1

หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2553)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโดยความร่ วมมือของภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย : หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Logistics Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์)
ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมโลจิสติกส์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Logistics Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B. Eng. (Logistics Engineering)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
145 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทย
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5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของ ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ และภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5.5 การให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
- หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2553
- เปิ ดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2553
- ได้พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการประจําส่ วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2552
- ได้พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริ ญญาบัณฑิต
ในการประชุมครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552 และในการประชุมครั้งที่
13/2552 เมื่อวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
- ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ซึ่งบันทึก
ในฐานข้อมูลหลักสู ตรเพื่อการเผยแพร่ (TQR) ของ สกอ. ระดับปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ในปี
การศึกษา 2555
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพในภาครัฐและเอกชนทางด้าน อุตสาหกรรม คลังสิ นค้า การขนส่ ง การกระจายสิ นค้า
การวางแผนการผลิต การจัดซื้อจัดจ้าง เป็ นต้น
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
ปี ทีส่ ํ าเร็จ
เลขประจําตัว
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา
การศึกษา
ประชาชน
1. นายสํารวย เกษตรสกุลชัย

2. ดร.ธีรเดช วุฒิพรพันธ์

3. ดร.วิชยั รุ่ งเรื องอนันต์

4. นายประเสริ ฐ คุณาพิส

5. นางนวรัตน์ สระบัว

อาจารย์

อส.บ.(เทคโนโลยี
ขนถ่ายวัสดุ)
วศ.ม.(วิศวกรรม
อุตสาหการ)
อาจารย์
วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟ้ า)
วศ.ม.(วิศวกรรม
อุตสาหการ)
Ph.D (Industrial
Engineering)
อาจารย์
วท.บ.(ฟิ สิ กส์)
วศ.ม.(วิศวกรรม
อุตสาหการ)
วศ.ด.(วิศวกรรม
อุตสาหการ)
อาจารย์
อส.บ.(เทคโนโลยี
ขนถ่ายวัสดุ)
วศ.ม.(วิศวกรรม
อุตสาหการ)
ผูช้ ่วย
อส.บ.(เทคโนโลยี
ศาสตราจารย์ ขนถ่ายวัสดุ)
ค.อ.ม.(บริ หาร
อาชีวะและเทคนิค
ศึกษา)

2522

3120500174346

2528
2535

310080245559

2542
2547
2535
2538

3739900288457

2548
2521

3100800453186

2528
2521

3100603034016

2534

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
จัดการเรี ยนการสอน อาคาร 88 ชั้น 6 - 9 ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1. สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากแผนปฏิบตั ิการพัฒนากําลังคนด้านโลจิสติกส์ 2551-2554 โดยสํานักงานวิเคราะห์โครงการ
ลงทุน ภาครั ฐ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ซึ่ งระบุว่า บุ คลากร
ทางด้านโลจิ สติกส์ ของประเทศไทย ยังขาดอยู่ประมาณ ปี ละ 400,000 คน ที่ จะเข้ามาช่ วยพัฒนาขี ด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตเพื่อให้มีตน้ ทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้ จึงนับว่าหลักสูตร
นี้ จะสามารถตอบสนองความต้องการบุ คลากรด้านโลจิ สติ ก ส์ เพื่ อพัฒ นาขี ด ความสามารถในการ
แข่งขันกับนานาชาติต่อไป
11.2. สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในการจัดทําหลักสู ตรนี้ได้คาํ นึงถึงสภาวะแวดล้อมซึ่งมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ โดยเฉพาะตั้งอยูใ่ นพื้นที่
เป็ นศูนย์กลางการบริ หารและการจัดการของสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งมีความเหมาะสมในการจัดการเรี ยน
การสอนในสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เนื่ องจากมีความต้องการกําลังคนทางด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ ใน
ส่ วนกลางนี้ ค่อนข้างสู ง เพื่ อเพิ่ มศักยภาพในการแข่งขันทางธุ รกิ จ ซึ่ งสถานประกอบการเหล่านี้ จะเป็ น
สถานที่ให้นกั ศึกษาสามารถเข้าไปฝึ กงานจากสภาพการทํางานจริ ง
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1. การพัฒนาหลักสูตร
ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุมีความจําเป็ นต้องพัฒนาหลักสู ตรเชิ งรุ กที่มีศกั ยภาพในการผลิต
บุคลากรด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ เพื่อสนองความต้องการกําลังคนที่ยงั มีความขาดแคลนอยู่อีกมากในภาค
ธุ รกิ จ โดยกําลังคนที่ผลิตนั้นจะต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบตั ิงานได้ทนั ที และมีศกั ยภาพสู งในการพัฒนา
ตนเองให้เข้ากับลักษณะงานที่จะไปปฏิบตั ิ
12.2. ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
วัตถุ ประสงค์ของหลักสู ตรนี้ เพื่ อต้องการพัฒ นาบุ คลากรที่ มี ความรู ้ ความสามารถในสาขา
วิ ศวกรรมโลจิ สติ กส์ โดยการพัฒนาวิ ชาการและผลิ ตกําลังคนสนองความต้องการของภาคธุ รกิ จและ
อุตสาหกรรมที่ยงั มีความต้องการบุคลากรในสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์จาํ นวนมาก อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
ปณิ ธานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่จะ “พัฒนาคน พัฒนา วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี”
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ จะมีความสัมพันธ์กบั หลักสู ตรอื่น
และหลักสูตรในคณะ ดังนี้
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
กลุ่มรายวิชาที่เป็ นพื้นฐานเฉพาะด้านที่นักศึกษาต้องไปเรี ยนกับคณะอื่นๆ ประกอบด้วยวิชา
ทางด้านวิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน คณิ ตศาสตร์และสถิติ รวมถึงวิชาทางด้านภาษาอังกฤษ
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนให้ภาควิชา/หลักสู ตรอื่นต้องมาเรี ยน
รายวิชาที่เปิ ดสอนในหลักสู ตรนี้ นักศึกษาจากต่างคณะหรื อนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาอื่นๆ ก็สามารถเลือกเรี ยนเป็ นวิชาเลือกเสรี ได้เช่น การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็ นต้น
13.3 การบริ หารจัดการ
ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุเป็ นผูด้ าํ เนิ นการจัดการเรี ยนการสอนทางด้านวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ และประสานงานกับคณะและภาควิชาอื่นๆ ในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาพื้นฐาน ในส่ วนของ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการดําเนินการสอนทางด้านการจัดการโลจิสติกส์
หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถ ช่วยพัฒนาชาติและสังคมและพัฒนาความรู ้ทาง
วิศวกรรมโลจิสติกส์ให้กา้ วหน้าอย่างต่อเนื่อง
1.2 ความสําคัญ
ในปั จจุ บ ันภาคอุ ตสาหกรรมได้มีการลดต้นทุ นในการผลิ ตและการขนส่ งสิ นค้าเพื่ อให้สามารถ
แข่งขันได้ แต่บุคลากรทางด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ยงั มีอยูน่ อ้ ยทําให้มีความต้องการบุคลากรทางด้านนี้ อยู่
เป็ นจํานวนมากดังนั้น ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งมีความพร้อมใน
การเปิ ดสอน ในสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ จึงได้ร่วมกันเสนอโครงการหลักสู ตรนี้ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยบัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษาในหลักสู ตรนี้ เป็ นวิศวกรโลจิสติกส์ที่มีความรู ้
ทางด้านอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุและการจัดการโลจิสติกส์
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้และทักษะทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบตั ิ มีความพร้อมในการ
ประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ หรื อด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.3.2 เพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ มี ค วามสามารถในการวิ เคราะห์ และพัฒ นาเทคโนโลยี ท างด้าน
วิศวกรรมโลจิ สติ กส์ อันจะก่ อประโยชน์ทางด้านการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคการขนส่ งของ
ประเทศ
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานร่ วมกัน
เป็ นทีม และสามารถปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม

6
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
- จั ด ทํ าหลั ก สู ตรวิ ศ วกรรม
ศาสตรบั ณ ฑิ ตสาขาวิ ชา
วิ ศ วกรรมโลจิ สติ กส์ ให้ มี
มาตรฐานไม่ ต่ ํากว่ ามาตรฐาน
คุ ณวุ ฒิ สาขาวิ ชาโลจิ สติ กส์ ที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม

กลยุทธ์
1. ติ ดตามความเปลี่ ยนแปลงและความ
ต้องการกําลังคนในภาคอุ ตสาหกรรม
เพื่อเป็ นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร
2. เชิ ญผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน
มามีส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสูตร
3. ประสานความร่ วมมื อกั บ สถาน
ประกอบการในการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนในการฝึ กงาน
4. มีการติดตามประเมินหลักสู ตรอย่าง
สมํ่าเสมอ
- ยกระดับทรัพยากรสายวิชาการ - อาจารย์ ใ หม่ ต้ อ งผ่ านการอบรม
เพื่ อสนั บสนุ นการเรี ยนรู ้ ของ หลักสู ตรเบื้ องต้นเกี่ ยวกับเทคนิ คการ
นักศึกษา
สอนการวัดและประเมินผล
- อาจารย์ไปฝึ กอบรมและศึ กษาต่ อ
ต่างประเทศ

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
- รายงานผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการฝึ กงานในรายวิ ชา
ฝึ กงาน
- เอกสารในการประสานงานขอ
ความร่ วมมือกับสถานประกอบการ
- ผู ้ ใช้ บ ั ณ ฑิ ตมี ความพึ งพอใจ
บั ณ ฑิ ตโดยเฉลี่ ยระดั บ 4 จาก 5
ระดับ

