   

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

010405003 ฝึกปฏิบัติงานอุตสาหกรรม  
(Industrial Internship) 

4 

010225801 วิทยานิพนธ์  
(Thesis) 

3 

 รวม   7   หน่วยกิต  

   

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

010225801 วิทยานิพนธ์  
(Thesis) 

6 

 รวม   6   หน่วยกิต  
 
 
 
 
 
 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
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010225101 ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทางวิศวกรรมการผลิต 
(Research Methodology and Seminar in Production Engineering) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 การอภิปรายและการสัมมนาเกี่ยวกับงานวิจัยในปัจจุบันด้านวิศวกรรมการผลิตและ

สาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง กระบวนการวิจัย การอภิปรายและฝึกการตั้ งปัญหาการวิจัย          
การออกแบบการวิจัย การฝึกเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย 

 Discussions and seminar on current research trends in production 
engineering and related fields, research process, discussion and practice of 
research problem formulation, research design, writing practice of a research 
proposal, and report. 

 
010225201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม 

(Applied Mathematics for Science and Engineering) 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 พีชคณิตเชิงเส้น ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น เมทริกซ์ ตัวแปรเชิงซ้อน ผล       

การแปลงลาปลาซ ผลการแปลงฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพันธ์ เชิงเส้นและไม่เชิงเส้น สมการ  
เชิงอนุพันธ์ย่อย และการประยุกต์ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ในการผลิต 

 Linear algebra, vector space, linear transform, matrices, complex 
variables, Laplace transform, Fourier transform, linear and non-linear 
differential equations, partial differential equations, and applications of 
mathematical techniques in manufacturing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

010225202 การพัฒนาขั้นตอนวิธีส าหรับการประยุกต์ใช้ในการผลิต 
(Algorithmic Development for Manufacturing Applications) 

3(3-0-6) 
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 วิชาบังคับก่อน  : โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite : Department Permission 
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ โครงสร้างข้อมูลมูลฐาน เทคนิคการสร้างและการจ าลองปัญหา 

การออกแบบขั้นตอนวิธี การค้นหาแบบแจงกรณี โครงสร้างข้อมูลเชิงการจัด เทคนิค      
การค้นหาอย่างรวดเร็ว และการจัดเรียง 

 Software engineering, elementary data structures, problem formation 
and modeling techniques, algorithm design, exhaustive search, combinatorial 
problem, fast search techniques, and sorting. 

 
010225203 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม 

(Finite Element Method in Engineering) 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 วิธีไฟไนต์ เอลิ เมนต์ ผลเฉลยของสมการไฟไนต์เอลิเมนต์ ขั้นตอนทั่วไปส าหรับ        

การสร้างเอลิเมนต์อันดับสูงและเอลิเมนต์ไอโซพาราเมตริก และการประยุกต์ใช้โปรแกรม             
ไฟไนต์เอลิเมนต์ 

 Finite element method, solutions of finite element equations, general 
procedures for higher order and isoparametric element formations, and 
applications of finite element programs. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

010225204 ความน่าจะเป็นและสถิติศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม 
(Advanced Probability and Statistics for Science and Engineering) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
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 Prerequisite : None 
 หลักการทั่วไปของการแก้ปัญหาเชิงสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและสถิติ

พรรณนา การอนุมานเชิงสถิติ การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวน    
หนึ่งตัวแปรและหลายตัวแปร การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว เซตและทฤษฎี         
ความน่าจะเป็น การสร้างแบบจ าลองความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มในกระบวนการเฟ้นสุ่ม 
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติศาสตร์ในการผลิต 

 General principles of statistical problem solving, quantitative data 
analysis and descriptive statistics, statistical inference, regression analysis, 
univariate and multivariate analysis of variance, analysis of covariance, sets 
and probability theory, probabilistic modeling of random variables in 
stochastic processes, applications of probability theory and statistics in 
manufacturing. 

 
010225205 การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ 

(Mathematical Programming) 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite : Department Permission 
 การสร้างแบบจ าลองทางคณิ ตศาสตร์ เพ่ือ การแก้ปัญหาที่ เหมาะสม ปัญหา             

การโปรแกรมแบบเชิงเส้น การโปรแกรมแบบเลขจ านวนเต็ม ปัญหาโครงข่าย และเทคนิค
การค้นหาค าตอบ 

 Mathematical modeling for optimization problems, linear programming, 
integer programming, network problems, and search technique. 

 
 
 
 
 
 
 
 

010225206 คณิตศาสตร์และการวิจัยการด าเนินการ  
(Mathematics in Operations Research) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
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 การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  การประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงเส้น  ปัญหา       
การขนส่ง ปัญหาการแจกจ่ายงาน ปัญหาโครงข่าย และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม 

 Mathematical modeling; applications of linear programming; 
transportation problems, assignment problems, network problems, inventory 
problems, and industry application. 

  
010225210 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ด้านวิศวกรรมการผลิต 1 

(Selected Topic in Mathematics and Computers for Production 
Engineering I) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 การบรรยาย สัมมนา และการค้นคว้าด้วยตนเอง หรือการศึกษาในสาขาเฉพาะทางด้าน

คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในวิศวกรรมการผลิต ที่มีเนื้อหาแตกต่างจากวิชา  010225211  
และ 010225212  

 Lectures, seminar, and independent investigations or studies in selected 
areas of mathematics and computers in production engineering having the 
different context from 010225211 and 010225212. 

 
010225211 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ด้านวิศวกรรมการผลิต 2 

(Selected Topic in Mathematics and Computers for Production 
Engineering II) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 การบรรยาย สัมมนา และการค้นคว้าด้วยตนเอง หรือการศึกษาในสาขาเฉพาะทางด้าน

คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในวิศวกรรมการผลิต ที่มีเนื้อหาแตกต่างจากวิชา 010225210  
และ 010225212 

 Lectures, seminar, and independent investigations or studies in selected 
areas of mathematics and computers in production engineering having the 
different context from 010225210 and 010225212. 

 
010225212 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ด้านวิศวกรรมการผลิต 3 

(Selected Topic in Mathematics and Computers for Production 
Engineering III) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
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 Prerequisite : None 
 การบรรยาย สัมมนา และการค้นคว้าด้วยตนเอง หรือการศึกษาในสาขาเฉพาะทางด้าน

คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในวิศวกรรมการผลิต ที่มีเนื้อหาแตกต่างจากวิชา 010225210  
และ 010225211 

 Lectures, seminar, and independent investigations or studies in selected 
areas of mathematics and computers in production engineering having the 
different context from 010225210 and 010225211. 

 
010225301 ระเบียบวิธีการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

(Engineering Design Methodology) 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 ระบบผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือความยั่งยืน ทฤษฎีและระเบียบวิธีการออกแบบ   

ขั้นตอนวิธีอย่างเป็นระบบในการออกแบบเชิงวิศวกรรม การแปลงหน้าที่ เชิงคุณภาพ      
การออกแบบเพ่ือการปรับแต่ง  การออกแบบแบบมอดูล่าร์ ทฤษฎีการแก้ปัญหาเชิงประดิษฐ์
คิดค้น  การออกแบบเพ่ือความคงทน และการบริหารการออกแบบ 

 Sustainable product and service system, design theory and methodology, 
systematic approach to engineering design, quality function deployment 
(QFD), adaptable design, modular design, theory of inventive problem solving 
(TRIZ), robust design, and design management. 

 
 
 
 
 
 
 
 
010225302 การออกแบบเครื่องมือกล 

(Machine Tool Design) 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 การออกแบบเครื่องมือกลสมัยใหม่  ระบบจับยึดชิ้นงาน และเครื่องมือวัดพิกัด        

แนวทางการวิ เคราะห์ด้วยหลักการจลนศาสตร์  และพลศาสตร์ของเครื่องจักรกล           
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การออกแบบระบบขับเคลื่อนเชิงเส้น เชิงมุม การออกแบบระบบควบคุมเครื่องมือกลแบบ
หลายแนวแกน การประยุกต์ใช้ซีเอดีและซีเออีในการออกแบบ วิเคราะห์ และทดสอบ
แบบจ าลอง 

 Modern machine tools design, jigs-fixtures and coordinate-measuring 
machine; analytical approach for kinematics and dynamics of machinery; 
design of linear and angular driver and driven system; multi-axis motion 
controller systems; application of CAD/CAE in design, analysis and modeling 
testing. 

 
010225303 ระบบอัตโนมัติในการผลิต  

(Automation in Manufacturing) 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 ระบบควบคุม การควบคุมแบบวงรอบปิด โครงสร้างและวิธีการประมวลผลของ

ไมโครโปรเซสเซอร์ การควบคุมแบบล าดับส าหรับระบบไฟฟ้า นิวแมติกและไฮดรอลิก 
อุปกรณ์ควบคุมลอจิกแบบโปรแกรมได้และการประยุกต์ใช้ในการผลิต 

 Control systems; closed loop control; structure and processing method 
of microprocessor; sequential control for electrical, pneumatic and hydraulic 
systems; programmable logic controller, and its applications in manufacturing. 

 
 
 
 
 
 
 
 

010225310 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรมและระบบอัตโนมัติ 1 
(Selected Topic in Engineering Design and Automation Systems I) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 เป็นวิชาหรือกลุ่มของวิชาทางวิศวกรรมการผลิตที่เกี่ยวกับการออกแบบเชิงวิศวกรรม

และระบบอัตโนมัติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่ได้รับความสนใจในขณะนั้น ๆ และมีเนื้อหาวิชา
แตกต่างจากวิชา 010225311 
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 A combination of production engineering topics relating to engineering 
design and automation systems of current interests, and having the different 
context from 010225311. 

 
010225311 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรมและระบบอัตโนมัติ 2 

(Selected Topic in Engineering Design and Automation Systems II) 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 เป็นวิชาหรือกลุ่มของวิชาทางวิศวกรรมการผลิตที่เกี่ยวกับการออกแบบเชิงวิศวกรรม

และระบบอัตโนมัติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่ได้รับความสนใจในขณะนั้น ๆ และมีเนื้อหาวิชา
แตกต่างจากวิชา 010225310 

 A combination of production engineering topics relating to engineering 
design and automation systems of current interests, and having the different 
context from 010225310. 

  
010225401 สมบัติเชิงการผลิตของวัสดุ  

(Manufacturing Properties of Materials) 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 สมบัติเชิงกลและเชิงกายภาพของวัสดุ การพิจารณาทางด้านโลหะวิทยา วัสดุอโลหะ 

สมบัติที่ส าคัญของวัสดุในกรรมวิธีการผลิต และผลกระทบของกรรมวิธีการผลิตที่มีต่อสมบัติ
ของวัสดุ 

 Mechanical and physical properties of materials, metallurgical 
considerations, non-metallic materials, important properties of materials in 
manufacturing processes, and effects of manufacturing processes on 
properties of materials. 

 
010225402 การกัดกร่อนของโลหะและการควบคุม  

(Metal Corrosion and Control) 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 อุณหพลศาสตร์ และจลนพลศาสตร์ของการกัดกร่อนทางไฟฟ้าเคมี ดับเบิลเลเยอร์ 

ศักย์ไฟฟ้าของอิเล็คโทรด สมการของเนิร์นสท์ แผนภาพศักย์ไฟฟ้า-พีเอช ทฤษฎีศักย์ไฟฟ้า
ผสม เส้นโค้งโพลาไรเซชัน ชนิดของการกัดกร่อน หลักการของการควบคุมการกัดกร่อน    
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การเลือกใช้วัสดุ สารยับยั้งการกัดกร่อน การเคลือบผิว การป้องกันแบบคาโทดและแอโนด 
 Thermodynamics and kinetics of electrochemical corrosion, double layer, 

electrode potential, Nernst’s equation, potential-pH diagram, mixed potential 
theory, polarization curves, forms of corrosion, principles of corrosion control, 
materials selection, inhibitors, coatings, cathodic and anodic protection. 

 
010225403 วิศวกรรมพลาสติก  

(Plastics Engineering) 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 พฤติกรรมทางวิสโคอีลาสติกของพลาสติก ของไหลและการไหลของพลาสติกเหลว 

เครื่องมือที่ ใช้ในการหาสมบัติการไหลของพลาสติกเหลว การวิเคราะห์การไหลของ  
พลาสติกเหลว การบวมตัวของพลาสติกเหลวในกระบวนการผลิต การเอ็กซ์ทรูชั่น การเป่า
ภาชนะกลวง การเป่าถุงและการฉีด 

 Viscoelastic behaviour of plastics, fluids and flow of plastic melts, 
instruments for plastics melt flow properties, the analysis of plastic melt flow, 
swelling of plastics melts, extrusion, blow molding, blow film and injection. 

 
 
 
 
 
 
 
 
010225404 กรรมวิธีทางความร้อน  

(Heat Treatment) 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 สมบัติและการแบ่ งชนิดของเหล็กกล้า หลักการของกรรมวิธีท างความร้อน           

การชุบแข็งแบบมาร์เทมเปอริ่ง ออสเทมเปอริ่ง คาร์บุไรซิ่ง อุปกรณ์ส าหรับกรรมวิธีทาง 
ความร้อน การควบคุมกระบวนการ การควบคุมคุณภาพและประเด็นด้านความปลอดภัย 

 Properties and classification of steel, heat treatment principle, 
martempering, austempering, carburizing, heat treatment equipment, process 
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control, quality control and safety issues. 
 