- หลักฐานหรื อเอกสารแสดงผลการ
ดําเนินการ
- เอกสารการได้รับทุนการศึกษาต่อ
ต่างประเทศ

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
1.1.1 ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
1.1.2 การคิ ด หน่ ว ยกิ ต คิ ด ตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต รระดับ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2548 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึ กงานกับภาคอุตสาหกรรมเต็มเวลา 1 ภาคฤดูร้อนจํานวน 220 ชัว่ โมง
ก่อนขึ้นชั้นปี ที่ 4
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
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2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน- เวลาในการดําเนินการเรี ยนการสอน
ภาคต้น เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคปลาย เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
2.2.1 เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา
หรื อเป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์-คณิ ตศาสตร์จาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
การรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามรู ้ พ้ื น ฐานที่ ต่ า งกั น ระหว่ า งนั ก ศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะเรี ยนวิชาพื้นฐานเช่น คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ ได้ดีกว่านักศึกษาที่
สําเร็ จ การศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ส่ ว นวิ ช าทางด้านปฏิ บ ัติ นั ก ศึ ก ษาที่ สํ าเร็ จ
การศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ (ปวช.) จะทําได้ดี ก ว่ านั ก ศึ ก ษาที่ สํ าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปั ญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
นักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรี ยนรายวิชาพื้นฐาน ทางภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ ได้จา้ ง
นักศึกษาช่วยงานมาช่วยสอนเสริ มให้กบั นักศึกษา
ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้แต่งตั้งผูช้ ่วยหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ ายกิจการนักศึกษาซึ่งทําหน้าที่ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําเมื่อนักศึกษามีปัญหาก็สามารถขอคําปรึ กษาได้
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส้ าํ เร็ จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา (คน)
ระดับชั้นปี
2553 2554 2555 2556 2557
ระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 1
50
50
50
50
50
ชั้นปี ที่ 2
50
50
50
50
ชั้นปี ที่ 3
50
50
50
ชั้นปี ที่ 4
50
50
รวม
50
100
150
200
200
จํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสําเร็ จการศึกษา
50
50
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบํารุ งการศึกษา
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล
รวมรายรับ

2553
152,769
47,533
200,303

ปี งบประมาณ
2554
2555
554,552
336,092
104,573
440,666

172,546
727,098

2556
813,343

2557
894,677

253,067
1,066,411

278,374
1,173,052

2556

2557

2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน

2553

2554

ปี งบประมาณ
2555

งบดําเนินการ
เงินเดือน
4,972,150
5,121,315 5,274,954
5,433,203
5,596,199
ค่าตอบแทน
14,437
31,761
52,405
76,861
84,547
ค่าใช้สอย
6,667
14,667
24,200
35,493
39,043
ค่าวัสดุ
264,097
581,013
958,671
1,406,051
1,546,656
เงินอุดหนุน
41,500
91,300
150,645
220,946
243,041
รายจ่ายอื่น ๆ
0
0
0
0
รวม
5,298,850
6,188,105 7,202,223
8,357,282
9,193,011
จํานวนนักศึกษา
50
100
150
200
200
ค่าใช้จ่ายต่อหัว
86,436
95,080
104,587
71,435
78,578
นักศึกษา*
*หมายเหตุ ใช้ขอ้ มูลจากกองแผนงานในการคิดค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา 71,434.65 บาทต่อปี
2.7 ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบชั้นเรี ยนและเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรี ยนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552
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3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
ก . หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. วิชาบังคับ
- กลุ่มวิชาภาษา
วิชาบังคับ
6 หน่วยกิต
วิชาเลือก
6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพลศึกษา
2. วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ข . หมวดวิชาเฉพาะ
1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
3 กลุ่มวิชาชีพ
- กลุ่มวิชาโลจิสติกส์
- กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
- กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน
4 วิชาฝึ กงาน
ค . หมวดวิชาเลือกเสรี
3.1.3 รายวิชาในแต่ ละหมวดวิชาและจํานวนหน่ วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. วิชาบังคับ
- กลุ่มวิชาภาษา
วิชาบังคับ

145 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

3
7
2
6
109
24
22

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

44
13
6
220
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
ชัว่ โมง
หน่วยกิต

30
24
12
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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810301 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
810302 ภาษาอังกฤษ 2
(English II)

หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

วิชาเลือก
6 หน่วยกิต
เลือกเรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
810316 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
810320 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
หรื อเลือกจากกลุ่มวิชาภาษาที่คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์เปิ ดสอน
- กลุ่มวิชามมุษยศาสตร์
836350 มนุษยสัมพันธ์
(Human Relations)

111312
141004
447505

3 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)

7 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน
1(1-1-2)
(Computer in Everyday Life)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Programming)
สิ่ งแวดล้อมและพลังงาน
3(3-0-6)
(Environment and Energy)
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2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษา
เลือกเรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
835350 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
835351 วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
835352 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
835353 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
หรื อเลือกจากกลุ่มเดียวกันที่ภาควิชามนุษยศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์เปิ ดสอน
6 หน่วยกิต
2. วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
xxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
6(x-x-x)
(General Education Elective Course)
เลือกเรี ยนจากรายวิชาในกลุ่มวิชาต่าง ๆ ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิ ดสอน

419008
419009
421111
421112
421211

109 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
24 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
เคมีสาํ หรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
ปฏิบตั ิการเคมีสาํ หรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
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431101
431102
431103
431104
450111

ฟิ สิ กส์ 1
(Physics I)
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 1
(Physics Laboratory I)
ฟิ สิ กส์ 2
(Physics II)
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 2
(Physics Laboratory II)
สถิติสาํ หรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
(Statistics for Engineers and Scientists)
2. กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรม

112030
112130
141001
141002
141003
153004
153205
154318

ปฏิบตั ิการไฟฟ้ าพื้นฐาน
(Basic Electrical Laboratory)
วิศวกรรมไฟฟ้ าพื้นฐาน
(Basic Electrical Engineering)
เขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Statics)
กลศาสตร์ของแข็ง
(Mechanics of Solids)
เทอร์โมฟลูอิดส์
(Thermofluids)
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Economy)

หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)

22 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

13
3. กลุ่มวิชาชีพ
- กลุ่มวิชาโลจิสติกส์
153001
153306
153307
153308
153309
153310
153311
153312
153313
153314
153315
153316
154008

44 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)

ระบบการขนถ่ายวัสดุ
(Materials Handling Systems)
ปฏิบตั ิการวิศวกรรมโลจิสติกส์
(Logistics Engineering Laboratory)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(Logistics and Supply Chain Management)
ระบบสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส์
(Information System for Logistics)
การขนส่ งและการกระจายสิ นค้า
(Product Transportation and Distribution)
การบริ หารการจัดซื้อ
(Purchasing Management)
การจัดการสิ นค้าคงคลังและคลังสิ นค้า
(Inventory and Warehouse Management)
การจัดการการผลิตและปฏิบตั ิการ
(Production and Operations Management)
การวิจยั ดําเนินงาน
(Operations Research)
การจัดการเชิงกลยุทธ์สาํ หรับโลจิสติกส์
(Strategic Management for Logistics)
ระบบบรรจุภณ
ั ฑ์
(Packaging System)
การออกแบบและวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
(Plant Layout and Design)
โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 1
(Logistics Engineering Project I)

1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-4-2)

14

154009
154018
154023

โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2
(Logistics Engineering Project II)
วิศวกรรมความปลอดภัย
(Safety Engineering)
การควบคุมคุณภาพ
(Quality Control)
- กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนถ่ ายวัสดุ

153103
153104
153208
153209
153302

154017
154020
154021

หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

13 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)

การเก็บและการจ่ายวัสดุปริ มาณมวล
(Storage and Flow of Bulk Solids)
ระบบการลําเลียงวัสดุดว้ ยลม
(Pneumatic Conveying System)
การออกแบบเครื่ องจักรกล
(Machine Design )
วิศวกรรมลําเลียง
(Conveying Engineering)
ปฏิบตั ิการวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 1
(Materials Handling Engineering Laboratory I)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้ าน
เลือกเรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับโลก
3(3-0-6)
(Global Logistics and Supply Chain Management)
การจําลองแบบปัญหา
3(3-0-6)
(Simulation)
การประกันคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Assurance)

15

154022
154106
154308
154310
154317
154330
154331
154332
154341
154342
154343

หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
กฎหมายการขนส่ งและพิธีการศุลกากร
3(3-0-6)
(Legal Aspects of Transportation and Customs)
การลําเลียงวัสดุปริ มาณมวลด้วยของเหลว
3(3-0-6)
(Hydraulic Transport of Bulk Solids)
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
3(3-0-6)
(Computer-aided Design)
3(3-0-6)
การควบคุมเชิงตัวเลขและระบบอัตโนมัติ
(Numerical Control and Automation System)
การบริ หารงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Management)
การขนส่ งสารเคมีและสิ นค้าอันตราย
3(3-0-6)
(Transportation of Chemical and Hazardous Products )
หุ่นยนต์กบั ระบบการขนถ่ายวัสดุ
3(3-0-6)
(Robot in Materials Handling System)
การควบคุมและการทํางานของระบบอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Controlling and Monitoring of Automation System)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ 1
3(3-0-6)
(Special Topics in Logistics Engineering I)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2
3(3-0-6)
(Special Topics in Logistics Engineering II)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมขนส่ ง
3(3-0-6)
(Special Topics in Transportation Engineering)
- วิชาฝึ กงาน

154339

การฝึ กงานในภาคอุตสาหกรรม
(Training )

หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
0(0-220-0)

16
6 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกเรี ยนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิ ดสอน
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
111312 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน
1(1-1-2)
(Computer in Everyday Life)
141001 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
141004 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Programming )
421111 คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
431101 ฟิ สิ กส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I)
1(0-2-1)
431102 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 1
(Physics Laboratory I)
810301 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
83xxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course)
รวม
18(14-9-32)

17
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
141003 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Statics)
419008 เคมีสาํ หรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
1(0-3-1)
419009 ปฏิบตั ิการเคมีสาํ หรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineers)
421112 คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
431103 ฟิ สิ กส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II)
431104 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 2
1(0-2-1)
(Physics Laboratory II)
810302 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
83xxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course)
รวม
18(15-7-33)

18
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
141002 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
3(3-0-6)
153001 ระบบการขนถ่ายวัสดุ
(Materials Handling Systems)
153004 กลศาสตร์ของแข็ง
3(3-0-6)
(Mechanics of Solids)
153205 เทอร์โมฟลูอิดส์
3(3-0-6)
(Thermofluids)
153302 ปฏิบตั ิการวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 1
1(0-3-1)
(Materials Handling Engineering Laboratory I)
3(3-0-6)
421211 คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรม 3
(Engineering Mathematics III)
3(3-0-6)
450111 สถิติสาํ หรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
(Statistics for Engineers and Scientists)
รวม
19(18-3-37)
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
112030 ปฏิบตั ิการไฟฟ้ าพื้นฐาน
1(0-3-1)
(Basic Electrical Laboratory)
112130 วิศวกรรมไฟฟ้ าพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Electrical Engineering)
3(3-0-6)
153103 การเก็บและการจ่ายวัสดุปริ มาณมวล
(Storage and Flow of Bulk Solids)
153208 การออกแบบเครื่ องจักรกล
3(3-0-6)
(Machine Design )
153307 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
(Logistics and Supply Chain Management)
153315 ระบบบรรจุภณ
ั ฑ์
3(3-0-6)
(Packaging System)
3(3-0-6)
447505 สิ่ งแวดล้อมและพลังงาน
(Environment and Energy)
รวม
19(18-3-37)

19
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
153209 วิศวกรรมลําเลียง
3(3-0-6)
(Conveying Engineering)
3(3-0-6)
153308 ระบบสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส์
(Information System for Logistics)
3(3-0-6)
153309 การขนส่ งและการกระจายสิ นค้า
(Product Transportation and Distribution)
3(3-0-6)
153310 การบริ หารการจัดซื้อ
(Purchasing Management)
3(3-0-6)
153311 การจัดการสิ นค้าคงคลังและคลังสิ นค้า
(Inventory and Warehouse Management)
154318 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Economy)
18(18-0-36)
รวม
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-6)
153104 ระบบการลําเลียงวัสดุดว้ ยลม
(Pneumatic Conveying System)
1(0-3-1)
153306 ปฏิบตั ิการวิศวกรรมโลจิสติกส์
(Logistics Engineering Laboratory)
3(3-0-6)
153312 การจัดการการผลิตและปฏิบตั ิการ
(Production and Operations Management)
153313 การวิจยั ดําเนินงาน
3(3-0-6)
(Operations Research)
3(3-0-6)
153314 การจัดการเชิงกลยุทธ์สาํ หรับโลจิสติกส์
(Strategic Management for Logistics)
154018 วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Safety Engineering)
836350 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)
19(18-3-37)
รวม
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
154339 การฝึ กงานในภาคอุตสาหกรรม
0(0-220-0)
(Training )
0(0-220-0)
รวม

20
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
153316 การออกแบบและวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Plant Layout and Design)
154008 โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 1
2(0-4-2)
(Logistics Engineering Project I)
154023 การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Control)
81xxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
xxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
3(3-0-6)
(General Education Elective Course)
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
(Free Elective Course)
รวม
17(x-x-xx)
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
154009 โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2
2(0-4-2)
(Logistics Engineering Project II)
15xxxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน
3(x-x-x)
(logistics Engineering Elective Course)
15xxxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน
3(x-x-x)
(logistics Engineering Elective Course)
81xxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
xxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
3(3-0-6)
(General Education Elective Course)
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
(Free Elective Course)
รวม
17(x-x-xx)