010225405 ทฤษฎีการตัดปาดผิวโลหะ 
(Metal Removal Theory) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 การเกิดเศษตัด กลศาสตร์ของการตัดโลหะ เรขาคณิตของเครื่องมือตัด การวิเคราะห์

และลักษณะทางอุณหภาพของการตัดโลหะ ไดนาโมเมทรี วัสดุเครื่องมือ การสึกหรอและ
อายุใช้งานของเครื่องมือ สภาพตัดปาดผิวได้ของโลหะ และงานวิจัยทางกระบวนการ       
ตัดปาดผิวโลหะ 

 Chip formation, mechanics of metal cutting, cutting tool geometry, 
analysis and thermal aspects of metal cutting, dynamometry, tool materials, 
wear and tool life, machinability of metals, and research in metal removal 
processes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
010225406 เทคโนโลยีการผลิตระดับไมโครและนาโน 

(Micro and Nano Manufacturing Technology) 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 กระบวนการผลิตชิ้นงานระดับไมโครและนาโนเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรม การตัดและ   

การเจาะขนาดเล็ก การใช้เลเซอร์ อีดีเอ็ม การปั๊มขึ้นรูปด้วยความร้อน การฉีดพลาสติก 
กระบวนการลิโทกราฟีและเทคโนโลยีฟิล์มบาง และกระบวนการผลิตสมัยใหม่  

 Manufacturing processes of producing micro and nano components, 
micro cutting and drilling, laser processes, EDM, hot embossing, plastic 
injection molding, lithography and thin-film technology, and modern 
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processes.  
 

010225407 โลหะผงวิทยา  
(Powder Metallurgy) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 การผลิตและการตรวจสอบลักษณะผงโลหะ การปรับปรุงผงโลหะ เทคโนโลยีการขึ้นรูป

และท าให้แข็งแรง การอัดขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ การอัดขึ้นรูปทุกทิศทาง การอัดขึ้นรูปแบบ    
ไดนามิค กระบวนการซินเตอริ่ง กระบวนการอัดขึ้นรูปร้อน การฉีดขึ้นรูป การพัฒนาของ
โครงสร้างจุลภาค กระบวนการหลังการซินเตอริ่ง การควบคุมคุณภาพ และการประยุกต์ใช้
กระบวนการผลิตขั้นสูง 

 Metal powder production and characterization, metal powder treatment, 
shaping and consolidation technologies, die compaction, isostatic 
compaction, dynamic powder compaction, sintering processes, hot 
consolidation, powder injection molding, microstructure development,  
secondary operation, quality control, and advanced powder metallurgical 
techniques.  

 
 
 
 
 
 

010225408 การทดสอบและตรวจสอบลักษณะของวัสดุ 
(Materials Characterizations and Testing) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 เทคนิคการทดสอบและตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุ การวิเคราะห์โครงสร้างและ

องค์ประกอบของวัสดุ การเลือกใช้เทคนิคการตรวจสอบคุณลักษณะที่เหมาะสม การเตรียม
ชิ้นงาน และการแปลผลการตรวจสอบลักษณะในเนื้อชิ้นงานและผิวชิ้นงานด้วยเทคนิคต่างๆ  

 Materials characterizations and testing techniques, determination of 
structure and composition of materials, appropriate selection of 
characterization technique, sample preparation, and interpreted results of 
bulk and surface characterization techniques.   
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010225410 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุศาสตร์และกรรมวิธีการผลิต 1 

(Selected Topic in Materials Science and Manufacturing Processes I) 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 เป็นวิชาหรือกลุ่มของวิชาทางวิศวกรรมการผลิตที่เก่ียวกับ วัสดุศาสตร์และกรรมวิธีการ

ผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่ได้รับความสนใจในขณะนั้น ๆ และมีเนื้อหาวิชาแตกต่างจากวิชา 
010225411  

 A combination of production engineering topics relating to materials 
science and manufacturing processes of current interests, and having the 
different context from 010225411. 

 
010225411 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุศาสตร์และกรรมวิธีการผลิต 2 

(Selected Topic in Materials Science and Manufacturing Processes II) 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 เป็นวิชาหรือกลุ่มของวิชาทางวิศวกรรมการผลิตที่เก่ียวกับ วัสดุศาสตร์และกรรมวิธีการ

ผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่ได้รับความสนใจในขณะนั้น ๆ และมีเนื้อหาวิชาแตกต่างจากวิชา 
010225410 

 A combination of production engineering topics relating to materials 
science and manufacturing processes of current interests, and having the 
different context from 010225410. 

  
010225501 สภาพยืดหยุ่นเชิงวิศวกรรม 

(Engineering Elasticity) 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 การวิเคราะห์ความเค้นและความเครียด หลักมูลทฤษฎีสภาพยืดหยุ่น การดัดของคาน 

การบิด ปัญหาสมมาตรรอบแกน แผ่นและเปลือกบาง โหลดเข้มข้นและความเข้มข้นของ
ความเค้น สภาพพลาสติก 

 Analysis of stress and strain, fundamentals of elasticity theory, bending of 
beams, torsion, axi-symmetric problems, plates and shells, concentrated 
loads and stress concentrations, and plasticity. 
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010225502 สภาพพลาสติกเชิงวิศวกรรม 
(Engineering Plasticity) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite : Department Permission 
 ความเค้น ความเครียด เกณฑ์การครากของโลหะ ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับ

ความเครียดในสภาพพลาสติก  คุณ ลักษณ ะของการท าให้ แข็ งด้ วยความเครียด              
การวิเคราะห์มูลฐานของการดัดแบบยืดหยุ่น-พลาสติก การบิด ปัญหาสมมาตรรอบแกน               
สภาพไร้เสถียรภาพพลาสติก ทฤษฎีสนามสลิปไลน์และการประยุกต ์

 Stress, strain, yield criteria of metals, plastic stress-strain relations, strain 
hardening characteristics, elementary analysis of elastic-plastic bending, 
torsion, axi-symmetric problems, plastic instability, slip-line field theory and 
applications. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
010225503 การวิเคราะห์การข้ึนรูปโลหะ 

(Metal Forming Analysis) 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite : Department Permission 
 ความเค้นและความเครียด พฤติกรรมพลาสติกและเกณฑ์การคราก การท าให้แข็งด้วย

ความเครียด สภาพไร้เสถียรภาพพลาสติก อัตราเครียดและอุณหภูมิ งานในอุดมคติ        
การวิเคราะห์แท่งแบน การวิเคราะห์ขอบเขตบน การวิเคราะห์สนามสลิปไลน์ เรขาคณิตของ
บริ เวณการเปลี่ ยนรูป การดัด แอนไอโซทรอปีของสภาพพลาสติก การดึ งขึ้ นรูป             
การดึงขึ้นรูปซ้ า การรูด แผนภาพขีดจ ากัดการขึ้นรูปบนพ้ืนฐานความเครียดและความเค้น 
การอัดขึ้นรูป การขึ้นรูปด้วยแรงดันของเหลว และการทดสอบความสามารถในการขึ้นรูป
โลหะแผ่น 

 Stress and strain, plastic behavior and yield criteria, strain hardening, 
plastic instability, strain rate and temperature, ideal work, slab analysis, upper 
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bound analysis, slip-line field analysis, deformation zone geometry, bending, 
plastic anisotropy, drawing, redrawing, ironing, forming limit diagrams strain 
and stress based, stamping, hydroforming, and sheet metal formability tests. 

 
010225504 กลศาสตร์การขึ้นรูปโลหะแผ่น 

(Mechanics of Sheet Metal Forming) 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite : Department Permission 
 ทฤษฎีการไหลพลาสติก พฤติกรรมทางกลของการเสียรูปในโลหะแผ่น การวิเคราะห์

การเปลี่ยนรูปโลหะแบบความเค้นในระนาบ การวิเคราะห์การเพรสขึ้นรูปอย่างง่าย      
ความไม่มีเสถียรภาพของโหลดและการฉีกขาด การดัดแผ่นโลหะ การวิเคราะห์การดีด      
ตัวกลับ การวิเคราะห์เปลือกบางกลม พฤติกรรมการไหลแบบพลาสติกของการดึงขึ้นรูปลึก
และการดึงยึดขึ้นรูป การวิเคราะห์สภาพแรงดัดและแรงดึงร่วมกันของแผ่นโลหะ และการ
เปลี่ยนรูปทางกลของกระบวนการขึ้นรูปด้วยแรงดันของเหลว 

 Plastic flow theory, mechanical behavior of sheet metal deformation,  
deformation analysis of sheet metal in plane stress, simplified stamping 
analysis, load instability and tearing, bending of sheet metal, springback 
analysis, analysis of circular shells, plastic flow behavior of cylindrical deep 
drawing and stretching circular shells, analysis of combined bending and 
tension of metal sheet, and mechanical deformation of hydroforming. 

 
010225505 ทฤษฎีการรีดโลหะ 

(Theory of Rolling) 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite : Department Permission 
 ปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นระหว่างการเปลี่ยนรูปถาวรของโลหะ หลักมูลฐานของ         

การเปลี่ยนรูปถาวรของโลหะ หลักการพ้ืนฐานและกลไกกระบวนการรีดโลหะ ความดัน 
แรงบิด ก าลังที่ใช้ในการรีด ลูกรีดและแรงที่ได้รับ การรีดร้อน หลักการออกแบบวิธีการรีด 
การออกแบบลูกรีดและสถานีรีด และความสามารถในการรับภาระของลูกรีดที่อุณหภูมิสูง 

 Phenomena occurred during plastic deformation of metals, fundamental 
of plastic deformation of metals, principleห  and mechanics of metal rolling, 
rolling pressure, torque, power in rolling, rolls and permissible load, hot 
rolling, principles of rolling pass design, design of roll and rolling station, and 
strength of roll at high temperature. 
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010225506 ความสามารถในการขึ้นรูปได้ของโลหะแผ่น  

(Formability of Sheet Metal) 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite : Department Permission 
 การจ าแนกประเภทเหล็กกล้าในอุตสาหกรรมยานยนต์  สมบัติทางกลของโลหะแผ่น 

แอนไอโซโทรปีของสภาพพลาสติก ประเภทของเกณฑ์การคราก การค านวณสัมประสิทธิ์
แอนไอโซโทรปี  การทดสอบทางกลส าห รับ เกณฑ์การครากและการประลองจริง            
การประยุกต์ใช้เกณฑ์การครากด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ การทดสอบของการประเมิน
ความสามารถในการขึ้นรูปได้ของโลหะแผ่นและการประลองจริง  แผนภาพขีดจ ากัด        
การขึ้นรูปบนพ้ืนฐานความเครียดและความเค้น และการประยุกต์ใช้ด้วยระเบียบวิธี         
ไฟไนต์เอลิเมนต์ในอุตสาหกรรมยานยนต์  

 Classification of steel in automotive industry, mechanical properties of 
metal sheet, plastic anisotropy, determination of anisotropic coefficients, 
mechanical tests for yield criteria and experimental tests, application of yield 
criteria by finite element method, classification of formability tests on sheet 
metal forming and experimental test, forming limit diagrams based on strain 
and stress, and application through finite element method and automotive 
industry. 

 
010225507 วิศวกรรมแม่พิมพ์ 

(Die Engineering) 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite : Department Permission 
 กระบวนการของชิ้นส่วนโลหะแผ่น การวางแผนการผลิตแม่พิมพ์เพรสขึ้นรูป วัสดุที่    

ใช้ท าแม่พิมพ์  วิศวกรรมแม่พิมพ์ แม่พิมพ์ตัด แม่พิมพ์ดัด แม่พิมพ์ขึ้นรูป แม่พิมพ์ต่อเนื่อง 
แม่พิมพ์ผสม แม่พิมพ์เคลื่อนย้ายชิ้นงาน แม่พิมพ์ราคาถูก การออกแบบแม่พิมพ์ส าหรับ
ระบบอัตโนมัติ แม่พิมพ์ขนาดใหญ่สาหรับชิ้นงานที่มีรูปร่างไม่ปกติ การบ ารุงรักษาแม่พิมพ์ 
ระบบป้องกันแม่พิมพ์  ความปลอดภัยในการเพรสขึ้นรูป การใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ช่วยในการวิเคราะห์การออกแบบแม่พิมพ์ 

 Processing of sheet metal parts, process planning for presswork tooling, 
materials for die making, die engineering, cutting dies, bending dies, forming 
dies, progressive dies, compound and combination dies, transfer die, low-cost 
dies, die design for automation, large die for irregular shapes, die 
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maintenance, die protection systems, safety in press working, and finite 
element method for die design. 

 
010225510 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการขึ้นรูปโลหะ 1 

(Selected Topic in Metal Forming I) 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 เป็นวิชาหรือกลุ่มของวิชาทางวิศวกรรมการผลิตที่เกี่ยวกับ เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ 

หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่ได้รับความสนใจในขณะนั้น  ๆ และมีเนื้อหาวิชาแตกต่างจากวิชา 
010225511 

 A combination of production engineering topics relating to metal forming 
technology of current interests, and having the different context from 
010225511. 

  
 
 
 
 

010225511 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการขึ้นรูปโลหะ 2 
(Selected Topic in Metal Forming II) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 เป็นวิชาหรือกลุ่มของวิชาทางวิศวกรรมการผลิตที่เกี่ยวกับ เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ 

หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่ได้รับความสนใจในขณะนั้น  ๆ และมีเนื้อหาวิชาแตกต่างจากวิชา 
010225510 

 A combination of production engineering topics relating to metal forming 
technology of current interests, and having the different context from 
010225510. 