21
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
111312 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน
1(1-1-2)
(Computer in Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป อาทิ โปรแกรมสร้างเอกสาร โปรแกรมช่วยการคํานวณ สร้าง
ความคุน้ เคยกับการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ระบบปฏิบตั ิการชนิ ดต่างๆ อาทิ วินโดวส์ ยูนิกซ์
แนะนําการใช้อินเตอร์เน็ต การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายๆ
112030 ปฏิบตั ิการไฟฟ้ าพื้นฐาน
1(0-3-1)
(Basic Electrical Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 112130 วิศวกรรมไฟฟ้ าพื้นฐาน หรื อเรี ยนร่ วมกัน
การใช้เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ าเบื้องต้น และการทดลองทางไฟฟ้ าที่สนับสนุนเนื้ อหาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้ าพื้นฐาน
112130 วิศวกรรมไฟฟ้ าพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Electrical Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 431103 ฟิ สิ กส์ 2
หน่ วยวัดทางไฟฟ้ า ตัวต้านทาน ตัวเหนี่ ยวนํา ตัวเก็ บประจุ การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้ า
กระแสตรงในสถานะอยู่ตวั การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้ ากระแสสลับหนึ่ งเฟสและสามเฟส การ
คํานวณและลดค่าตัวประกอบกําลังทางไฟฟ้ า วงจรแม่เหล็กเบื้องต้น หม้อแปลงไฟฟ้ าและการใช้
งาน เครื่ องจักรกลไฟฟ้ ากระแสตรงและกระแสสลับและการใช้งาน วิธีการส่ งผ่านกําลังไฟฟ้ า
เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ าเบื้องต้น
3(2-2-5)
141001 เขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ข้อกําหนดและมาตรฐานการเขียนแบบ การเขียนภาพด้วยมือเปล่า การฉายภาพรู ปทรง
เรขาคณิ ต การกําหนดขนาด รู ปทรง และตําแหน่งอ้างอิง ภาพสามมิติ ภาพตัด ภาพคลี่
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141002 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โลหะและโลหะวิทยาเบื้ องต้น แผนภูมิสมดุ ลของโลหะผสม โครงสร้ างจุลภาคและ
โครงสร้างมหภาคของโลหะ การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า คุณสมบัติของเหล็กกล้า เหล็กกล้า
ไร้สนิ มและเหล็กหล่อ การปรับปรุ งคุณ สมบัติของเหล็กกล้าด้วยความร้ อน คุณ สมบัติของ
โลหะนอกกลุ่มเหล็ก พอลิ เมอร์ เซรามิ ก คอมโพสิ ต คอนกรี ต แอสฟั ลท์ และไม้ หลักการ
เบื้องต้นของการทดสอบวัสดุแบบทําลายและไม่ทาํ ลาย
141003 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Statics)
วิชาบังคับก่อน : 421111 คณิ ตศาสตร์วิศวกรรม 1 และ 431101 ฟิ สิ กส์ 1
การจําแนกความรู ้ เกี่ ยวกับกลศาสตร์ วิ ศวกรรม สภาพและพฤติ กรรมของวัตถุ ในทาง
สถิตยศาสตร์ วิศวกรรมระบบและผลลัพธ์ของแรงต่างๆ ที่กระทําต่อวัตถุ การรวมและแยกแรง การ
สมดุลของแรง การวิเคราะห์โครงสร้างอย่างง่าย จุดศูนย์กลางและจุดศูนย์กลางของวัตถุ แรงเสี ยด
ทาน โครงสร้างแบบทรัสท์ โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ งานเสมือนและความเสถียร
141004 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Programming )
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการทํางานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ส่ วนประกอบในการทํางานของคอมพิวเตอร์
ความสัมพัน ธ์เชิ งการทํางานระหว่างฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูล แบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ หลักการทํางานพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ ยภาษาระดับสู ง
ขั้นตอนการพัฒนาและออกแบบโปรแกรม การแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
153001 ระบบการขนถ่ายวัสดุ
3(3-0-6)
(Materials Handling Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติความเป็ นมาของระบบขนถ่ายวัสดุ การจําแนกประเภท และชนิ ดของเครื่ องมือ
ขนถ่ายวัสดุ กฎเกณฑ์ในการเลือกใช้เครื่ องมือขนถ่ายวัสดุ ชิ้ นส่ วนประกอบและหน้าที่การ
ทํางานของเครื่ องมือประเภท สายพานลําเลียง ลูกกลิ้งลําเลียง สกรู ลาํ เลียง โซ่ลาํ เลียง เครื่ องมือ
ลําเลี ยงขึ้ น แนวต่ างระดับ เครื่ องลําเลี ยงแบบสั่น สะเทื อน เครน ยวดยานขนส่ ง และระบบ
ภาชนะบรรจุ
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153004 กลศาสตร์ของแข็ง
3(3-0-6)
(Mechanics of Solids )
วิชาบังคับก่อน : 141003 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
พื้นฐานความเค้น ความเครี ยดจากแรงในแนวแกนและแรงบิด การเขียนไดอะแกรมของ
แรงเฉื อนและโมเมนต์ ความเค้นจากโมเมนต์ดดั และแรงเฉื อน ความเค้นรวมและการวิเคราะห์
ความเค้น การเปลี่ยนรู ปทรงและระยะการโก่งของคาน การวิเคราะห์การโก่งงอของเสา
153103 การเก็บและการจ่ายวัสดุปริ มาณมวล
3(3-0-6)
(Storage and Flow of Bulk Solids)
วิชาบังคับก่อน : 153004 กลศาสตร์ของแข็ง
คุณลักษณะและหลักเกณฑ์การไหลของวัสดุปริ มาณมวล การวัดและการประยุกต์ใช้
คุณสมบัติการไหลของวัสดุในการออกแบบเพื่อหาขนาดของช่องทางการไหลสําหรับการไหล
แบบต่างๆ การพยากรณ์อตั ราการไหลของผงหยาบและละเอียด ปฏิบตั ิการทดสอบรู ปแบบการ
ไหลและอัตราการไหล
153104 ระบบการลําเลียงวัสดุดว้ ยลม
3(3-0-6)
(Pneumatic Conveying System)
วิชาบังคับก่อน : 153205 เทอร์โมฟลูอิดส์
ระบบการลําเลี ย งวัส ดุ ด้ว ยลมชนิ ด ต่ างๆ ลัก ษณะและคุ ณ สมบัติ ข องการไหลแบบ
หนาแน่ นและแบบเจือจาง ตัวจ่ายวัสดุ แบบหัวดูด เวนทูจี่ โรตารี่ วาล์ว สกรู และถังจ่ายวัสดุ
การเลือกและออกแบบระบบและอุปกรณ์ในระบบ ทฤษฎีและการใช้งานลมอัด คุณสมบัติวสั ดุ
ที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพการขนถ่ายวัสดุ ปฏิบตั ิการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ในระบบ กรณี ศึกษาโรงต้นแบบและวิธีการทดสอบ
153205 เทอร์โมฟลูอิดส์
3(3-0-6)
(Thermofluids )
วิชาบังคับก่อน : 431101 ฟิ สิ กส์ 1
เทอร์ โมไดนามิ กส์ เบื้ องต้น หลักการและนิ ยามพื้ นฐาน คุ ณสมบัติ และสถานะของสาร
บริ สุทธิ์ งานและความร้อน กฎข้อที่หนึ่ งของเทอร์โมไดนามิกส์ ระบบที่ไม่มีการไหลและระบบที่มี
การไหล กลศาสตร์ ของไหลเบื้ องต้น คุ ณสมบัติของของไหล กฎการอนุ รักษ์มวลและปริ มาตร
ควบคุม สถิตยศาสตร์ ของของไหล สมการเบอร์ นูลลี สนามการไหล การไหลแบบไม่ทรงตัวและ
แบบอัดตัวได้ สมการโมเมนตัมและสมการพลังงาน
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153208 การออกแบบเครื่ องจักรกล
3(3-0-6)
(Machine Design )
วิชาบังคับก่อน : 153004 กลศาสตร์ของแข็ง
พื้ น ฐานการออกแบบเครื่ อ งกล คุ ณ สมบัติ ว สั ดุ ทฤษฎี ค วามเสี ย หาย ความล้า การ
ออกแบบชิ้ นส่ วนเครื่ องจักรกลต่าง ๆ เพลา ลิ่ม คัปปลิง สลัก ข้อต่อ แบริ งชนิ ดต่าง ๆ การ
หล่อลื่นด้วยนํ้ามัน การจัดทําโครงงานออกแบบ
153209 วิศวกรรมลําเลียง
3(3-0-6)
(Converying Engineering )
วิชาบังคับก่อน : 153001 ระบบการขนถ่ายวัสดุ หรื อเรี ยนร่ วมกัน
ข้อ มู ล ที่ จ ํา เป็ นสํ า หรั บ เลื อ กใช้เครื่ อ งมื อ ลํา เลี ย ง กํา ลัง ขับ เครื่ อ งมื อ ลํา เลี ย ง การ
คํานวณหาความเค้น สู ง สุ ด ในสายพานลําเลี ย งและการเลื อ กใช้ง าน ปั ญ หาต่ างๆ ในการ
ออกแบบและการเลือกเครื่ องมือลําเลียงวัสดุ
153302 ปฏิบตั ิการวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 1
1(0-3-1)
(Materials Handling Engineering Laboratory I )
วิชาบังคับก่อน : 153001 ระบบการขนถ่ายวัสดุ หรื อเรี ยนร่ วมกัน
พารามิเตอร์ ที่มีผลต่อการขนถ่ายวัสดุของอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุประเภทเครื่ องกลลําเลียงต่าง ๆ
รางลูกกลิ้ง สายพานลําเลียง โซ่ลาํ เลียง กระพ้อลําเลียง สกรู ลาํ เลียง รางเขย่าขนถ่ายวัสดุ
153306 ปฏิบตั ิการวิศวกรรมโลจิสติกส์
1(0-3-1)
(Logistics Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 153307 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
การทดสอบคุณสมบัติของกระดาษและพลาสติกที่ใช้ทาํ บรรจุภณ
ั ฑ์ นํ้าหนักมาตรฐาน
ความหนา ความเป็ นรู พรุ น การต้านไขมัน การต้านทานการขัด การดูดซึ มนํ้า การต้านแรงดึง
ขาดและการยืดตัว การต้านแรงฉี กขาด การต้านแรงดันทะลุ ความแข็งตึง การต้านแรงกดวง
แหวน การต้านแรงทิ่มทะลุ การต้านแรงกดลอนลูกฟูก ความหนาแน่ น การต้านแรงกระแทก
การต้านทานการขัด การต้านทานแรงดึงขาดและการยืดตัว อัตราการซึ มผ่านของไอนํ้า อัตรา
ซึมผ่านของก๊าซ
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153307 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
(Logistics and Supply Chain Management )
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและหลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่ อุปทาน ความสําคัญของโลจิสติกส์
และโซ่ อุปทานต่อเศรษฐกิ จและองค์กร บทบาทของอุตสาหกรรมโลจิ สติ กส์ ต่อโซ่ อุปทาน
คอมพิ วเตอร์ แ ละสารสนเทศเพื่ อโลจิ สติ ก ส์ การวางแผนระบบโลจิ ส ติ ก ส์ และโซ่ อุป ทาน
ความสําคัญของการบริ การลูกค้า การจัดการพัสดุและสิ นค้าคงคลัง การขนส่ ง การบรรจุภณ
ั ฑ์