  
010225601 ระบบผู้เชี่ยวชาญในการผลิต 

(Expert Systems in Manufacturing) 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 ระบบและเทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญ การเก็บรวบรวมความรู้ ตัวแทนองค์ความรู้ ตรรกะ
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และฐานความรู้ ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ระบบผู้เชี่ยวชาญแบบตรรกะโดยใช้โปรลอก 
เครื่องมือสร้างระบบผู้เชี่ยวชาญ การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบผู้เชี่ยวชาญแบบกระจาย 
ระบบผู้เชี่ยวชาญแบบกรณีและตัวแบบ และการประยุกต์ใช้ในการผลิต 

 Expert systems and technology, knowledge acquisition, knowledge 
representation, logic and knowledge base, expert database systems, logic-
based expert system using PROLOG, expert system building tools, expert 
system development, distributed expert systems, case-based and model-
based expert systems, and manufacturing applications. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

010225602 ระบบการผลิตขั้นสูง 
(Advanced Manufacturing Systems) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 ชนิดของระบบการผลิต การวางแผนและควบคุมการผลิต ระบบฐานข้อมูลในการผลิต 

ระบบโลจิสติกส์ การบ ารุงรักษาแบบป้องกัน การควบคุมคุณภาพการผลิต ระบบการผลิต
แบบยืดหยุ่น  ระบบการผลิตแบบหน่วยย่อย ระบบการผลิตแบบรวม การบริหาร      
ทรัพยากรมนุษย์ในระบบการผลิตขั้นสูง และงานวิจัยปัจจุบันในระบบการผลิต 

 Types of manufacturing system, production planning and control, 
database systems in manufacturing, logistic systems, preventive maintenance, 
manufacturing quality control, flexible manufacturing systems, cellular 
manufacturing systems, integrated manufacturing systems, human resource 
management in advanced manufacturing systems, and current research in 
manufacturing systems. 

 
010225603 การวิเคราะห์และออกแบบระบบการผลิต 

(Production System Analysis and Design) 
3(3-0-6) 
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 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 การวิเคราะห์ ออกแบบ และด าเนินงานอย่างมีระบบ อันตรกิริยาระหว่างปัจจัยทาง

เทคนิค เศรษฐกิจ และบุคคล 
 Analysis; design; systematic operation; interactions between technical, 

economical, and human factors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

010225604 การบริหารการปฏิบัติการ 
(Operations Management) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 กลยุทธ์ของการปฏิบัติการ การบริหารกระบวนการผลิต การบริหารคุณภาพ          

การจัดการสถานที่ ท าเลที่ตั้งและสภาพแวดล้อมการท างาน การตัดสินใจ ในด้านต่าง ๆ ของ
ระบบการผลิต 

 Operation strategy, process management, quality management, location, 
facility and layout management, and decisions in various aspects of 
manufacturing systems. 

 
010225605 การบริหารคุณภาพ 

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

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 แนวคิดเรื่องคุณภาพ วิธีการเพ่ือให้ได้คุณภาพ ความต้องการของระบบคุณภาพ ต้นทุน

คุณภาพและรางวัล มาตรฐานไอเอสโอ 9000 เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด อุปกรณ์ช่วย
แก้ปัญหาอย่างง่ายชนิดอื่น การสุ่มตัวอย่างและการควบคุมกรรมวิธี 
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 Concepts of quality, approaches to achieving quality, requirements of a 
quality system, costs of quality and rewards, ISO 9000 standard, seven tools, 
other simple problem solving aids, sampling and process control. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

010225606 ความน่าเชื่อถือของระบบและการบ ารุงรักษา 
(System Reliability and Maintenance) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 แนวความคิดในการปรับปรุงค่าความน่าเชื่อถือของระบบ การค านวณค่าระยะเวลา

เฉลี่ยระหว่างการช ารุด และการค านวณค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการซ่อมและบ ารุงรักษา ทฤษฎี
การบ ารุงรักษาแผนใหม่ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตลอดวงจรชีวิตเครื่องจักร การประยุกต์ใช้
แนวทางการบ ารุงรักษาเพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือ การประยุกต์ใช้วิธีการบ ารุงรักษาแบบลีน -   
ทีโรเทคโนโลยี เพื่อให้มีค่าใช้จ่ายตลอดวงจรชีวิตเครื่องจักรให้มีค่าต่ าที่สุด 

 Concepts of reliability improvements, calculation of Mean Time Between 
Failure (MTBF) & Mean Time To Repair (MTTR), modern maintenance theory, 
Life Cycle Analysis ( LCA)  for machinery, RCM ( Reliability-Centered-
maintenance)  concept, Lean & Terotechnology as apply for minimum life 
cycle cost (LCC). 

 
010225610 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านระบบการผลิต 1 

(Selected Topic in Manufacturing Systems I) 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
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 เป็นวิชาหรือกลุ่มของวิชาทางวิศวกรรมการผลิตที่เกี่ยวกับระบบการผลิต หรือสาขาท่ี
เกี่ยวข้องที่ได้รับความสนใจในขณะนั้นและมีเนื้อหาวิชาแตกต่างจากวิชา 010225611  

 A combination of production engineering topics relating to manufacturing 
system of current interests, and having the different context from 010225611. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

010225611 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านระบบการผลิต 2 
(Selected Topic in Manufacturing Systems II) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 เป็นวิชาหรือกลุ่มของวิชาทางวิศวกรรมการผลิตที่เกี่ยวกับระบบการผลิต หรือสาขาที่

เกี่ยวข้องที่ได้รับความสนใจในขณะนั้นและมีเนื้อหาวิชาแตกต่างจากวิชา 010225610  
 A combination of production engineering topics relating to manufacturing 

system of current interests, and having the different context from 010225610. 
  
010225701 ไตรโบโลยีอุตสาหกรรม  

(Industrial Tribology) 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 สมบัติและการวัดผิวสัมผัส ทฤษฎีหลักมูลของความเสียดทาน การหล่อลื่นและ      

การสึกหรอ ไตรโบโลยีในงานโลหะ การออกแบบ การทดสอบ และการจ าลองเชิงไตรโบโลยี
ของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 

 Surface characteristics and their measurements, fundamental theories of 
friction, lubrication and wear, tribology in metal works, tribological design, 
test, and simulation of machine components. 
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010225702 การวัดละเอียดทางมิติข้ันสูง 
(Advanced Dimensional Metrology) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 ความไม่แน่นอนในการวัด ความผิดพลาดในการวัดมิติ การก าหนดขนาดและพิกัด  

ความเผื่อเชิงเรขาคณิต การวัดขนาด การวัดมุม การวัดค่าพิกัดและรูปทรง การวัดรูปทรง
ของเกลียวและเฟือง 

 Uncertainties in measurement, errors in dimensional measurement, a 
review of geometric dimensioning and tolerancing, linear measurement, 
angular measurement, coordinate and form measurement, thread and gear 
measurement. 

 
 

010225703 เมคคาทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรมการผลิต 
(Mechatronics for Production Engineering) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 วงจรไฟฟ้าและองค์ประกอบต่าง ๆ เซมิคอนดักเตอร์ โอเปอเรชันนัล แอมพลิฟายเออร์ 

ระบบควบคุมและการตอบสนอง วงจรดิจิตอล การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ เซนเซอร์ 
แอคซูเอเตอร์ และหุ่นยนต์                      

 Electric circuits and components, semiconductors, operational amplifiers, 
control system and response, digital circuits, microcontroller programming, 
sensors, actuators, and robots 

  
010225704 การจ าลองและวิเคราะห์กระบวนการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ 

(Computer Simulations in Manufacturing Technology) 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite : Department Permission 
 ขั้นตอนการท าแบบจ าลองไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการผลิต 

แบบจ าลองวัสดุ การท าแบบจ าลองของกรรมวิธีการแปรรูปวัสดุ การสร้างฐานข้อมูลวัสดุ
ส าหรับการท าแบบจ าลองขบวนการผลิต สมการคอนสติตูทีฟว์ การออกแบบเครื่องมือและ
แม่พิมพ์ในกระบวนการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ 
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 Finite element simulation techniques analysis of manufacturing 
processes, material modeling, manufacturing process modeling, material 
property data to support modeling, constitutive equation, computational 
model for tool and die design. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

010225705 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิต  
(Computer Aided Design and Manufacturing)                                                                                  

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 วิธีสร้างแบบจ าลองวัตถุ อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ส าหรับซีเอดีและซีเอเอ็ม การเชื่อมต่อ

ระหว่างซีเอดีและซีเอเอ็ม การรวมซีเอดีและซีเอเอ็มเข้าในระบบการผลิต การวางแผน
ทางเดินวัสดุคมตัดที่ใช้และการค านวณทางเดินวัสดุ  คมตัดโดยการควบคุมเชิงตัวเลข     
การส่งถ่ายข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องมือกลซีเอ็นซี การเตรียมการก่อนผลิต
จริงโดยใช้ข้อมูลจากซีเอดีและซีเอเอ็ม 

 Object modeling methods, hardware and software for CAD/ CAM, 
CAD/ CAM interface, CAD/ CAM integration into manufacturing systems, 
numerically-controlled tool path planning and computing, data transfer 
between a computer and CNC-machine tools, and production preparation 
using CAD/CAM data. 

 
010225706 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและงานวิศวกรรม 

(Computer Aided Design and Engineering) 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 วิธีสร้างแบบจ าลองวัตถุ  การสร้างตาข่ายและการเตรียมการที่จ าเป็นส าหรับ          
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การวิเคราะห์ซีเออี การจัดการระบบแฟ้มข้อมูลส าหรับซีเอดีและซีเออี การวิเคราะห์เชิงกล
และการจ าลองด้วยซีเออี การเปรียบเทียบระหว่างผลจากการจ าลองด้วยซีเออี และผลจาก
การจ าลองด้วยวิธีมาตรฐาน 

 Object modeling methods, meshing and necessary preparations for CAE 
analysis, file system management for CAD and CAE, mechanical analysis and 
simulation using CAE, comparisons between CAE simulation results and those 
using conventional methods. 

  
 
 
 
 
 

010225707 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  
(Logistic and Supply Chain Management) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 หลักการจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน บทบาทของโลจิสติกส์ในเศรษฐกิจและ

องค์กร องค์ประกอบของโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน การวางแผน การปฏิบัติงานและ   
การควบคุม การไหลของวัสดุและสารสนเทศ ต้นทุนและการประเมินสมรรถนะของ         
โลจิสติกส์ ตัวแบบและกระบวนการออกแบบห่วงโซ่อุปทาน การประเมินสมรรถนะของห่วง
โซ่อุปทาน และการวิเคราะห์กรณีศึกษาของการขนส่งย้อนกลับ 

 Principles of logistics and supply chain management, the role of logistics 
in economics and organization, the components of logistics and supply chain, 
planning implementing and control, material flow and logistics information 
flow, logistics cost, logistics performance measurement, models of supply 
chain, design process in supply chain, supply chain performance 
measurement, and case studies of reverse logistics. 

 
010225708 การศึกษาด้วยตนเองและการแก้ปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  

(Independent Study and Problem Solving in SMEs) 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
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 บรรยาย สัมมนา และการสืบค้นหรือการศึกษาด้วยตนเองในโรงงานอุตสาหกรรม 
ขนาดเล็ก เน้นการแจกแจงปัญหาอย่างเป็นระบบ การทดลองเพ่ือค้นหาค าตอบและ        
การลงมือปฏิบัติจริงด้วยโครงงานจริงจากอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา           

 Lectures, seminar, and independent investigations or studies in small 
manufacturing enterprises, focused on systematically formulating the 
problems, conducting experiments to find the solution, and receive hand-on 
experience through real-world projects from SMEs, which could be directly 
related to student's thesis. 

 
 
 
 

010225801 วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 

12 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 นักศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์เรื่องที่น่าสนใจในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการผลิต 

โดยได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษา
ต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับท่ีก าหนดโดยภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 

 Students are required to conduct a research related to their interest on 
the topics of production engineering under supervision of advisors appointed 
by Graduate College.  Rules and regulations for undertaking thesis set by 
students’ department and Graduate College must be observed strictly. 

 

010405001 การป้องกันสิ่งแวดล้อม        
(Environmental Protection) 

1(1-0-2) 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 เทคนิคการปกป้องสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม การผลิตด้วยเทคโนโลยีสะอาด และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการน า
กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้ 
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 Environmental protection techniques, environmental impact assessment, 
environmental management system, clean technology, and cost-benefit 
analysis of the environmental management processes. 

  

010405002 ทักษะการจัดการธุรกิจ          
(Business Management Skills) 

1(1-0-2) 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 เศรษฐศาสตร์ส าหรับธุรกิจ การบริหารธุรกิจ หลักการการบริหาร พฤติกรรมขององค์กร 

บัญชีและการควบคุม การเงิน  การก่อตั้งธุรกิจใหม่  และกฎหมายธุรกิจ 
 Economics for business, business administration, principles of 

management, organization behavior, accounting and controlling, financing, 
new enterprise establishment, and business laws. 