และการจัดซื้อ การควบคุมการปฏิบตั ิงาน บทบาทของโลจิสติกส์ในการจัดการโซ่อุปทาน และ
แนวโน้มของโลจิสติกส์โลก
3(3-0-6)
153308 ระบบสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส์
(Information System for Logistics )
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารระบบโลจิ ส ติ ก ส์ แนวคิ ด และโครงสร้ างการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ การออกแบบ การทดสอบ การนําไปใช้งาน และการ
บํารุ งรักษาระบบสารสนเทศ การรวบรวมข้อมูล การกําหนดมาตรฐานสิ นค้า การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการนําการค้าอิเล็กทรอนิ กส์
ระบบ ERP Systems ระบบ RFID ระบบ GIS ระบบ GPS มาใช้ในการจัดการโลจิสติกส์
153309 การขนส่ งและการกระจายสิ นค้า
3(3-0-6)
(Product Transportation and Distribution )
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวิเคราะห์ ระบบการขนส่ งทางบก ทางอากาศ ทางนํ้า การพยากรณ์ ปริ มาณความ
ต้องการการเดินทาง การวิเคราะห์ความสําคัญของปั จจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อระบบขนส่ ง
ปริ มาณการไหลของจราจร การพิจารณาจุดตัดสิ นใจในการเดินทางเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
มากที่สุด การใช้แบบจําลองเพื่อศึกษาพฤติกรรมของระบบขนส่ ง แผนการพัฒนาระบบและ
เส้นทางขนส่ ง กรณี ศึกษาจากหน่วยงานจริ ง
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153310 การบริ หารการจัดซื้อ
3(3-0-6)
(Purchasing Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทบาทการจัดซื้อและจัดหา นโยบายในการจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบส่ วนประกอบ และ
สิ นค้าสําเร็ จรู ป การคัดเลื อกและประเมิ นผูจ้ ดั ส่ งสิ น ค้าและวัตถุดิบ การวางแผนการจัดซื้ อ
ระบบการสั่งซื้ อและการผลิ ตแบบ JIT รายงานเกี่ ยวกับการจัดซื้ อ การจัดการความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรกับผูส้ ่ งสิ นค้าและวัตถุดิบ วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของสิ นค้าคงคลัง วิธีการ
หาปริ มาณและเวลาของสิ นค้าคงคลัง หลักการจัดการวัสดุคงคลังแบบดั้งเดิ ม และแบบฐาน
ศูนย์ การนําเทคนิคและวิธีการที่ทนั สมัยและมีประสิ ทธิภาพ มาใช้ในการตัดสิ นใจด้านวัสดุคง
คลัง
153311 การจัดการสิ นค้าคงคลังและคลังสิ นค้า
3(3-0-6)
(Inventory and Warehouse Management )
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวทางในการบริ ห ารจัด การคลัง สิ น ค้า และศู น ย์ก ระจายสิ น ค้า แนวโน้ ม การ
เปลี่ยนแปลงบทบาทคลังสิ นค้าในห่ วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
การออกแบบคลังสิ นค้า การเลือกทําเลที่ต้ งั และการวางผังคลังสิ นค้าและศูนย์กระจายสิ นค้า
การวางแผนการไหลของวัส ดุ การสร้ า งแบบจํา ลองในการออกแบบและการวิ เคราะห์
คลังสิ นค้าและเครื อข่ายกระจายสิ นค้า การพิจารณาปั จจัยทางการเงินเกี่ยวกับคลังสิ นค้าและ
ศูน ย์ก ระจายสิ น ค้า บทบาทคลังสิ น ค้าและศูน ย์ก ระจายสิ น ค้าทั้งในและต่ างประเทศ การ
ออกแบบชนิดและชั้นวางสิ นค้าทุกประเภท รวมทั้งศึกษากรณี ศึกษาจากหน่วยงานจริ ง
153312 การจัดการการผลิตและปฏิบตั ิการ
3(3-0-6)
(Production and Operations Management )
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
องค์ประกอบของการผลิตในกิจการทางอุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพ และปริ มาณ
รวมทั้งราคาและมาตรฐานตามที่ตอ้ งการ การเลือกทําเลที่ต้ งั ของโรงงาน และกระบวนการที่ใช้
ในการผลิต การคาดการณ์ ในอนาคต เทคนิ คการพยากรณ์ การวิเคราะห์ตลาด การหาวัตถุดิบ
การจัดการและควบคุมวัสดุคงคลัง การจัดลําดับและตารางการผลิต การวางแผนการผลิต การ
วิเคราะห์ผลตอบแทนสําหรับการตัดสิ นใจในการผลิต
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153313 การวิจยั ดําเนินงาน
3(3-0-6)
(Operations Research )
วิชาบังคับก่อน : 450111 สถิติสาํ หรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
การวิ จ ัยดําเนิ น งาน ความสํ าคัญ ของการใช้แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ การวิ จ ัยการ
ดําเนิ นงานแบบดี เทอร์ มินิ สติ ก กําหนดการเชิ งเส้น กําหนดการเชิ งไดนามิ กส์ กําหนดการเชิ ง
จํานวนเต็ม กําหนดการแบบไม่เชิงเส้น ทฤษฎีเกมส์ ความน่ าจะเป็ นและกระบวนการสโตแคสติก
ทฤษฎีแถวคอย แบบจําลองสิ นค้าคงคลัง และการจําลองสถานการณ์
153314 การจัดการเชิงกลยุทธ์สาํ หรับโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Strategic Management for Logistics )
วิชาบังคับก่อน : 153307 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอภิปรายของโลจิสติกส์ สําหรับการวางแผนทางกลยุทธ์และการ
ประสานความรู ้ในแขนงต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาและวางแผน โดยเฉพาะการกําหนดนโยบาย
เน้นการเลื อกกลยุทธ์ทางธุ รกิ จ การวิเคราะห์ จุดเด่ น และจุ ดด้อยของระบบโลจิ สติ กส์ เพื่อให้
บรรลุเป้ าหมายทางธุรกิจโดยศึกษาจากกรณี ศึกษา
153315 ระบบบรรจุภณ
ั ฑ์
3(3-0-6)
(Packaging System )
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและเทคนิคของระบบบรรจุภณ
ั ฑ์ หน้าที่และความสําคัญของระบบบรรจุภณ
ั ฑ์
ในอุตสาหกรรม ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่ อ รวมถึงการวางแผน
และวิเคราะห์ระบบบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยเน้นที่การเพิ่มมูลค่า การนํากลับมาใช้ใหม่ และการจัดการ
ของเสี ยอย่างเหมาะสม วิธีการจัดการและดําเนิ นการควบคุมสิ นค้าส่ งกลับ หน้าที่และความ
รับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ในโซ่อุปทาน
153316 การออกแบบและวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Plant Layout and Design )
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลัก การออกแบบโรงงานอุ ต สาหกรรมระบบสาธารณู ป โภคและสิ่ งอํานวยความ
สะดวกที่จาํ เป็ นในโรงงาน การวางแผน การเลือกเครื่ องมือ เครื่ องใช้ในการเคลื่อนย้ายวัสดุ
การวางผังโรงงาน ตําแหน่งผังโรงงาน การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ในการออกแบบผังโรงงาน ชนิด
พื้นฐานของการบริ หารผังโรงงาน และส่ วนสนับสนุน การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์และ
การเงิน
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154008 โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 1
2(0-4-2)
(Logistics Engineering Project I)
วิชาบังคับก่อน : 153307 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
นั ก ศึ ก ษาหรื อ กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาเสนอโครงงานที่ มี ล ัก ษณะเป็ นการนํา เอาความรู ้ ด้า น
วิศวกรรมโลจิสติกส์และสาขาที่เกี่ ยวข้องมาออกแบบหรื อสร้างระบบที่ สามารถทําหน้าที่ที่
กําหนด ปริ มาณงานของโครงงานจะต้องเหมาะสมการดําเนิ นการใน 2 ภาคการศึกษา โดย
จะต้องมีการสอบความเหมาะสมของโครงงานก่อนดําเนินการ และระบบที่ออกแบบหรื อสร้าง
เสร็ จสมบูรณ์สามารถทํางานได้หรื อเป็ นไปตามแผนที่ภาควิชาอนุมตั ิเมื่อสิ้ นสุ ดภาคการศึกษา
154009 โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2
2(0-4-2)
(Logistics Engineering Project II)
วิชาบังคับก่อน : 154008 โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 1
เป็ นโครงงานต่ อ เนื่ อ งจากวิ ช า 154008 โครงงานวิ ศ วกรรมโลจิ ส ติ ก ส์ 1 นัก ศึ ก ษา
ดําเนิ นการตามแผนงานที่ วางไว้ต่อ และระหว่างการทําโครงงานนักศึกษาจะต้องปรึ กษาถึง
แนวทางและวิธีการแก้ปัญหากับอาจารย์ที่ปรึ กษาที่ภาควิชาแต่งตั้งให้ นักศึกษาจะต้องทําการ
ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข ทํา การทดลองและวิ เคราะห์ ส รุ ป ผลการทดลอง ให้ เสร็ จ สิ้ น ภายในภาค
การศึกษานี้ พร้อมทั้งเสนอผลงานปริ ญญานิพนธ์ และบรรยายสรุ ปผลงานต่อคณะกรรมการ
3(3-0-6)
154017 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับโลก
(Global Logistics and Supply Chain Management )
วิชาบังคับก่อน : 153307 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ความสําคัญของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับโลก บทบาทความสําคัญของเขตการค้าเสรี
ปั จจัยที่ สําคัญและประโยชน์ของการจัดหาแหล่งวัตถุดิบจากทุกมุมโลก การกําหนดสถานที่ต้ งั
เชิ งกลยุทธ์ ในระดับโลก พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง ข้อมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
154018 วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Safety Engineering )
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สาเหตุ แ ละความสู ญ เสี ย เนื่ อ งจากอุ บ ัติ เหตุ อัน ตรายและการควบคุ ม อัน ตรายจาก
เครื่ องจักรไฟฟ้ า หม้อไอนํ้าและภาชนะทนความดัน การขนถ่ายวัสดุ ความร้อน แสง เสี ยง การ
สัน่ สะเทือน รังสี สารเคมี ชีวภาพ การป้ องกันและระงับอัคคีภยั ฯลฯ การประเมินอันตราย การ
ระบายอากาศ มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