  

010405003 ฝึกปฏิบัติงานอุตสาหกรรม         
(Industrial Internship) 

4 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 การน าความรู้ไปแก้ไขหรือวิเคราะห์ปัญหาวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจน

ฝึกการท างานในสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม นักศึกษาจะต้องเขียนรายงานเพ่ือสรุป ผล        
การปฏิบัติงาน และผลลัพธ์ที่ได้ 

 Apply knowledge to solve or analyze engineering problems in a factory, 
as well as to work in an industrial environment. Students are required to 
must write an industrial internship report summarizing their jobs and 
outcomes. 
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3.2 ชื่อ นามสกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิและสาขาวิชาเอก สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

ปีการศึกษา 

2558 2559 
1 นายสมนึก วัฒนศรยีกุล  วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)            

Dipl-Ing. (Production Engineering) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
Fachhochschule – Hannover, Germany 

รองศาสตราจารย ์ 6 6 

2 นายสุรพล ราษฎร์นุ้ย  
 

Ph.D. (Mechanical Engineering)               
วศ.ม. (วิศวกรรมอตุสาหการ)                      
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

University of Wales, United Kingdom 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

รองศาสตราจารย ์ 6 6 

3 นายจรัมพร หรรษมนตร์  
 

B.Eng. (Mechanical Engineering)   
M.Eng. (Mechanical Engineering)    
Ph.D. (Mechanical Engineering)    

University of Pittsburgh, USA 
University of California at Berkeley, USA 
University of California at Berkeley, USA 

รองศาสตราจารย ์ 3 3 

4 นายจิรพงศ์  ลิม   
    

Ph.D. (Manufacturing Engineering 
Systems) 
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)        
วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต) 

Brunel University, United Kingdom                   
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 6 3 

5 นายสิทธิพงค์ มหาธนบด ี
 

ปรด. (เทคโนโลยีวสัดุ) 
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต) 
วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    

อาจารย ์ 3 3 
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3.2.2 อาจารย์ผู้ร่วมสอน 

 
ล าดับ

ที ่
 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

ปีการศึกษา 

2558 2559 
1 นางสาวเพ็ญศริิ ทองผดุงโรจน ์

 
Ph.D. (Mechanical Engineering)      
M.Sc. (Advanced Manufacturing 
and Automation)                     
B.Eng. (Mechanical Engineering)         

University of Bristol, United Kingdom 
University of Bristol, United Kingdom 
 
University of Edinburgh, United Kingdom  

รองศาสตราจารย ์ 6 3 

2 นายสุเทพ บุตรดี   
 

Ph.D. (Manufacturing Engineering)  
ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

Queensland University of Technology, Australia 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

รองศาสตราจารย ์ 3 3 

3 นางสาวจุฬาลักษณ์ ค้าไม ้ D.Phil. (Mechanical Engineering) 
M.Phil. (Manufacturing Eng.) 
B.Eng. (Electromechanical 

University of Oxford, United Kingdom 
University of Cambridge, United Kingdom 
University of Manchester Institute of Science 
and Technology, United Kingdom 

รองศาสตราจารย ์ 6 3 

4 นางศิริพร ดาวพิเศษ  M.Eng. (Material Engineering)    
วท.บ. (วัสดุศาสตร์)  

California State Polytechnic University, USA 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย ์ 9 9 

5 นายวิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม    วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)  
อส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวสัดุ)                           

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

รองศาสตราจารย ์ 9 9 

6 นางศศิธร แบลนด ์ Ph.D. (Mechanical Engineering)    
B.Eng. (Mechanical Engineering)                                           

Imperial College  London , United Kingdom                                       
Imperial College London , United Kingdom         

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 3 3 
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3.2.2 อาจารย์ผู้ร่วมสอน (ต่อ) 

 
ล าดับที ่

 

ชื่อ 
นามสกลุ 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

ปีการศึกษา 

2558 2559 
7 นางสาวสุรังศี เดชเจรญิ     Ph.D. (Mechanical Engineering)  

B.Eng. (Mechanical Engineering) 
Imperial College London, United Kingdom  
Imperial College London, United Kindom 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 6 6 

8 นางอุบลรัตน์ หวังรักษ์ดสีกุล   
  

ปรด.  (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
วศ.ม. (วิศวกรรมอตุสาหการ) 
วท.บ. (วัสดุศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 6 6 

9 นางสาวเต็มสิริ ทรัพย์สมาน  
 

Ph.D. (Mechanical Engineering)   
M.S. (Mechanical Engineering)                 
B.S. (Mechanical Engineering) 

Georgia Institute of Technology, USA. 
Georgia Institute of Technology, USA.  
Carnegie Mellon University, USA. 

อาจารย ์ 6 9 

10 นายณัฐวุฒิ จันทร์ทอง 
   

Ph.D. (Industrial Engineering)      
วศ.ม. (วิศวกรรมอตุสาหการ)          
อส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวสัดุ) 

Institut Polytechnique de Grenoble, France  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

อาจารย ์ 6 3 

11 นายพรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันต ิ
 

Ph.D. (Mechanical Engineering)  
M.Eng. (Mechanical Engineering) 
B.Eng. (Mechanical Engineering) 

Purdue University, USA 
Purdue University, USA  
University of Wisconsin-Madison, USA  

อาจารย ์ 6 3 

12 นางสาวนิรมล เรืองพยุงศักดิ ์
 

Dr.-Ing. (Mechatronics) 
M.Sc. (Electrical Engineering) 
B.Eng. (Electrical Engineering) 

University of Siegen, Germany 
Sirindhorn International Institute of Technology 
Sirindhorn International Institute of Technology 

อาจารย ์ 9 9 
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3.2.2 อาจารย์ผู้ร่วมสอน (ต่อ) 

 
ล าดับที ่

 

ชื่อ 
นามสกลุ 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

ปีการศึกษา 

2558 2559 
13 นายอมรพันธ์ุ พันธุ์โอภาส 

 
Ph.D. (Mechanical Information 
Science and Technology) 
วท.ม. (Robotics & Automation) 
วท.บ. (Electronics Physics) 

Kyushu Institute of Technology, Japan 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

อาจารย ์ 9 9 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต จัดให้มีรายวิชาการฝึกงาน

อุตสาหกรรม ส าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 (สหกิจศึกษา) เพื่อให้นักศึกษาท่ีมีความสนใจและมีศักยภาพใน
การท าวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมได้เรียนรู้กระบวนการและหัวข้อปัญหาจริงจากภาคอุตสาหกรรม โดย
สามารถน าหัวข้อปัญหาดังกล่าวมาใช้เป็นส่วนหนึ่งหรือมีความสอดคล้องกับวิทยานิพนธ์ได้ ทั้งนี้เพ่ือน าความรู้
ทางวิศวกรรมการผลิตขั้นสูงไปใช้แก้ไขหรือวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
เป็นไปตามระเบียบการจัดการหลักสูตรสหกิจศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

4.2 ช่วงเวลา 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

นักศึกษาจะต้องจัดท าวิทยานิพนธ์ภายใต้การดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เลือกขึ้นมาจัดท าวิทยานิพนธ์จะต้องแสดงถึงความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการ
น าเอาความรู้ทางวิศวกรรมการผลิตมาใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
หลักสูตรเน้นการจัดท าวิทยานิพนธ์เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรู้

ขึ้นด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา
และควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนจนแล้วเสร็จ พร้อมเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ และ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการหรือวิชาชีพต่าง ๆ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษามีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ

และมีหลักการ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมการผลิตในการศึกษา
วิจัยหรือท าวิทยานิพนธ์ได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานที่ได้เสนอโครงร่างไว้ เมื่อเสร็จสิ้น
การศึกษาแล้วนักศึกษาควรที่จะมีความสามารถในการวิเคราะห์ผลที่ได้ สรุป เสนอแนะ และน าเสนอผลงานที่
ชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ ทั้งนี้เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

5.3 ช่วงเวลา 
นักศึกษาควรเริ่มเตรียมการจัดท าวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ไปจนกระทั่ง

ด าเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้นในปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 
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 12 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 

(1) ภาควิชาฯ จัดให้มีรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทางวิศวกรรมการผลิตเป็นวิชา
บังคับ เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการท าวิจัยจากคณาจารย์ในภาควิชาฯ และวิทยากรที่
มีประสบการณ์ในภาคการศึกษาแรก และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเสนอ 
โครงร่างและสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้ภายในภาคการศึกษาที่ 2 

(2) นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 (ปกติและสหกิจศึกษา) ที่จะท าวิทยานิพนธ์จะต้องผ่าน
รายวิชาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่
นักศึกษาในการวางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพ่ือน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายของการศึกษาวิจัย อีกทั้งยังสามารถให้ความช่วยเหลือ และแนะน าประเด็น
การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ก่อนเริ่มท าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้อง
ผ่านการประเมินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการที่ภาควิชาฯ แต่งตั้ง 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
การประเมินผลจากเนื้องานและคุณภาพของวิทยานิพนธ์  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จัก

กาลเทศะ และท าหน้าที่ เป็นพลเมืองดี 
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม และ
ปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วย
ความซื่อสัตย์ และเสียสละ 

หลักสูตรมีการสอดแทรกและส่งเสริมให้นักศึกษามีจริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพในระหว่างการสอนวิชาต่าง ๆ  

2. มีความรู้ พ้ืนฐานในศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี 
สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวได้อย่าง
เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และ
ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได ้

การเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ มีการสอนในภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ การฝึกงานกับภาคอุตสาหกรรม และการไปศึกษา
ดูงาน เพ่ือให้สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้กับปัญหาจริง 
นอกจากนี้นักศึกษาทุกคนจะต้องท าโครงการศึกษาวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ์ด้วยตนเองตั้ งแต่การค้นคว้าหาข้อมูล การ
น าเสนอ สรุปและรายงานผล 

3. มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ จัดวิชาสัมมนาเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ทันสมัย สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหา
เชิงลึกและพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองให้
สูงขึ้น เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนา
สังคม และประเทศชาติ 

 

วิศวกรรมและสัมมนาทางวิศวกรรมการผลิต เป็นวิชาบังคับ
ในภาคการศึกษาแรก เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจใน
การจัดท าวิทยานิพนธ์ตั้งแต่เริ่มต้นเข้าศึกษา รายวิชาใน
หลักสูตรมีการมอบหมายงานเพ่ิมเติมให้กับนักศึกษาได้สืบค้น
ข้อมูล ศึกษางานวิจัยภายนอก และรวบรวมความรู้ที่ได้มา
น าเสนอในชั้น เรียน และเผยแพร่ความรู้ ที่ ได้  ระหว่าง
นักศึกษาด้วยกัน เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 

4. คิดเป็น ท าเป็น รู้จักแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
สามารถเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

แต่ละรายวิชามีการมอบหมายงานที่ เป็นโจทย์ปัญหา 
แบบฝึกหัดหรือโครงงานให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ     
ฝึกแก้ปัญหา 
 

5. มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะการบริหารจัดการและ
ท างานเป็นหมู่คณะ และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดี
ในการท างาน 

มอบหมายงานหรือกิจกรรมในรายวิชาต่าง ๆ ที่ต้องท า
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการ
ท างานร่วมกับผู้ อ่ืน  และการจัดให้มีวิชาเลือกทางด้าน              
วิศวกรรมอุตสาหการไว้ในหลักสูตร 

6. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร โดยใช้
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและศัพท์เทคนิค 
รวมถึงมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารเทศ 

- ในการเรียนการสอนมีการใช้หนังสือ เอกสารอ้างอิง และ
เอกสารประกอบการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ 

- นักศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศ 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

- มีการมอบหมายงานหรือกิจกรรมของรายวิชาต่าง ๆ ให้
ต้องมีการน าเสนอในลักษณะปากเปล่า ประกอบสื่อในชั้น
เรียน และการน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ  

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ตระหนักในคุณค่าของการมีคุณธรรมและจริยธรรม 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ

ล าดับความส าคัญได้เหมาะสม 
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
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(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ส่งเสริมและสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ การเคารพในสิทธิ
ทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาสังคมที่ถูกต้อง ในการสอน
ทุกรายวิชา  

(2) ในหลายรายวิชาจัดให้มีการท าโครงงาน โดยให้มีการท างานในรูปแบบรายบุคคลและ
รับผิดชอบร่วมกันเป็นกลุ่ม สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และส่งงานตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่

มอบหมายของนักศึกษา 
(2) ประเมินจากความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณในการสอบ 

 
2.2 ความรู้ 

 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญของศาสตร์ที่ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 

อันจะน าไปสู่การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ให้มีความเข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้      
ความช านาญในศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 

(2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(3) สามารถศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการหรือจากงานวิจัย ในการพัฒนาองค์

ความรู้ใหม่และใช้แก้ปัญหาในวิชาชีพ 
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสม จากความเข้าใจในศาสตร์ที่ศึกษา 

 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ทาง 

ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ 

(2) จัดให้มีการศึกษาดูงานและการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง และเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงในแต่ละหัวข้อที่เก่ียวข้องมาบรรยาย  

(3) จัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
(4) ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการแสวงหาความรู้อย่างอิสระ โดยไม่ยึดติดกับ        

การรับข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอนเพียงด้านเดียว มีการกระตุ้นให้คิดวิเคราะห์และตัดสินใจ
ด้วยตนเอง ผ่านการน าเสนอผลงาน ตอบซักถามและแสดงความคิดเห็น 
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(5) ส่งเสริมให้มีการน าปัญหาจริงจากภาคอุตสาหกรรมมาจัดท าเป็นวิทยานิพนธ์ และให้มีการ
ค้นคว้าด้วยตนเอง โดยน าความรู้ในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการ เพ่ือหาค าตอบ  
เชิงวิจัย 

 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(2) ประเมินจากรายงานหรือโครงงานที่นักศึกษาจัดท าในแต่ละวิชา 
(3) ประเมินจากโครงการการศึกษาวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ 
(4) ประเมินจากการน าเสนอผลงานทางวิชาการ สิทธิบัตร และนวัตกรรมต่าง  ๆ ที่เป็นผลงาน

ของนักศึกษา 
 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถคิด วิเคราะห์  และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบที่ เหมาะสมและสร้างสรรค์              
มีหลักเกณฑ์ตามหลักทางวิศวกรรม  

(2) สามารถสืบค้น ตีความ สังเคราะห์ และใช้ผลงานวิจัย เอกสารทางวิชาการเพ่ือพัฒนา 
ความคิดใหม่ โดยบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ 

(3) สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการและแสวงหาความรู้
เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  

(4) สามารถวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบ 

 2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) เน้นการสอนให้นักศึกษารู้จักบูรณาการและประยุกต์ใช้ทฤษฎี ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม

การผลิต 
(2) เน้นการสอนที่สอดแทรกกรณีศึกษาในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
(3) เน้นการสอนที่ ให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมกลุ่ม ฝึกทักษะการคิดและแก้ไขปัญหาจาก          

การอภิปรายกลุ่มและมีโอกาสปฏิบัติจริง 
(4) เน้นการสอนให้นักศึกษาได้คิดอย่างมีวิจารณญาณและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ประเมินผลจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึ กษา เช่น ประเมินจากการน าเสนอ          

การทดสอบ โดยใช้แบบทดสอบหรือการตอบค าถาม 
(2) ปริมาณการอภิปรายกลุ่ม 
(3) ประเมินจากผลการด าเนินการโครงการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(2) สามารถวางแผนและมีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและงานในกลุ่ม ตลอดจน

พัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง สังคมและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
(3) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานของตนเองและงานกลุ่มได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ ใช้ พัฒนาการเรียนรู้ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ            
ความรับผิดชอบ 

ภาควิชาใช้การสอนที่มีการก าหนดให้นักศึกษาได้ท างานในลักษณะโครงงานกลุ่ม มีการท างาน
ที่ต้องมีการติดต่อประสานงานกับผู้ อ่ืนและหน่ วยงานต่าง ๆ โดยให้นั กศึกษาได้ค านึ งถึ ง              
ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมขององค์กรที่ไปติดต่อหรือไปปฏิบัติงาน และสภาวะความเป็นผู้น า  

 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินจากคุณภาพของงานกลุ่มในรายวิชาที่มีการจัดท าโครงงาน  
(2) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอผลงานกลุ่มใน       

ชั้นเรียน และการร่วมกิจกรรม 
 

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือการค านวณ วิเคราะห์แก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้ 
(2) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เพ่ือจัดเตรียมเอกสารรายงานและการน าเสนอหน้าห้องได้ 
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เอกสารทางวิชาการได้ 

 2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จดัให้วิชาที่สอนมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติมากยิ่งขึ้น เช่น การท าโครงงาน การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสืบค้นข้อมูล และมาน าเสนอในห้อง เป็นต้น 

(2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง
และสถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม   

(3) แนะน าการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการค้นคว้าในหลากหลายสถานการณ์ใน
รายวิชาต่าง ๆ 

 2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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(1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องในการเรียน การท าโครงงาน การด าเนิน
โครงงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง  ๆ 
และการอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ในชั้นเรียน  

(3) ประเมินในระหว่างการสอน โดยให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธี
แก้ปัญหาเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา และให้น าเสนอแนวคิดของ      
การแก้ปัญหา 

 
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ตระหนักในคุณค่าของการมีคุณธรรมและจริยธรรม 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญได้เหมาะสม 
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญของศาสตร์ที่ศึกษาอย่างลึกซึ้ง อันจะ

น าไปสู่การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ให้มีความเข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญใน
ศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 

(2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(3) สามารถศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการหรือจากงานวิจัย ในการพัฒนา        

องค์ความรู้ใหม่และใช้แก้ปัญหาในวิชาชีพ 
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสม จากความเข้าใจในศาสตร์ที่ศึกษา 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ มีหลักเกณฑ์

ตามหลักทางวิศวกรรม 
(2) สามารถสืบค้น ตีความ สังเคราะห์ และใช้ผลงานวิจัย เอกสารทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาความคิด

ใหม่ โดยบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ 
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(3) สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้
ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ  

(4) สามารถวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบ 

4. ด้านด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(2) สามารถวางแผนและมีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและงานในกลุ่ม ตลอดจน

พัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง สังคมและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
(3) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานของตนเองและงานกลุ่มได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการค านวณ วิเคราะห์แก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้ 
(2) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เพ่ือจัดเตรียมเอกสารรายงานและการน าเสนอหน้าห้องได้ 
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เอกสารทางวิชาการได้
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 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ค าชี้แจง เครื่องหมาย  ความรับผิดชอบหลัก หรือ  ความรับผิดชอบรอง  ในช่องผลการเรียนรู้ที่ตรงกับรายวิชา 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห ์

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
010225101 ระเบียบวธิีวิจยัและสัมมนาทางวิศวกรรมการผลิต                    
010225201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม                    

010225202 การพัฒนาขั้นตอนวิธีส าหรับการประยกุต์ใช้ในการผลิต                    

010225203 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม                    

010225204 ความน่าจะเป็นและสถิติศาสตร์ขั้นสูงส าหรับงานวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรม 

                   

010225205 การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์                    

010225206 คณิตศาสตร์และการวิจัยการด าเนินการ                    

010225210 เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ด้าน
วิศวกรรมการผลิต 1 

                   

010225211 เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ด้าน
วิศวกรรมการผลิต 2 

                   

010225212 เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ด้าน
วิศวกรรมการผลิต 3 

                   

010225301 ระเบียบวธิีการออกแบบเชิงวิศวกรรม                    

010225302 การออกแบบเครื่องมือกล                    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห ์

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
010225303 ระบบอัตโนมัติในการผลิต                     
010225310 เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรมและระบบ

อัตโนมัติ 1 
                   

010225311 เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรมและระบบ
อัตโนมัติ 2 

                   

010225401 สมบัติเชิงการผลิตของวัสดุ                     
010225402 การกัดกร่อนของโลหะและการควบคุม                     
010225403 วิศวกรรมพลาสติก                     
010225404 กรรมวิธีทางความร้อน                     
010225405 ทฤษฎีการตัดปาดผิวโลหะ                    
010225406 เทคโนโลยีการผลิตระดับไมโครและนาโน                    
010225407 โลหะผงวิทยา                     
010225408 การทดสอบและตรวจสอบลกัษณะของวัสดุ                    
010225410 เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านวัสดุศาสตร์และกรรมวิธีการผลิต 1                    
010225411 เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านวัสดุศาสตร์และกรรมวิธีการผลิต 2                    
010225501 สภาพยืดหยุ่นเชิงวิศวกรรม                    
010225502 สภาพพลาสติกเชิงวิศวกรรม                    
010225503 การวิเคราะหก์ารขึ้นรูปโลหะ                    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห ์

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
010225504 กลศาสตร์การขึ้นรูปโลหะแผ่น                    
010225505 ทฤษฎีการรีดโลหะ                    
010225506 ความสามารถในการขึ้นรูปได้ของโลหะแผ่น                     
010225507 วิศวกรรมแม่พิมพ ์                    
010225510 เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านการขึ้นรูปโลหะ 1                    
010225511 เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านการขึ้นรูปโลหะ 2                    
010225601 ระบบผู้เชี่ยวชาญในการผลิต                    
010225602 ระบบการผลิตขั้นสูง                    
010225603 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบการผลิต                    
010225604 การบริหารการปฏบิัติการ                    
010225605 การบริหารคุณภาพ                    
010225606 ความน่าเช่ือถือของระบบและการบ ารุงรักษา                    
010225610 เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านระบบการผลิต 1                    
010225611 เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านระบบการผลิต 2                    
010225701 ไตรโบโลยีอุตสาหกรรม                     
010225702 การวัดละเอยีดทางมิติขั้นสูง                    
010225703 เมคคาทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรมการผลิต                    
010225704 การจ าลองและวิเคราะหก์ระบวนการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์                    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห ์

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
010225705 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิต                    
010225706 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและงานวิศวกรรม                    
010225707 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน                     
010225708 การศึกษาดว้ยตนเองและการแกป้ัญหาในโรงงานอุตสาหกรรม

ขนาดเล็ก  
                   

010225801 วิทยานพินธ ์                    

010405001 การป้องกันสิ่งแวดล้อม                           

010405002 ทักษะการจัดการธุรกิจ                             

010405003 ฝึกปฏิบัติงานอุตสาหกรรม                            
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

(1) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 

คณะกรรมการวิชาการของภาควิชาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
(2) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นการท าวิจัย และ
ผลการวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

3.1 แผน ก แบบ ก 2 (ปกติ) 
- ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)  
- เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
- การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย

ด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การก าหนดมาตรฐานวารสารวิชาการ 
หรือการน าเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการระดับปริญญามหาบัณฑิต เพ่ือใช้ประกอบการส าเร็จ
การศึกษา จ านวน 1 เรื่อง  

เกณฑ์อ่ืนๆ  

- สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง วิธีการและเกณฑ์การสอบ
ภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

3.2 แผน ก แบบ ก 2 (สหกิจศึกษา) 
- ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)  
- เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
- ฝึกปฏิบัติงานอุตสาหกรรม 
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- การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การก าหนดมาตรฐานวารสารวิชาการ 
หรือการน าเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการระดับปริญญามหาบัณฑิต เพ่ือใช้ประกอบการส าเร็จ
การศึกษา จ านวน 1 เรื่อง  

เกณฑ์อ่ืนๆ  

- สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง วิธีการและเกณฑ์การสอบ
ภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

ส าหรับอาจารย์ใหม่จะมีการสรุปข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิต และมอบเอกสารรายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดวิชารวมถึงตัวชี้วัดมาตรฐาน        
ผลการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้อาจารย์ใหม่ทราบและปฏิบัติตาม รวมถึงข้อก าหนดหรือข้อบังคับต่าง  ๆ ของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและการเป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ แนวทางการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและแนะน าแนวทางการเตรียมเอกสารประกอบการสอน
และแนวทางสอนแบบต่าง ๆ รวมถึงแนะน าสถานที่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และแนะน าอาจารย์ใหม่ต่อนักศึกษา 
ภาควิชาฯ มีการจัดเตรียมสถานที่และห้องท างานให้กับอาจารย์ใหม่ 

 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
- คณะฯจัดการประเมินการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน และแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ  
- ภาควิชาฯ สนับสนุนให้คณาจารย์ที่มีสนใจใกล้เคียงกันรวมกลุ่มกันสอนเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือ

ระหว่างกัน 
- คณาจารย์ทบทวนผลการเรียนการสอน หรือผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาของ

รายวิชาต่าง ๆ รวมถึงความคิดเห็นของนักศึกษา เพ่ือใช้ในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผลต่อไป 

- คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ทบทวนผลการเรียนการสอนในหลักสูตร และผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และความคิดเห็นของนักศึกษา และอุตสาหกรรมเพ่ือใช้ เป็นเครื่องมือใน  
การสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลของคณาจารย์ 
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
- สนับสนุนให้อาจารย์ในภาควิชาฯ ได้มีโอกาสในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาความรู้

ความสามารถในทางวิชาการ 
 - ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปดูงานหรือท างานวิจัยในต่างประเทศ 

- ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรม 
- ส่งเสริมให้คณาจารย์ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
 

หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1.  การบริหารหลักสูตร 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วยประธานหลักสูตรและกรรมการซึ่งได้มาจาก
คณาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 

เป็นไปตามระเบียบ/ประกาศ ข้อบังคับอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านตารา หนังสืออ้างอิง เอกสารหรืออุปกรณ์การเรียนการสอนรวมทั้ง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ และการสืบค้นผ่านระบบฐานข้อมูล โดยมีสานักหอสมุดกลางเป็นศูนย์กลางในการ
รวบรวมต ารา หนังสืออ้างอิง รวมทั้งจัดซื้อระบบฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

ภาควิชาฯ มีการประชุมจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์มาใช้ประกอบการเรียนการสอน การทดลอง 
รวมถึงการใช้แหล่งทรัพยากรจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

คณาจารย์ในภาควิชาฯ มีการประชุมจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อ/จัดหาทรัพยากรมาช่วยใน   
การเรียนการสอนและงานวิจัยทุกปี 

 
3.  การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

ภาควิชาฯ มีการเปิดรับอาจารย์ใหม่ตามความเหมาะสม ทั้งนี้การคัดเลือกอาจารย์ใหม่จะเป็นไป
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
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คณาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษามีการประชุมเพ่ือทบทวนการด าเนินงาน การจัดการเรียน       
การสอนอยู่เป็นระยะ โดยมีการประชุมร่วมกันในวาระการประชุมภาควิชาฯ 
 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

นักศึกษาสามารถท าเรื่องขอให้เปิดวิชาและเชิญอาจารย์พิเศษมาสอนได้ โดยการตัดสินใจอยู่ใน
ดุลยพินิจของหัวหน้าสาขาบัณฑิตศึกษาและอาจารย์พิเศษ  ทั้งนี้อาจารย์พิเศษจะต้องมีคุณวุฒิตามเกณฑ์ที่
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การก าหนดคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีการก าหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดชอบก่อนการรับเข้า
ท างาน และต้องผ่านการสอบแข่งขันที่ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย โดยข้อสอบให้ความส าคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง และทัศนคติต่องาน
การให้บริการคณาจารย์และนักศึกษา 
 4.2 การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 

อาจารย์ผู้สอนท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน า เพิ่มทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานให้แก่ บุคลากร
สนับสนุนการเรียนการสอน 

 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 

ภาควิชาฯ มีการแต่งต้ังและมอบหมายภาระหน้าที่การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปี และมี
คณะกรรมการของภาควิชาท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ค าปรึกษาและก ากับดูแลการท างานของอาจารย์ที่
ปรึกษา  

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
นักศึกษาสามารถท าเรื่องอุทธรณ์ได้ 
 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ภาควิชาฯ มีการส ารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต

ก่อนท าการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป ภาควิชาฯ มีการติดประกาศข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ ๆ และข้อมูล
รับสมัครงานให้กับนักศึกษา 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 

1 2 3 

1)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร    

2)  มีรายละเอียดหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)    

3)  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา    

4)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบ ทุกรายวิชา 

   

5)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา    

6)  มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา    

7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน  หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

   

8)  อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน    
9)  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง    
10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง    

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

   

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0    
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หมวดที่ 8   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
พิจารณาจากแผนการสอนรายวิชาฯ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามรูปแบบที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ก าหนด 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ท าได้โดยจัดให้นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบการประเมินผลการ

สอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
มีการจัดท าแบบสอบถามนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากภาควิชาฯ เพ่ือน ามาใช้ใน

การปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
คณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาในภาควิชาฯ มีการจัดประชุมเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานและทบทวน

การด าเนินงานอยู่เป็นระยะ  
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
คณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษามีการจัดประชุมเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานและทบทวนการ