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154020 การจําลองแบบปัญหา
3(3-0-6)
(Simulation )
วิชาบังคับก่อน : 450111 สถิติสาํ หรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
ขั้น ตอนและวิ ธี ก ารจํา ลองระบบงานแบบดิ ส ครี ต อี เวนท์ การสร้ างและวิ เคราะห์
แบบจําลอง และการนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ในการจําลองแบบปั ญหาเพื่อการ
ตัดสิ นใจแก้ปัญหา ระบบแถวคอย การผลิต การเดินทางและการขนส่ ง
154021 การประกันคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Assurance )
วิชาบังคับก่อน : 450111 สถิติสาํ หรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
กระบวนการทางสถิ ติ (SPC) ขั้น สู ง การประยุก ต์ใ ช้ห ลัก ทางสถิ ติ กับ รู ป แบบการ
ทดสอบอายุการใช้งานและความเชื่อถือได้ การออกแบบระบบคุณภาพและการนําทฤษฎีทากูชิ
ไปใช้ในงานด้านการออกแบบและพัฒนา การนําหลักการต้นทุนคุณภาพไปประยุกต์ใช้ในการ
ทํางานกลยุทธ์และเทคนิ คของระบบการจัดการคุณภาพโดยรวม การออกแบบ และการนําการ
จัดการคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การหรื อบริ ษทั
154022 กฎหมายการขนส่ งและพิธีการศุลกากร
3(3-0-6)
(Legal Aspects of Transportation and Customs )
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับของการขนส่ งสิ นค้าและบริ การทางบก ทางเรื อและทาง
อากาศ ความรับผิดชอบระหว่างผูส้ ่ งสิ นค้า ผูส้ ั่งซื้ อ ผูร้ ั บขนส่ ง ความรับผิดชอบของบริ ษทั
ประกันภัยเกี่ยวกับการชํารุ ด การบกพร่ อง สู ญหายของสิ นค้าและพัสดุภณ
ั ฑ์ ในกรณี ปกติและ
กรณี วินาศภัยต่างๆ ค่าเสี ยหาย ธรรมเนี ยมปฏิบตั ิและพิธีการการนําหรื อขนส่ งสิ นค้าผ่านแดน
ข้อตกลง อนุ สัญญาและสนธิ สัญญา การขนส่ งระหว่างประเทศ การระงับข้อพิพาททางการ
ขนส่ งระหว่างประเทศ
154023 การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Control )
วิชาบังคับก่อน : 450111 สถิติสาํ หรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
การออกแบบและจัด การระบบควบคุ มคุ ณ ภาพ แนวความคิด เกี่ ยวกับ แผนภาพ การ
ควบคุม และการตรวจสอบวิธีสุ่มตัวอย่าง เทคนิ คการกําหนดขอบข่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
การควบคุม การตรวจสอบเพื่อการยอมรับ
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154106 การลําเลียงวัสดุปริ มาณมวลด้วยของเหลว
3(3-0-6)
(Hydraulic Transport of Bulk Solids)
วิชาบังคับก่อน : 153205 เทอร์โมฟลูอิดส์
การเปรี ยบเทียบเชิงเศรษฐศาสตร์ของระบบการลําเลียงวัสดุปริ มาณมวลด้วยของเหลวกับวิธีการ
ลําเลียงแบบอื่ นสําหรั บการลําเลี ยงวัสดุในระยะทางไกล กลศาสตร์ ของไหลของระบบอนุ ภาคกับ
ของเหลว การประยุกต์กบั การลําเลียงวัสดุปริ มาณมวลที่มีความหนาแน่นสูงในของเหลว การหาความ
ดันสูญเสี ยในท่อ ลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ การออกแบบและการเลือกเครื่ องมือ
154308 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
3(3-0-6)
(Computer-aided Design)
วิชาบังคับก่อน : 141001 เขียนแบบวิศวกรรม
หลักการเบื้องต้นของระบบ CAD ที่ใช้ในอุตสาหกรรม หลักการประยุกต์นาํ เอาเครื่ อง
ไมโครคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ปมาใช้ในการออกแบบและเขียนแบบ
โดยใช้ระบบมาตรฐานISO วิธีสร้างภาพรู ปทรงเรขาคณิ ต การกําหนดขนาดชิ้นงาน การแก้ไข
รู ปภาพ การสร้างภาพ 3 มิติ ตัวอย่างงานออกแบบเครื่ องมือลําเลียง
154310 การควบคุมเชิงตัวเลขและระบบอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Numerical Control and Automation System )
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบการทํางานของเครื่ องจักรที่ควบคุมด้วยระบบตัวเลข หลักการพื้นฐานของแขนกล
การเขี ย นโปรแกรมควบคุ ม การทํางานของเครื่ อ งจัก รอัต โนมัติ การกําหนดเส้ น ทางเดิ น
ข้อกําหนดและวิธีการออกแบบโครงงานระบบการทํางานแบบอัตโนมัติ ตลอดจนการประยุกต์
นําไปใช้ในงานขนถ่ายวัสดุ
154317 การบริ หารงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานเบื้องต้นในการจัดตั้งองค์การและวิธีการบริ หาร วัตถุประสงค์และวิธีการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในงานอุตสาหกรรม ความต้องการและปั ญหาระหว่างผูบ้ ริ หารและคนงาน
การควบคุมงาน การคัดเลือกและฝึ กอบรมบุคลากร การประเมินคุณค่าของงาน การวัดผลงาน
การวางแผนการจ่ายค่าแรง เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน
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154318 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Economy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและแนวทางการประยุกต์ใช้ค่าของเงินตามเวลาและดอกเบี้ย การตัดสิ นใจเลือก
ข้อเสนอภายใต้เงื่อนไขต่างๆ การเลือกโครงการโดยวิธีมูลค่าปั จจุบนั วิธีเทียบเท่ารายปี วิธี
อัต ราผลตอบแทนภายใน วิ ธี ก ารคํานวณค่ าเสื่ อ มราคา การวิ เคราะห์ ก ารเปลี่ ย นทดแทน
ทรัพย์สิน การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน การวิเคราะห์ความไวเชิงเศรษฐศาสตร์
154330 การขนส่ งสารเคมีและสิ นค้าอันตราย
3(3-0-6)
(Transportation of Chemical and Hazardous Products )
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจําแนกชนิ ดของสารเคมีและสิ นค้าอันตราย การจัดเก็บและการจ่ายสารเคมีและ
สิ นค้าอันตราย มาตรฐานการบรรจุ ภาชนะบรรจุ มาตรฐานและประเภทของยานพาหนะที่ใช้
ขนส่ งสารเคมีและสิ นค้าอันตราย เอกสารกํากับการขนส่ ง กฎระเบียบการขนส่ ง กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และมาตรฐาน GHS
154331 หุ่ นยนต์กบั ระบบการขนถ่ายวัสดุ
3(3-0-6)
(Robot in Materials Handling System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้าง และหลักการทํางานของหุ่ นยนต์ การควบคุมการทํางานของหุ่ นยนต์ ตัวอย่าง
ของอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงานที่นาํ มาใช้เชื่ อมต่อกับหุ่ นยนต์ การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการ
ทํางานของหุ่นยนต์ การประยุกต์นาํ เอาหุ่ นยนต์มาใช้ในระบบขนถ่ายวัสดุแบบหน่วยรวม
154332 การควบคุมและการทํางานของระบบอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Controlling and Monitoring of Automation System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการควบคุมแบบโปรแกรมได้ (PLC) ในการควบคุมกระบวนการทํางานอัตโนมัติ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการแสดงสภาวะการทํางานในรู ปแบบของตัวอักษร และ
รู ปภาพ การเชื่อมต่อข้อมูล กับกระบวนการทํางาน
154339 การฝึ กงานในภาคอุตสาหกรรม
0(0-220-0)
(Training )
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นัก ศึ ก ษาต้อ งฝึ กงานในโรงงานหรื อ สถานประกอบการที่ มี วิ ศ วกรที่ มี ใบประกอบ
วิชาชี พควบคุม เป็ นผูค้ วบคุบการฝึ กงานโดยฝึ กอย่างน้อย 220 ชัว่ โมง เพื่อศึกษาวิธีการผลิต
การบริ หาร การแก้ปัญหาต่างๆ การประเมินผลการฝึ กงานเป็ น S และ U
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154341 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ 1
3(3-0-6)
(Special Topics in Logistics Engineering I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หั ว ข้อ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ งานทางด้านวิ ศ วกรรม และเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ซึ่ งอาจจะเป็ น
ภาคปฏิ บ ัติ การบรรยายหรื อ การค้น คว้าวิจยั ทั้งนี้ จะต้องเป็ นที่ ยอมรั บ ของคณะกรรมการ
ภาควิชา
154342 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2
3(3-0-6)
(Special Topics in Logistics Engineering II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หั ว ข้อ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ งานทางด้านวิ ศ วกรรม และเทคโนโลยีใ หม่ ๆ ซึ่ งอาจจะเป็ น
ภาคปฏิ บ ัติ การบรรยายหรื อการค้นคว้าวิจยั ทั้งนี้ จะต้องเป็ นที่ ยอมรั บของคณะกรรมการ
ภาควิชา
154343 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมขนส่ ง
3(3-0-6)
(Special Topics in Transportation Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมขนส่ ง และเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่ งอาจจะเป็ น
ภาคปฏิ บ ัติ การบรรยายหรื อ การค้น คว้าวิจยั ทั้งนี้ จะต้องเป็ นที่ ยอมรั บ ของคณะกรรมการ
ภาควิชา
419008 เคมีสาํ หรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สสารและการวัดทางวิทยาศาสตร์ อะตอม โมเลกุล และไอออน มวลสารสัมพันธ์ใน
ปฏิ กิ ริย าเคมี โครงสร้ างอิ เล็ก ตรอนของอะตอม สมบัติ ต ามตารางธาตุ พัน ธะเคมี รู ป ร่ าง
โมเลกุล แก๊ ส ของเหลว ของแข็ง และสารละลาย อุณ หพลศาสตร์ เคมี จลนพลศาสตร์ เคมี
สมดุลเคมี สมดุลกรดเบส เคมีไฟฟ้ า
419009 ปฏิบตั ิการเคมีสาํ หรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
วิชาบังคับก่อน : 419008 เคมีสาํ หรับวิศวกร หรื อเรี ยนร่ วมกัน
ปฏิ บ ัติ ก ารต่ างๆ ที่ มี เนื้ อ หาสอดคล้อ งและสนับ สนุ น ทฤษฎี ในภาคบรรยายของวิ ช า
419008