ด าเนินงานอยู่เป็นระยะ 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวกประกอบด้วยเอกสารต่าง ๆ ดังนี ้
1. แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร 
2. ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตร 
3. ผลงานวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบหลักสูตร 
5. รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
6. ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา 
7. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
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ภาคผนวก 1 แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร 
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แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2 (ปกต)ิ จ านวน 36 หน่วยกิต 

 

 Research Methodology in 
Production Engineering

3(3-0-6)010225101

Technical Elective in 
Mathematics and Computers

3(3-0-6)0102252XX

Technical Elective in 
Production Engineering

3(3-0-6)010225XXX

Technical Elective in 
Production Engineering

3(3-0-6)010225XXX

Technical Elective in 
Mathematics and Computers

3(3-0-6)0102252XX

General Elective

3(3-0-6)010225XXX

Thesis

3010225801

Technical Elective in 
Production Engineering

3(3-0-6)010225XXX

General Elective

3(3-0-6)0102252XX

Thesis

3010225801

Thesis

6010225801

Semester 1
= 12 Credits

Semester 2
= 12 Credits

Semester 3
= 6 Credits

Semester 4
= 6 Credits

Total
= 36 Credits  

 
 
 



 

 

 

มคอ. 2 

69 

แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2 (สหกิจศึกษา) จ านวน 36 หน่วยกิต 

Research Methodology in 
Production Engineering

3(3-0-6)010225101

Technical Elective in 
Mathematics and Computers

3(3-0-6)0102252XX

Technical Elective in 
Production Engineering

3(3-0-6)010225XXX

Technical Elective in 
Production Engineering

3(3-0-6)010225XXX

General Elective

3(3-0-6)010225XXX

Thesis

3010225801

Technical Elective in 
Production Engineering

3(3-0-6)010225XXX

Industrial Internship

4010405003

Thesis

3010225801

Thesis

6010225801

Business Management Skills

1(1-0-2)010405002

Environmental Protection

1(1-0-2)010405001

Semester 1
= 13 Credits

Semester 2
= 10 Credits

Semester 3
= 7 Credits

Semester 4
= 6 Credits

Total
= 36 Credits  
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ภาคผนวก 2 ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การก าหนดรหัสวิชาของภาควิชาวิศวกรรมการผลิตในระดับบัณฑิตศึกษา จัดรหัสและก าหนด
รายละเอียดดังนี้ 
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ภาคผนวก 3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. นายสมนึก วัฒนศรียกุล  
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ผลงานวิชาการที่น าเสนอในที่ประชุมระดับชาติ  
1. นภดล จันทรลักษณ์ และสมนึก วัฒนศรียกุล (2555) การออกแบบและสร้างเครื่องขึ้นรูปภาชนะที่

ท าจากเส้นใยธรรมชาติ, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2555, 16-19 ตุลาคม 2555 
ชะอ า จ. เพชรบุรี. 

2. สิทธิพงศ์ เอ่ียมธาดานัย, ทัศนัย แสนพลพัฒน์ และสมนึก วัฒนศรียกุล (2555) อิทธิพลของกรรมวิธี
ทางความร้อนต่อค่าฮีสเตอร์รีซีสของการยืดหดของเหล็กกล้าชนิดต่าง ๆ เมื่อรับแรง, การประชุมวิชาการ
ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2555, 16-19 ตุลาคม 2555 ชะอ า จ. เพชรบุรี. 

3. ชาญยุทธ ตระกูลสรณคมน์ และสมนึก วัฒนศรียกุล (2556) ศึกษากรรมวิธีการชุบแข็งส าหรับ
แม่พิมพ์อัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2556, 16-18 ตุลาคม 2556 
พัทยา จ. ชลบุรี.  

4. พัชร ศิริกุลยานนท์, จิรพงศ์ ลิม และสมนึก วัฒนศรียกุล (2556) การพัฒนาระบบแสดงผลส าหรับ
หุ่นยนต์ตรวจสอบถังบรรจุสารเคมี, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2556, 16-18 ตุลาคม 
2556 พัทยา จ. ชลบุรี. 

5. ปูชิต กุลศรี, จิรพงศ์ ลิม และสมนึก วัฒนศรียกุล (2556) การออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ส าหรับ
ตรวจสอบถังบรรจุสารเคมี, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2556, 16-18 ตุลาคม 2556 
พัทยา จ. ชลบุรี. 

ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
1. ศุภชัย ทรงศักดิ์นาคิน และสมนึก วัฒนศรียกุล (2556) การศึกษาวิธีการทวนสอบเครื่องทดสอบตี

กระแทกแบบชาร์ปี้โดยวิธีทางตรงและทางอ้อมตามมาตรฐาน ISO 148:2008, วารสารวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม, 9(1): 11-20  

2. ประเสริฐ เหรียญประดับ, สมนึก วัฒนศรียกุล และประมุข เจนกิตติยนต์ (2556) การประยุกต์ใช้
เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหวเพ่ือระบุชนิดเหล็กกล้าจากการทดสอบประกายไฟ , วารสารวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม, 9(1): 49-58 

3. ชูชาติ จิตตรีเหิม และสุมนึก วัฒนศรียกุล (2556) การผลิตภาชนะบรรจุดินส่งกระสุนชนิดเผาไหม้ได้
ของส่วนบรรจุเพ่ิม ส าหรับลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 60 มม., วารสารวิชาการนายเรืออากาศ, 
9(9): 50-61 

ต ารา 
1. สมนึก วัฒนศรียกุล โลหะวิทยา 
2. สมนึก วัฒนศรียกุล การทดสอบวัสดุ 

 
 
 
2. นายสุรพล ราษฎร์นุ้ย 

ผลงานวิชาการที่น าเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ  
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1. Raadnui, S. (2010). Centrifiltegram : A new wear debris separation. 23rd International 
Congress on Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management (COMADEM 2010), 
Nara, Japan; 28 June - 2 July 2010. 

2. Raadnui S, Centrifiltergram (2010) A new approach for wear debris separation, 23rd 
International Congress on Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management 
(COMADEM 2010); Nara, Japan; 28 June - 2 July 2010; Code 61653, pp.707-710. 

3. Raadnui, S. (2011). Electrical Pitting Wear Debris Analysis of Grease-Lubricated Rolling 
Element Bearings. (WOM 2011), USA.  

4. Raadnui, S. (2011). The Application of “Particle Separating Tube”for Filter Debris 
Analysis (FDA). (COMADEM 2011), Norway. 

5. Raadnui, S. (2011). A “Low Cost” Solid Debris Separation for Used Grease Debris 
Analysis U: Utilization of Partcle Separating Tube (PST) & Centrifiltergram Maker. (STLE 2011), 
USA. 

6. Raadnui, S. (2011). “Centrifiltergram & Filtersionicgram” Maker: A New Tool for Solid 
Debris Separation From Used Lubricant and Used Lubricarting Oil Filters. (STLE 2011), USA. 

ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
1. Mahathanabodee S, Palathai T, Raadnui S, Tongsri R and Sombatsompop N (2013) 

Effect of h-BN content on the sintering of SS316L/h-BN Composites, Materials and Design, 46 
(April): 588-597 

2. Mahathanabodee S, Palathai T, Raadnui S, Tongsri R and Sombatsompop N (2014) 
Dry Sliding Wear Behavior of SS316L Composites Containing h-BN and MoS2 Solid Lubricants - 
Wear, 316(1-2): 37-48 
 
3. นายจรัมพร หรรษมนตร์ 

ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  
มาณิก นิลสุวรรณ และจรัมพร หรรษมนตร์ (2557) การลดเวลาน าในการประกอบเครื่องจักรโดยการจัด

กลุ่มชิ้นส่วนตามสายการผลิต, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 21(3): 37-46  
ต ารา 
จรัมพร หรรษมนตร์ มาตรวิทยาการวัดขนาดและมิติ  
 
 

4. นายจิรพงศ์  ลิม 
ผลงานวิจัยน าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
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Jirapong Lim (2013), Underground Pipeline Leak Detection Using Acoustic Emission and 
Crest Factor Technique, Proceedings of the World Conference on Acoustic Emission–2013, 30 
October 2013-2 November 2013, Shanghai, China ( Publication in Advances in Acoustic 
Emission Technology, Springer Proceedings in Physics, 158: 445-450) 

ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
1. พัชร ศิริกุลยานนท์, จิรพงศ์ ลิม และสมนึก วัฒนศรียกุล (2556) การพัฒนาระบบแสดงผลส าหรับ

หุ่นยนต์ตรวจสอบถังบรรจุสารเคมี, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2556, 16-18 ตุลาคม 
2556 พัทยา จ. ชลบุรี. 

2. ปูชิต กุลศรี, จิรพงศ์ ลิม และสมนึก วัฒนศรียกุล (2556) การออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ส าหรับ
ตรวจสอบถังบรรจุสารเคมี, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2556, 16-18 ตุลาคม 2556 
พัทยา จ. ชลบุรี. 

 
5. นายสิทธิพงค์ มหาธนบดี 

ผลงานวิจัยน าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 
Wasita Kiatdherarat, Pinai Mungsantisuk, Ruangdaj Tongsri, Sithipong Mahathanabodee, 

Kumpanat Sirivedin, Rungtip Krataitong, Monnapas Morakotjinda, Thanyaporn Yotkaew and 
Nattaya Tosangthum (2014), Effects of Cooling Rate and Carbon Content on Mechanical 
Property of Sintered Fe-Cr-Mo Alloys, the 8th Thailand Metallurgy Conference (TMETC-8), 15-
16 December 2014, Swissôtel Le Concorde, Bangkok, Thailand 
 ผลงานวิจัยน าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

1. Mahathanabodee, S, Palathai, T, Raadnui, S, Tongsri, R. & Sombatsompop, N, (2011), 
Effect of h-BN content on the sintering of SS316L/h-BN Composites. in Twentieth 
International Symposium on Processing and Fabrication of Advanced Materials (PFAM XX). 
2011. Hong Kong, (Publication in Advanced Materials Research, Vol. 410, pp. 216-219) 

2. Mahathanabodee S, Palathai T, Raadnui S, Tongsri R & Sombatsompop N, (2012) 
Microstructure, Physical Properties and Wear Behavior of SS316L/h-BN Composites - 8th 
Asian-Australasian Conference on Composite Materials (ACCM-8): 6-8 November 2012, Kuala 
Lumpur, Malaysia 

3. Mahathanabodee S, Palathai T, Raadnui S, Tongsri R & Sombatsompop N (2013) 
Comparative studies on wear behaviour of sintered 316L stainless steels loaded with h-BN 
and MoS2 - The 4th International Conference on Multi-Functional Materials and Structures 
(MFMS 2013), 14-17 July 2013, Bangkok Thailand, (Publication in Advanced Materials Research, 
Vol. 747, pp. 307-310) 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
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1. Mahathanabodee S, Palathai T, Raadnui S, Tongsri R and Sombatsompop N (2013) 
Effect of h-BN content on the sintering of SS316L/h-BN Composites, Materials and Design, 46 
(April): 588-597 

2. Mahathanabodee S, Palathai T, Raadnui S, Tongsri R and Sombatsompop N (2014) 
Dry Sliding Wear Behavior of SS316L Composites Containing h-BN and MoS2 Solid Lubricants - 
Wear, 316(1-2): 37-48 
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ภาคผนวก 4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบหลักสูตร 
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ภาคผนวก 5 รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
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รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไข 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
(ฉบับปี พ.ศ. 2553) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

http://www.pr.kmutnb.ac.th/LOGO-THAI/logo2.1/Data/page.htm?2,0
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สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ฉบับปี พ.ศ. 2553 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
1. หลักสูตรฉบับดั งกล่ าวนี้  ส านั กงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบ               

เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2553  
2. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราว

ประชุมครั้งที่ ......... เมื่อวันที่ ........ เดือน ........................ พ.ศ. ....................  
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป  
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

- เพ่ือให้หลักสูตรมีความยืดหยุ่นและทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในปัจจุบันที่
ต้องการการบูรณาการความรู้จากหลากหลายสาขาวิชาและหลักสูตรมีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน
และความต้องการก าลังคนทางด้านวิศวกรรมการผลิต  

- เพ่ือปรับปรุงให้เกิดความสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
5.1 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจาก รศ.ชาญ ถนัดงาน 

(เกษียณอายุราชการ) เป็น อ.ดร.สิทธิพงค์ มหาธนบดี  
5.2 ก าหนดรหัสวิชาใหม่ตามหลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชาของมหาวิทยาลัย  
5.3 ยกเลิกแผน ก แบบ ก 1  
5.4 เปลี่ยนชื่อแขนงวิชา 2 แขนงวิชา  
5.5 เปลี่ยนแขนงวิชาเป็นกลุ่มวิชา และเพ่ิมกลุ่มวิชาการข้ึนรูปโลหะ 
5.6 เปลี่ยนชื่อรายวิชา 1 รายวิชา 
5.7 หมวดวิชาบังคับ 

- ยกเลิกรายวิชาบังคับ จ านวน 3 รายวิชา 
- เพ่ิมรายวิชาบังคับ จ านวน 1 รายวิชา 

5.8 หมวดวิชาเลือก  
วิชาเลือกทางคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 

- ยกเลิกรายวิชา  จ านวน 1 รายวิชา 
- เพ่ิมรายวิชา  จ านวน 4 รายวิชา 

วิชาเลือกทางวิศวกรรมการผลิต 
- เปลี่ยนแขนงวิชาเป็นกลุ่มวิชา โดยจัดเป็นกลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมการผลิต 4 กลุ่มวิชา 

และเปลี่ยนแปลงรายวิชาภายในกลุ่มวิชาใหม่ ดังนี้  
(ก) แขนงวิชาการออกแบบเครื่องมือกลและระบบอัตโนมัติ 

- ยกเลิกรายวิชา  จ านวน 2 รายวิชา 
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- เพ่ิมรายวิชา  จ านวน 6 รายวิชา 
(ข) แขนงวิชาวัสดุศาสตร์และกรรมวิธีการผลิต 

- ยกเลิกรายวิชา  จ านวน 7 รายวิชา 
- เพ่ิมรายวิชา  จ านวน 7 รายวิชา 

(ค) แขนงวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต 
- ยกเลิกรายวิชา  จ านวน 1 รายวิชา 
- เพ่ิมรายวิชา  จ านวน 5 รายวิชา 

- เพ่ิมกลุ่มวิชาการข้ึนรูปโลหะ 
วิชาเลือกอิสระเปลี่ยนชื่อเป็นวิชาเลือกทั่วไป  

6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไขยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้  

แผน ก แบบ ก 2 (ปกติ)  
หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

ศึกษารายวิชา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 (สหกิจศึกษา)  

หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 
ศึกษารายวิชา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 
บังคับสหกิจศึกษา - 2 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต 
ฝึกปฏิบัติงานอุตสาหกรรม - 4 หน่วยกิต 4 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
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7. เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2553) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2558) 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  
Master of Engineering Program in Production Engineering 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต) 
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)  
Master of Engineering (Production Engineering) 
M.Eng. (Production Engineering) 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  
Master of Engineering Program in Production Engineering 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต) 
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)  
Master of Engineering (Production Engineering) 
M.Eng. (Production Engineering) 

แผน ก แบบ ก 1 (ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์)  
 วิทยานิพนธ์   36  หน่วยกิต 
  รวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต 

 

แผน ก แบบ ก 2 (ปกติ)       
หมวดวิชาบังคับ      15 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับ   3 หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์   12 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก      21 หน่วยกิต 

 วิชาเลือกทางคณิตศาสตร์และ 
การค านวณโดยใช้คอมพิวเตอร์ 6 หน่วยกิต 
วิชาเลือกทางวิศวกรรมการผลิต 12 หน่วยกิต 
วิชาเลือกอิสระ     3 หน่วยกิต 
 รวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 (ปกติ)       
หมวดวิชาบังคับ      15 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับ   3 หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์   12 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก      21 หน่วยกิต 

วิชาเลือกทางคณิตศาสตร์และ 
 คอมพิวเตอร์     6 หน่วยกิต 

วิชาเลือกทางวิศวกรรมการผลิต 9 หน่วยกิต 
วิชาเลือกทั่วไป   6 หน่วยกิต 
 รวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2553) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2558) 
แผน ก แบบ ก 2 (สหกิจศึกษา)       
หมวดวิชาบังคับ      21 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับ   3 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับสหกิจศึกษา  2 หน่วยกิต 
 ฝึกปฏิบัติงานอุตสาหกรรม 4 หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์   12 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก      15 หน่วยกิต 

 วิชาเลือกทางคณิตศาสตร์และ 
การค านวณโดยใช้คอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต 
วิชาเลือกทางวิศวกรรมการผลิต 12 หน่วยกิต 
 
 รวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 (สหกิจศึกษา)       
หมวดวิชาบังคับ      21 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับ   3 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับสหกิจศึกษา  2 หน่วยกิต 
 ฝึกปฏิบัติงานอุตสาหกรรม 4 หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์   12 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก      15 หน่วยกิต 

 วิชาเลือกทางคณิตศาสตร์และ 
คอมพิวเตอร์             3 หน่วยกิต 
วิชาเลือกทางวิศวกรรมการผลิต 9 หน่วยกิต 
วิชาเลือกทั่วไป     3 หน่วยกิต 

  รวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต 
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เปรียบเทียบรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา 
หลักสตูรเดิม (พ.ศ. 2553) หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2558) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
วิชาบังคับ แผน ก แบบ ก 1 (ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์)  
125998 วิทยานิพนธ ์(Thesis) 36    
วิชาบังคับ แผน ก แบบ ก 2 (ปกติและสหกิจศึกษา) วิชาบังคับ แผน ก แบบ ก 2 (ปกติและสหกิจศึกษา) 
125995 ระเบียบวิธีวิจยัทางวิศวกรรม  

(Engineering Research Methodology) 
1(0-3-1)    

125996 สัมมนาวิศวกรรมการผลิต 1  
(Production Engineering Seminar 1) 

1(0-3-1)    

125997 สัมมนาวิศวกรรมการผลิต 2  
(Production Engineering Seminar 2) 

1(0-3-1)    

   010225101 ระเบียบวิธีวิจยัและสัมมนาทางวิศวกรรมการผลิต  
(Research Methodology and Seminar in Production 
Engineering) 

3(3-0-6) 

125999 วิทยานิพนธ ์ 
(Thesis) 

12 010225801 วิทยานิพนธ ์ 
(Thesis) 

12 

วิชาบังคับ แผน ก แบบ ก 2 (สหกิจศึกษา) วิชาบังคับ แผน ก แบบ ก 2 (สหกิจศึกษา) 
145002 การป้องกันสิ่งแวดล้อม  

(Environmental Protection) 
1(0-2-1) 010405001 การป้องกันสิ่งแวดล้อม  

(Environmental Protection) 
1(0-2-1) 

145003 ทักษะการจัดการธุรกิจ  
(Business Management Skills) 

1(0-2-1) 010405002 ทักษะการจัดการธุรกิจ  
(Business Management Skills) 

1(0-2-1) 

145998 ฝึกปฏิบัติงานอุตสาหกรรม  
(Industrial Internship)  

4 010405003 ฝึกปฏิบัติงานอุตสาหกรรม  
(Industrial Internship)  

4 
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หลักสตูรเดิม (พ.ศ. 2553) หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2558) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
วิชาเลือก แผน ก แบบ ก 2 (ปกติและสหกจิศึกษา)  วิชาเลือก แผน ก แบบ ก 2 (ปกตแิละสหกจิศึกษา)  

 วิชาเลือกทางคณิตศาสตร์และการค านวณโดยใช้คอมพิวเตอร์   วิชาเลือกทางคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์  
 แผน ก แบบ ก 2 (ปกติ)  จ านวน  6  หน่วยกิต   แผน ก แบบ ก 2 (ปกติ)  จ านวน  6  หน่วยกิต  
 แผน ก แบบ ก 2 (สหกิจศึกษา) จ านวน  3  หน่วยกิต   แผน ก แบบ ก 2 (สหกิจศึกษา) จ านวน  3  หน่วยกิต  

125210 คณิตศาสตร์ประยุกตส์ าหรับงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม 
(Applied Mathematics for Science and Engineering) 

3(3-0-6) 010225201 คณิตศาสตร์ประยุกตส์ าหรับงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม 
(Applied Mathematics for Science and Engineering) 

3(3-0-6) 

125220 การพัฒนาขั้นตอนวิธีส าหรับการประยุกต์ใช้ในการผลติ 
(Algorithmic Development for Manufacturing 
Applications) 

3(3-0-6) 010225202 การพัฒนาขั้นตอนวิธีส าหรับการประยุกต์ใช้ในการผลติ 
(Algorithmic Development for Manufacturing 
Applications) 

3(3-0-6) 

125230 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม  
(Finite Element Method in Engineering) 

3(3-0-6) 010225203 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม  
(Finite Element Method in Engineering) 

3(3-0-6) 

125250 ความน่าจะเป็นและสถิติศาสตร์ขัน้สูงส าหรับงานวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรม  
(Advanced Probability and Statistics for Science and 
Engineering) 

3(3-0-6) 010225204 ความน่าจะเป็นและสถิติศาสตร์ขัน้สูงส าหรับงานวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรม  
(Advanced Probability and Statistics for Science and 
Engineering) 

3(3-0-6) 

125260 การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์  
(Mathematical Programming) 

3(3-0-6) 010225205 การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์  
(Mathematical Programming) 

3(3-0-6) 

   010225206 คณิตศาสตร์และการวิจยัการด าเนนิการ  
(Mathematics in Operations Research) 

3(3-0-6) 

125290 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณติศาสตร์และการค านวณโดยใช้
คอมพิวเตอร์  
(Selected Topics in Mathematics and Computing) 

3(3-0-6)    
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มคอ. 2 

หลักสตูรเดิม (พ.ศ. 2553) หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2558) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

   010225210 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณติศาสตร์และคอมพิวเตอรด์้าน
วิศวกรรมการผลิต 1  
(Selected Topic in Mathematics and Computer for 
Production Engineering I) 

3(3-0-6) 

   010225211 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณติศาสตร์และคอมพิวเตอรด์้าน
วิศวกรรมการผลิต 2  
(Selected Topic in Mathematics and Computer for 
Production Engineering II) 

3(3-0-6) 

   010225212 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณติศาสตร์และคอมพิวเตอรด์้าน
วิศวกรรมการผลิต 3  
(Selected Topic in Mathematics and Computer for 
Production Engineering III) 

3(3-0-6) 

 วิชาเลือกทางวิศวกรรมการผลิต   วิชาเลือกทางวิศวกรรมการผลิต  
 แผน ก แบบ ก 2 (ปกติและสหกิจศึกษา) 

เลือก 12 หน่วยกิต โดยที่ทุกวิชาที่เลือกจะต้องอยู่ในแขนงวิชาเดียวกัน          
จาก 3 แขนงวิชา ต่อไปนี ้

 แผน ก แบบ ก 2 (ปกติและสหกิจศึกษา) 
ให้เลือกเรยีนรายวิชาจากกลุ่มวิชาเดียวกัน จ านวน 9 หน่วยกิต จาก 4 กลุ่มวิชา 
ต่อไปนี้  

 แขนงวิชาการออกแบบเคร่ืองมือกลและระบบอัตโนมัติ   กลุ่มวชิาออกแบบเชิงวิศวกรรมและระบบอัตโนมัติ  
   010225301 ระเบียบวิธีการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

(Engineering Design Methodology) 
3(3-0-6) 

125310 การออกแบบเชิงวิศวกรรม  
(Engineering Design) 

3(3-0-6)    
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มคอ. 2 

หลักสตูรเดิม (พ.ศ. 2553) หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2558) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
125320 การออกแบบเครื่องมือกล  

(Machine Tool Design) 
3(3-0-6) 010225302 การออกแบบเครื่องมือกล  

(Machine Tool Design) 
3(3-0-6) 

125610 ระบบอัตโนมัติในการผลิต   
(Automation in Manufacturing) 

3(3-0-6) 010225303 ระบบอัตโนมัติในการผลิต  
(Automation in Manufacturing) 

3(3-0-6) 

   010225310 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรมและระบบ
อัตโนมัติ 1 
(Selected Topic in Engineering Design and Automation 
Systems I) 

3(3-0-6) 

   010225311 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรมและระบบ
อัตโนมัติ 2 
(Selected Topic in Engineering Design and Automation 
Systems II) 

3(3-0-6) 

125620 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิต  
(Computer Aided Design and Manufacturing)                                   

3(3-0-6) 010225705 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิต  
(Computer Aided Design and Manufacturing)                                                                                  

3(3-0-6) 

125710 การวัดละเอียดทางมิติขั้นสูง  
(Advanced Dimensional Metrology) 

3(3-0-6) 010225702 การวัดละเอียดทางมิติขั้นสูง  
(Advanced Dimensional Metrology) 

3(3-0-6) 

125720 ไทรโบโลยีอตุสาหกรรม  
(Industrial Tribology) 

3(3-0-6) 010225701 ไตรโบโลยีอุตสาหกรรม  
(Industrial Tribology) 

3(3-0-6) 

125380 
 

เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการออกแบบเครื่องมือกลและระบบ
อัตโนมัติ  
(Selected Topics in Machine Tools Design and 
Automation) 

3(3-0-6)    
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มคอ. 2 

หลักสตูรเดิม (พ.ศ. 2553) หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2558) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

   010225703 เมคคาทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรมการผลิต   
(Mechatronics for Production Engineering) 

3(3-0-6) 

   010225704 การจ าลองและวิเคราะห์กระบวนการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ 
(Computer Simulations in Manufacturing Technology) 

3(3-0-6) 

   010225706 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและงานวิศวกรรม 
(Computer Aided Design and Engineering) 

3(3-0-6) 

 แขนงวิชาวัสดุศาสตร์และกรรมวิธีการผลิต   กลุ่มวชิาวัสดุศาสตร์และกรรมวิธกีารผลิต  
125130 คุณสมบัติเชิงการผลติของวัสดุ  

(Manufacturing Properties of Materials) 
3(3-0-6) 010225401 สมบัตเิชิงการผลิตของวัสดุ  

(Manufacturing Properties of Materials) 
3(3-0-6) 

125150 การกัดกร่อนของโลหะและการควบคุม  
(Metal Corrosion and Control) 

3(3-0-6) 010225402 การกัดกร่อนของโลหะและการควบคุม  
(Metal Corrosion and Control) 

3(3-0-6) 

125160 วิศวกรรมพลาสติก  
(Plastics Engineering) 

3(3-0-6) 010225403 วิศวกรรมพลาสติก  
(Plastics Engineering) 

3(3-0-6) 

125170 กรรมวิธีทางความร้อน  
(Heat Treatment) 

3(3-0-6) 010225404 กรรมวิธีทางความร้อน  
(Heat Treatment) 

3(3-0-6) 

125510 สภาพยดืหยุ่นเชิงวิศวกรรม  
(Engineering Elasticity) 

3(3-0-6)    

125520 สภาพพลาสติกเชิงวิศวกรรม  
(Engineering Plasticity) 

3(3-0-6)    

125530 การวิเคราะห์การขึ้นรูปโลหะ  
(Metal Forming Analysis) 

3(3-0-6)    
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มคอ. 2 

หลักสตูรเดิม (พ.ศ. 2553) หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2558) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
125540 กลศาสตร์การขึ้นรูปโลหะแผ่น  

(Mechanics of Sheet Metal Forming) 
3(3-0-6)    