33
421111 คณิ ตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เรขาคณิ ตวิเคราะห์ พิกดั เชิ งขั้ว สมการอิงตัวแปรเสริ ม พีชคณิ ตของเวกเตอร์ เส้นตรง
และระนาบในปริ ภูมิสามมิติ ลิมิต ความต่อเนื่ อง การหาอนุ พนั ธ์และการอินทิเกรต ฟั งก์ชนั ค่า
จริ งของหนึ่ งตัวแปรจริ ง และการประยุกต์รูปแบบยังไม่กาํ หนด เทคนิ คการอิ น ทิ เกรต การ
อินทิเกรตเชิงตัวเลข อินทิกรัลไม่ตรงแบบ
421112 คณิ ตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
วิชาบังคับก่อน : 421111 คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรม 1
อุปนัยเชิงคณิ ตศาสตร์ ลําดับและอนุกรม การกระจายแบบอนุ กรมเทย์เลอร์ ของฟั งก์ชนั
มู ล ฐาน อนุ ก รมฟู เรี ย ร์ เมทริ ก ซ์ แ ละดี เทอร์ มิ แ นนท์ ระบบสมการเชิ งเส้ น ค่ าเจาะจงและ
เวกเตอร์ เจาะจง พื้นผิวในปริ ภูมิสามมิติ ลิมิต ความต่อเนื่ อง การหาอนุพนั ธ์และการอินทิเกรต
ฟังก์ชนั ค่าจริ งของหลายตัวแปร และการประยุกต์
421211 คณิ ตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
วิชาบังคับก่อน : 421112 คณิ ตศาสตร์วิศวกรรม 2
ฟั งก์ชันค่าเวกเตอร์ เส้นโค้งปริ ภูมิ อนุ พนั ธ์และอินทิ กรัลของฟั งก์ชัน ค่าเวกเตอร์ เกร
เดี ยนท์ เคิ ร์ล และไดเวอร์ เจนซ์ อิ น ทิ กรั ลตามเส้น อิน ทิ กรั ลตามพื้น ผิว บทนําสู่ สมการเชิ ง
อนุ พ นั ธ์และการประยุกต์ สมการเชิ งอนุ พ นั ธ์เชิ งเส้น การแปลงลาปลาซ ระบบสมการเชิ ง
อนุพนั ธ์เชิงเส้น คําตอบแบบอนุกรม
431101 ฟิ สิ กส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เวกเตอร์ กลศาสตร์ การเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิ วตัน การเคลื่อนที่แบบเส้นตรง
การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบซิ มเปิ ลฮาร์ โมนิ กส์ การซ้อนกันของสองซิ มเปิ ล
ฮาร์ -โมนิ กส์ การออสซิ เลตแบบแดมป์ การออสซิ เลตด้วยแรง การจําแนกคลื่น สมการคลื่น
นิ่ ง คลื่นกระแทก บีตส์ ความเข้มและระดับความเข้มเสี ยง ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ โมเมนต์
ความเฉื่ อย สมการแห่ งการหมุน ทอร์ ก โมเมนตัมเชิ งมุม การกลิ้ง การเคลื่อนที่แบบไจโรส
โคป สมบัติของสสาร การส่ งผ่านความร้อน สมการก๊าซอุดมคติ กฎแห่ งอุณหพลศาสตร์ กล
จักรความร้อน และกลจักรทวน คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล การพยุง กฎของปาสคาล
สมการแห่ งความต่อเนื่อง สมการแบร์นุยยี การวัดความดัน การวัดอัตราการไหล
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431102 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 431101 ฟิ สิ กส์ 1 หรื อเรี ยนร่ วมกัน
หัวข้อการทดลองให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 431101 ฟิ สิ กส์ 1
431103 ฟิ สิ กส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II)
วิชาบังคับก่อน : 431101 ฟิ สิ กส์ 1
คุณสมบัติของคลื่น การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน ทัศนศาสตร์ ทาง
เรขาคณิ ต ทัศนอุปกรณ์ กฎของคูลอมป์ สนามไฟฟ้ า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้ า สารไดอิเล็กตริ ก
ตั ว เก็ บ ประจุ สนามแม่ เ หล็ ก แรงลอเรนท์ กฎของบิ โ อต์ -สวาร์ ท กฎของแอมแปร์
แรงเคลื่อนไฟฟ้ าเหนี่ ยวนํา ตัวเหนี่ ยวนํา สารแม่เหล็ก วงจรกระแสสลับและอิเล็กทรอนิ กส์
เบื้ อ งต้น การแผ่รังสี ของวัต ถุ ด าํ อิ ท ธิ พ ลแสงไฟฟ้ า การกระเจิ งแบบคอมป์ ตัน รั งสี เอ็ก ซ์
อะตอมไฮโดรเจน ความทวิภาค อะตอมหลายอิ เล็กตรอน ทฤษฎี แถบพลังงาน โครงสร้ าง
นิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์
1(0-2-1)
431104 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 2
(Physics Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 431103 ฟิ สิ กส์ 2 หรื อเรี ยนร่ วมกัน
หัวข้อการทดลองให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 431103 ฟิ สิ กส์ 2
447505 สิ่ งแวดล้อมและพลังงาน
3(3-0-6)
(Environment and Energy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งแวดล้อมกับสิ่ งมีชีวิต ปั ญหาและผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่
สําคัญ ในปั จจุบนั มลพิ ษทางสิ่ งแวดล้อมที่ สําคัญ และการจัดการเบื้ องต้น ความสําคัญของ
พลังงานต่อสิ่ งมีชีวิต แหล่งพลังงาน พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
450111 สถิติสาํ หรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Statistics for Engineers and Scientists)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายของสถิติ แซมเปิ ลสเปซและความน่ าจะเป็ น ตัวแปรแบบสุ่ ม ฟั งก์ชนั ความ
น่าจะเป็ นของตัวแปรสุ่ ม ค่าคาดหวัง ความแปรปรวน การแจกแจงความน่าจะเป็ นของตัวแปร
สุ่ ม ชนิ ด ไม่ ต่ อเนื่ อ งและต่ อ เนื่ อ งบางชนิ ด การแจกแจง Z, t, χ 2 และ F การประมาณและ
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ทดสอบสมมติ ฐ านของค่ า เฉลี่ ย ความแปรปรวนและสั ด ส่ ว นเมื่ อ มี 1 ประชากรและ 2
ประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิง
เส้นอย่างง่าย
810301 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บูรณาการทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับพื้นฐาน เพื่อประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวันโดยคํานึ งถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา ผ่านการเรี ยนรู ้
คําศัพ ท์แ ละไวยากรณ์ จ ากบทสนทนา บทความเชิ งวิ ช าการและบทความทั่ว ไป การเขี ย น
ประโยคและย่อหน้าที่มีโครงสร้างไม่ซบั ซ้อน ตลอดจนการฝึ กทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์การเรี ยนรู ้
แบบพึ่งตนเอง
810302 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาบังคับก่อน : 810301 ภาษาอังกฤษ 1
บูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวันโดยคํานึ งถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา ผ่านการเรี ยนรู ้
คําศัพ ท์และไวยากรณ์ จ ากบทสนทนา บทความเชิ งวิช าการและบทความทั่วไป การเขี ย น
ประโยคที่มี โครงสร้าง ซับซ้อนและย่อหน้าขนาดสั้น การฝึ กทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์การเรี ยนรู ้
แบบพึ่งตนเองเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
810316 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
วิชาบังคับก่อน : 810302 ภาษาอังกฤษ 2
ทักษะการออกเสี ยงและการพูดเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจําวัน การแนะนํา
ตนเอง การบรรยายลักษณะสิ่ งต่างๆ การบอกทิศทางและการแสดงความคิดเห็น
810320 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
วิชาบังคับก่อน : 810302 ภาษาอังกฤษ 2
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงาน จดหมายธุ รกิจ บันทึก
ต่างๆ การสัมภาษณ์งาน การนัดหมายทางโทรศัพท์ การต้อนรับผูม้ าเยี่ยมชม การเจรจาต่อรอง
การอธิ บ ายตําแหน่ งหน้าที่ ก ารงาน และสิ น ค้าของบริ ษ ัท การเขี ยน การนําเสนอและการ
ประเมินผลโครงการ
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836350 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและทฤษฎี ว่าด้วยพฤติกรรมของบุคคล การเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น การพัฒนา
ตนเอง ความรู ้พ้ืนฐานและมารยาททางสังคม การติดต่อสื่ อสารและการทํางานร่ วมกัน การ
บริ หารความขัดแย้ง และการนําหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
835350 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวฒั นาการต่างๆ เกี่ ยวกับกีฬาบาสเกตบอลตั้งแต่แรกเริ่ มจนถึงปั จจุบนั ฝึ กให้มีทกั ษะ
พื้นฐานนําไปใช้ในการเล่นทีม ตลอดจนความรู ้ ความเข้าใจ กฎ กติกา การเตรี ยมอุปกรณ์
และทัศนคติที่ดี
835351 วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติกี ฬ าวอลเลย์บ อล การฝึ กทักษะเบื้ องต้น และเทคนิ คการเล่ น กฎ กติ ก า และ
สัญญาณ การตัดสิ น การเตรี ยมอุปกรณ์ และการปลูกฝังความรู ้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดี
835352 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตัน การฝึ กทักษะเบื้องต้น เทคนิ คการเล่น กฎ กติกา การ
เตรี ยมอุปกรณ์ เลื อกใช้อุปกรณ์ ที่เหมาะสม และสามารถนําทักษะเบื้ องต้น ไปใช้ในการเล่ น
แบดมินตันได้ การเป็ นผูเ้ ล่นและผูช้ มที่ดี
835353 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติของการลีลาศ ทักษะเบื้องต้นของการลีลาศ มารยาทของการลีลาศ การปลูกฝั ง
ความรู ้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดี การเต้นรําแบบละติน แบบบอลรู ม และแบบเบ็ดเตล็ด
การจัดงานลีลาศ
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3.2 ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1. อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
1. นายสํ ารวย เกษตรสกุลชัย
เลขประจําตัวประชาชน 3120500174346
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบัน ปี ทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
อส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2522
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2528
ตําแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
1. พรชัย จงจิตรไพศาล และสํารวย เกษตรสกุลชัย. “การหาประสิ ทธิ ภาพของหัวดูดวัสดุ ใน
ระบบขนถ่ายวัสดุดว้ ยลม”. ทุนอุดหนุ นประเภท วิจยั กลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. พ.ศ. 2550
ภาระการสอน (ชั่วโมง/สั ปดาห์ )
ที่มีอยูแ่ ล้ว
จํานวน 12 ชัว่ โมง
ที่จะมีในหลักสู ตรใหม่
จํานวน 3 ชัว่ โมง
2. นายธีรเดช วุฒิพรพันธ์
เลขประจําตัวประชาชน 310080245559
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบัน ปี ทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2535
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2542
Ph.D (Industrial Engineering) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ) , ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2547
ตําแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
ภาระการสอน (ชั่วโมง/สั ปดาห์ )
ที่มีอยูแ่ ล้ว
จํานวน 12 ชัว่ โมง
ที่จะมีในหลักสู ตรใหม่
จํานวน 3 ชัว่ โมง
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3. นายวิชัย รุ่งเรือนอนันต์
เลขประจําตัวประชาชน 3739900288457
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบัน ปี ทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