125550 ทฤษฎีการรีดโลหะ  
(Theory of Rolling) 

3(3-0-6)    

125560 วิศวกรรมแม่พมิพ์  
(Die Engineering) 

3(3-0-6)    

125570 ทฤษฎีการตัดปาดผิวโลหะ  
(Metal Removal Theory) 

3(3-0-6) 010225405 ทฤษฎีการตัดปาดผิวโลหะ  
(Metal Removal Theory) 

3(3-0-6) 

   010225406 เทคโนโลยีการผลติระดับไมโครและนาโน 
 (Micro and Nano Manufacturing Technology) 

3(3-0-6) 

   010225407 โลหะผงวิทยา   
(Powder Metallurgy) 

3(3-0-6) 

   010225408 การทดสอบและตรวจสอบลักษณะของวัสดุ  
(Materials Characterizations and Testing) 

3(3-0-6) 

   010225410 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดศุาสตรแ์ละกรรมวิธีการผลิต 1 
(Selected Topic in Materials Science and Manufacturing 
Processes I) 

3(3-0-6) 

   010225411 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดศุาสตรแ์ละกรรมวิธีการผลิต 2 
(Selected Topic in Materials Science and Manufacturing 
Processes II) 

3(3-0-6) 

125580 การจ าลองและวิเคราะห์กระบวนการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ 
(Simulations in Manufacturing Technology) 

3(3-0-6) 010225704 การจ าลองและวิเคราะห์กระบวนการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ 
(Computer Simulations in Manufacturing Technology) 

3(3-0-6) 
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มคอ. 2 

หลักสตูรเดิม (พ.ศ. 2553) หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2558) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
125720 ไทรโบโลยีอตุสาหกรรม  

(Industrial Tribology) 
3(3-0-6) 010225701 ไตรโบโลยีอุตสาหกรรม   

(Industrial Tribology) 
3(3-0-6) 

125490 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดศุาสตรแ์ละกรรมวิธีการผลิต 
(Selected Topics in Material Science and Manufacturing 
Processes) 

3(3-0-6)    

   010225702 การวัดละเอียดทางมิติขั้นสูง  
(Advanced Dimensional Metrology) 

3(3-0-6) 

   010225703 เมคคาทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรมการผลิต   
(Mechatronics for Production Engineering) 

3(3-0-6) 

 แขนงวิชาวิศวกรรมระบบการผลติ   กลุ่มวชิาระบบการผลิต  
125580 การจ าลองและวิเคราะห์กระบวนการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ 

(Simulations in Manufacturing Technology) 
3(3-0-6) 010225704 การจ าลองและวิเคราะห์กระบวนการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ 

(Computer Simulations in Manufacturing Technology) 
3(3-0-6) 

125620 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและงานวิศวกรรม 
(Computer Aided Design and Engineering) 

3(3-0-6) 010225705 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและงานวิศวกรรม 
(Computer Aided Design and Engineering) 

3(3-0-6) 

125630 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิต  
(Computer Aided Design and Manufacturing) 

3(3-0-6) 010225706 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิต  
(Computer Aided Design and Manufacturing) 

3(3-0-6) 

125650 ระบบผูเ้ชี่ยวชาญในการผลติ  
(Expert Systems in Manufacturing) 

3(3-0-6) 010225601 ระบบผูเ้ชี่ยวชาญในการผลติ  
(Expert Systems in Manufacturing) 

3(3-0-6) 

125710 การวัดละเอียดทางมิติขั้นสูง  
(Advanced Dimensional Metrology) 

3(3-0-6) 010225702 การวัดละเอียดทางมิติขั้นสูง  
(Advanced Dimensional Metrology) 

 

125720 
ไทรโบโลยีอตุสาหกรรม 
(Industrial Tribology) 

3(3-0-6) 
010225701 ไตรโบโลยีอุตสาหกรรม   

(Industrial Tribology) 
3(3-0-6) 
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มคอ. 2 

หลักสตูรเดิม (พ.ศ. 2553) หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2558) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
125730 ระบบการผลิตขั้นสูง  

(Advanced Manufacturing Systems) 
3(3-0-6) 010225602 ระบบการผลิตขั้นสูง  

(Advanced Manufacturing Systems) 
3(3-0-6) 

125810 การบริหารคณุภาพ  
(Quality Management) 

3(3-0-6) 010225605 การบริหารคณุภาพ  
(Quality Management) 

3(3-0-6) 

125820 การวิเคราะห์และออกแบบระบบการผลิต  
(Production System Analysis and Design) 

3(3-0-6) 010225603 การวิเคราะห์และออกแบบระบบการผลิต  
(Production System Analysis and Design) 

3(3-0-6) 

125850 ความน่าเชื่อถือของระบบและการบ ารุงรักษา  
(System Reliability and Maintenance) 

3(3-0-6) 010225606 ความน่าเชื่อถือของระบบและการบ ารุงรักษา  
(System Reliability and Maintenance) 

3(3-0-6) 

125860 การบริหารการปฏิบัติการ  
(Operations Management) 

3(3-0-6) 010225604 การบริหารการปฏิบัติการ  
(Operations Management) 

3(3-0-6) 

125680 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านระบบการผลิต  
(Selected Topics in Manufacturing) 

3(3-0-6)    

   010225610 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านระบบการผลิต 1 
(Selected Topic in Manufacturing Systems I) 

3(3-0-6) 

   010225611 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านระบบการผลิต 2 
(Selected Topic in Manufacturing Systems II) 

3(3-0-6) 

   010225703 เมคคาทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรมการผลิต  
(Mechatronics for Production Engineering) 

3(3-0-6) 

   010225707 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อปุทาน  
(Logistic and Supply Chain Management) 

3(3-0-6) 
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มคอ. 2 

หลักสตูรเดิม (พ.ศ. 2553) หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2558) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

   010225708 การศึกษาด้วยตนเองและการแก้ปญัหาในโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก (Independent Study and Problem Solving in 
SMEs) 

3(3-0-6) 

    กลุ่มวชิาการขึ้นรูปโลหะ  
   010225501 สภาพยดืหยุ่นเชิงวิศวกรรม  

(Engineering Elasticity) 
3(3-0-6) 

   010225502 สภาพพลาสติกเชิงวิศวกรรม  
(Engineering Plasticity) 

3(3-0-6) 

   010225503 การวิเคราะห์การขึ้นรูปโลหะ  
(Metal Forming Analysis) 

3(3-0-6) 

   010225504 กลศาสตร์การขึ้นรูปโลหะแผ่น  
(Mechanics of Sheet Metal Forming) 

3(3-0-6) 

   010225505 ทฤษฎีการรีดโลหะ  
(Theory of Rolling) 

3(3-0-6) 

   010225506 ความสามารถในการขึ้นรูปได้ของโลหะแผ่น  
(Formability of sheet metal) 

3(3-0-6) 

   010225507 วิศวกรรมแม่พมิพ์  
(Die Engineering) 

3(3-0-6) 

   010225510 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการขึ้นรูปโลหะ 1 
(Selected Topic in Metal Forming I) 

3(3-0-6) 

   010225511 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการขึ้นรูปโลหะ 2 
(Selected Topic in Metal Forming II) 

3(3-0-6) 
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มคอ. 2 

หลักสตูรเดิม (พ.ศ. 2553) หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2558) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

   010225701 ไตรโบโลยีอุตสาหกรรม  
(Industrial Tribology) 

3(3-0-6) 

   010225702 การวัดละเอียดทางมิติขั้นสูง  
(Advanced Dimensional Metrology) 

3(3-0-6) 

   010225703 เมคคาทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรมการผลิต   
(Mechatronics for Production Engineering) 

3(3-0-6) 

   010225704 การจ าลองและวิเคราะห์กระบวนการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ 
(Computer Simulations in Manufacturing Technology) 

3(3-0-6) 

 วิชาเลือกอิสระ   วิชาเลือกทั่วไป  
 แผน ก แบบ ก 2 (ปกติ)  จ านวน  3  หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 (สหกิจศึกษา) จ านวน  -  หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 2 (ปกติ)  จ านวน  6  หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 (สหกิจศึกษา) จ านวน  3  หน่วยกิต 
 

 เลือกวิชาใดก็ได้ทีเ่ปิดสอนในระดบับัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ   ให้เลือกเรยีนรายวิชาที่เปดิสอนในระดับบณัฑติศึกษาของ
ภาควิชาวิศวกรรมการผลติ 
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ภาคผนวก 6 ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ                                            
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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ภาคผนวก 7 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2552 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 

ล าดับ 
กลุ่มรายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ 

(วิศวกรรมการผลิต) 
องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 

1. พ้ืนฐานทางสถิติและความน่าจะ
เป็นขั้นสูง ระเบียบวิธีการวิจัย 
และการค้นคว้าแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง 

1. ระเบียบวิธีการวิจัย 
2. สถิติและความน่าจะเป็นขั้นสูง 
3. การจัดท าวิทยานิพนธ์ 

010225101 ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทางวิศวกรรมการผลิต 
010225801 วิทยานิพนธ์  
010225201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม 
010225202 การพัฒนาขั้นตอนวิธีส าหรับการประยุกต์ใช้ในการผลิต 
010225203 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม 
010225204 ความน่าจะเป็นและสถิติศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม 
010225205 การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ 
010225206 คณิตศาสตร์และการวิจัยการด าเนินการ 
010225210 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ด้านวิศวกรรมการผลิต 1 
010225211 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ด้านวิศวกรรมการผลิต 2 
010225212 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ด้านวิศวกรรมการผลิต 3 

2 การออกแบบเชิงวิศวกรรมและ
ระบบอัตโนมัติ 

1. การออกแบบเครื่องมือกล 
2. การน าคอมพิวเตอร์มาช่วยใน
การออกแบบ 
3. ระบบอัตโนมัติ 

010225301 ระเบียบวิธีการออกแบบเชิงวิศวกรรม  
010225302 การออกแบบเครื่องมือกล 
010225303 ระบบอัตโนมัติในการผลิต  
010225310 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรมและระบบอัตโนมัติ 1 
010225311 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรมและระบบอัตโนมัติ 2 
010225701 ไตรโบโลยีอุตสาหกรรม  
010225702 การวัดละเอียดทางมิติขั้นสูง 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 

ล าดับ 
กลุ่มรายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ 

(วิศวกรรมการผลิต) 
องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 

010225703 เมคคาทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรมการผลิต  
010225704 การจ าลองและวิเคราะห์กระบวนการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ 
010225705 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิต  
010225706 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและงานวิศวกรรม 

3 วัสดุศาสตร์และกรรมวิธีการ
ผลิต 

1. วัสดุศาสตร์ 
2. กระบวนการผลิตแบบตัดปาด
ผิว 

010225401 สมบัติเชิงการผลิตของวัสดุ  
010225402 การกัดกร่อนของโลหะและการควบคุม  
010225403 วิศวกรรมพลาสติก  
010225404 กรรมวิธีทางความร้อน  
010225405 ทฤษฎีการตัดปาดผิวโลหะ 
010225406 เทคโนโลยีการผลิตระดับไมโครและนาโน 
010225407 โลหะผงวิทยา  
010225408 การทดสอบและตรวจสอบลักษณะของวัสดุ 
010225410 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุศาสตร์และกรรมวิธีการผลิต 1 
010225411 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุศาสตร์และกรรมวิธีการผลิต 2 
010225701 ไตรโบโลยีอุตสาหกรรม  
010225702 การวัดละเอียดทางมิติขั้นสูง 
010225703 เมคคาทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรมการผลิต  
010225704 การจ าลองและวิเคราะห์กระบวนการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 

ล าดับ 
กลุ่มรายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ 

(วิศวกรรมการผลิต) 
องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 

4 การข้ึนรูปโลหะ 1. กระบวนการผลิตแบบขึ้นรูป 
2. การวิเคราะห์การขึ้นรูป 

010225501 สภาพยืดหยุ่นเชิงวิศวกรรม 
010225502 สภาพพลาสติกเชิงวิศวกรรม 
010225503 การวิเคราะห์การขึ้นรูปโลหะ 
010225504 กลศาสตร์การขึ้นรูปโลหะแผ่น 
010225505 ทฤษฎีการรีดโลหะ 
010225506 ความสามารถในการขึ้นรูปได้ของโลหะแผ่น  
010225507 วิศวกรรมแม่พิมพ์ 
010225510 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการขึ้นรูปโลหะ 1 
010225511 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการขึ้นรูปโลหะ 2 
010225701 ไตรโบโลยีอุตสาหกรรม  
010225702 การวัดละเอียดทางมิติขั้นสูง 
010225703 เมคคาทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรมการผลิต  
010225704 การจ าลองและวิเคราะห์กระบวนการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ 

5 ระบบการผลิต 1. ระบบการผลิต 
2. พ้ืนฐานวิศวกรรมทั่วไป 
3. การจัดการอุตสาหกรรม 

010225601 ระบบผู้เชี่ยวชาญในการผลิต 
010225602 ระบบการผลิตขั้นสูง 
010225603 การวิเคราะห์และออกแบบระบบการผลิต 
010225604 การบริหารการปฏิบัติการ 
010225605 การบริหารคุณภาพ 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 

ล าดับ 
กลุ่มรายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ 

(วิศวกรรมการผลิต) 
องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 

010225606 ความน่าเชื่อถือของระบบและการบ ารุงรักษา 
010225610 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านระบบการผลิต 1 
010225611 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านระบบการผลิต 2 
010225701 ไตรโบโลยีอุตสาหกรรม  
010225702 การวัดละเอียดทางมิติขั้นสูง 
010225703 เมคคาทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรมการผลิต  
010225704 การจ าลองและวิเคราะห์กระบวนการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ 
010225705 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิต 
010225706 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและงานวิศวกรรม 
010225707 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  
010225708 การศึกษาด้วยตนเองและการแก้ปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  

 