วท.บ.(ฟิ สิ กส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2535
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2538
วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,ประเทศไทยปี พ.ศ. 2548
ตําแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
ภาระการสอน (ชั่วโมง/สั ปดาห์ )
ที่มีอยูแ่ ล้ว
จํานวน 12 ชัว่ โมง
ที่จะมีในหลักสู ตรใหม่
จํานวน 3 ชัว่ โมง
4. นางนวรัตน์ สระบัว
เลขประจําตัวประชาชน 3100603034016
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบัน ปี ทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
อส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2521
ค.อ.ม. (บริ หารอาชีวะและเทคนิคศึกษา)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2534
ตําแหน่ งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ภาระการสอน (ชั่วโมง/สั ปดาห์ )
ที่มีอยูแ่ ล้ว
จํานวน 12 ชัว่ โมง
ที่จะมีในหลักสู ตรใหม่
จํานวน 3 ชัว่ โมง
5. นายประเสริฐ คุณาพิส
เลขประจําตัวประชาชน 3100800453186
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบัน ปี ทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
อส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2521
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2528
ตําแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
ภาระการสอน (ชั่วโมง/สั ปดาห์ )
ที่มีอยูแ่ ล้ว
จํานวน 12 ชัว่ โมง
ที่จะมีในหลักสูตรใหม่
จํานวน 3 ชัว่ โมง
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3.2.2 อาจารย์ ประจํา
1. นายอัศวิน ยอดรักษ์
เลขประจําตัวประชาชน 3519900098706
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบัน ปี ทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
อส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ) เกียรตินิยมอันดับ 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2540
วศ.ม (วิศวกรรมเครื่ องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549
ตําแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
ภาระการสอน (ชั่วโมง/สั ปดาห์ )
ที่มีอยูแ่ ล้ว
จํานวน 12 ชัว่ โมง
ที่จะมีในหลักสู ตรใหม่
จํานวน 3 ชัว่ โมง
2. นายพันคํา ศรีอุทยั
เลขประจําตัวประชาชน 3401200616732
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบัน ปี ทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่ องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2530
วศ.ม (วิศวกรรมเครื่ องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2537
ตําแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
ภาระการสอน (ชั่วโมง/สั ปดาห์ )
ที่มีอยูแ่ ล้ว
จํานวน 12 ชัว่ โมง
ที่จะมีในหลักสู ตรใหม่
จํานวน 3 ชัว่ โมง
3. พ.อ.อ. ยรรยง ศรีสม
เลขประจําตัวประชาชน 3120100681739
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบัน ปี ทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
อส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2522
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2525
ตําแหน่ งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
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ภาระการสอน (ชั่วโมง/สั ปดาห์ )
ที่มีอยูแ่ ล้ว
จํานวน 12 ชัว่ โมง
ที่จะมีในหลักสู ตรใหม่
จํานวน 3 ชัว่ โมง
4. นายณรงค์ โมกขวิสุทธิ์
เลขประจําตัวประชาชน 3120100911807
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบัน ปี ทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
อส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ) เกียรตินิยมอันดับ 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2522
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2522
ตําแหน่ งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ภาระการสอน (ชั่วโมง/สั ปดาห์ )
ที่มีอยูแ่ ล้ว
จํานวน 12 ชัว่ โมง
ที่จะมีในหลักสู ตรใหม่
จํานวน 3 ชัว่ โมง
5. นายสถาพร วังฉาย
เลขประจําตัวประชาชน 3840100031355
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบัน ปี ทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
อส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2545
วศ.ม (วิศวกรรมเครื่ องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548
ตําแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
งานแต่ งตํารา
1. สถาพร วัง ฉายและ รศ.ศุ ภ ชัย ตระกู ล ทรั พ ย์ท วี “กลศาสตร์ ข องแข็ ง (ฉบับ เสริ ม
ประสบการณ์)” ., กรุ งเทพมหานคร : สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2547
2. สถาพร วังฉายและ รศ.ศุ ภ ชัย ตระกูลทรั พ ย์ท วี “SolidWorks/COSMOSWorks ขั้น
พื้นฐาน ” กรุ งเทพมหานคร : สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2549
ภาระการสอน (ชั่วโมง/สั ปดาห์ )
ที่มีอยูแ่ ล้ว
จํานวน 12 ชัว่ โมง
ที่จะมีในหลักสู ตรใหม่
จํานวน 3 ชัว่ โมง
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6. นายชัยพร วงศ์ พศิ าล
เลขประจําตัวประชาชน 3120400120953
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบัน ปี ทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
อส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2524
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2530
ตําแหน่ งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
บทความทางวิชาการ
1. C. Vongpisal and N. Sabua. “A Genetic Algorithm based Approach to
Integrated Facility Planning and Material Handling.” Proceeding of The 10th
Annual International Conference on Industrial Engineering Theory,
Applications and Practice Clearwater Beach Florida USA, December 4-7, 2005.
2. C. Vongpisal and N. Sabua. “Design and Analysis of a Virtual Factory layout.”
Proceeding of The 10th Annual International Conference on Industrial
Engineering Theory, Applications and Practice Clearwater Beach Florida USA,
December 4-7, 2005.
3. C. Vongpisal and N. Sabua. “Integrated Approach to work Force Planning and
Shift Scheduling : A case Study.” Proceeding of The 11th Annual International
Conference on Industrial Engineering Theory, Applications & Practice Nagoya
Japan, October 24-27, 2006.
4. C. Vongpisal, N. Sabua and J. Saisuwan. “A Decision Support System for
Facility Location : Allocation Using a combined Analytic Hierarchy Process
and Multi Objective Programming” Proceeding of The 11th Annual
International Conference on Industrial Engineering Theory, Applications &
Practice Nagoya Japan, October 24-27, 2006.
ภาระการสอน (ชั่วโมง/สั ปดาห์ )
ที่มีอยูแ่ ล้ว
จํานวน 12 ชัว่ โมง
ที่จะมีในหลักสูตรใหม่
จํานวน 3 ชัว่ โมง
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7. นายพรชัย จงจิตรไพศาล
เลขประจําตัวประชาชน 3100602366171
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบัน ปี ทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
อส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ) เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2530
วศ.ม (วิศวกรรมเครื่ องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2533
ตําแหน่ งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
1. พรชัย จงจิตรไพศาล และสํารวย เกษตรสกุลชัย. “การหาประสิ ทธิภาพของหัวดูด
วัสดุ”. ทุนอุดหนุนประเภท วิจยั กลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. พ.ศ. 2550
งานแต่ งตํารา
1. พรชัย จงจิตรไพศาล. “ระบบการขนถ่ายวัสดุดว้ ยลม”. , กรุ งเทพ : สํานักพิมพ์
สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น , 2548
บทความทางวิชาการ
1. พรชัย จงจิตรไพศาล. “ความดันสูญเสี ยที่ท่อเอียงทํามุมต่าง ๆ ในระบบการขนถ่ายวัสดุ
ด้วยลม” นําเสนอ และตีพิมพ์เผยแพร่ ในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ ครั้ง
ที่ 6(PEC-6) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 7 – 9 พฤษภาคม 2551
2. พรชัย จงจิตรไพศาล “ความเร็ วลมตํ่าสุ ดสําหรับการขนถ่ายวัสดุทางการเกษตร”
วารสารวิ ช าการพระจอมเกล้า พระนครเหนื อ ปี ที่ 15 ฉบับ ที่ 3 กรกฎาคม –
กันยายน 2548 : หน้า 28 – 31
ภาระการสอน (ชั่วโมง/สั ปดาห์ )
ที่มีอยูแ่ ล้ว
จํานวน 12 ชัว่ โมง
ที่จะมีในหลักสู ตรใหม่
จํานวน 3 ชัว่ โมง
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7. นายศุภชัย ตระกูลทรัพย์ ทวี
เลขประจําตัวประชาชน 3409700177034
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบัน ปี ทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
อส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ) เกียรตินิยมอันดับ1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2534
วศ.ม (วิศวกรรมเครื่ องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2537
ตําแหน่ งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
1. ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวีและสุ รศักดิ์ สุ รนันทชัย .“ศึกษาพฤติกรรมการเสี ยรู ปจากการ
ขึ้นรู ปโลหะก้อนจากแม่พิมพ์เป้ าลูกหมากด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์” โครงการ
พัฒ นาอุ ต สาหกรรมแม่ พิ ม พ์ยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาเทคโนโลยีเพื่ อ ความเป็ นเลิ ศ
เฉพาะทาง, สถาบันไทย-เยอรมัน 2551
งานแต่ งตํารา
1. ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี. “Solid Works Advanced Surface Modeling” พิมพ์ครั้งที่ 1
กรุ งเทพฯ : สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2551
บทความทางวิชาการ
1. ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี และสถาพร วังฉาย. “กลไกจับยึดชิ้นงานสําหรับการออกแบบ
จิ๊กและฟิ กซ์เจอร์ (1)”. วารสารเทคนิค เครื่ องกล ไฟฟ้ า อุตสาหการ, ปี ที่ 25 ฉบับที่ 296
(มกราคม 2552): หน้า 93-100.
2. ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี และสถาพร วังฉาย. “การกําหนดตําแหน่งสําหรับการออกแบบ
จิ๊กและฟิ กซ์เจอร์ (2) จบ”. วารสารเทคนิค เครื่ องกล ไฟฟ้ า อุตสาหการ, ปี ที่ 25 ฉบับที่
295 (ธันวาคม 2551): หน้า 94-100.
ภาระการสอน (ชั่วโมง/สั ปดาห์ )
ที่มีอยูแ่ ล้ว
จํานวน 12 ชัว่ โมง
ที่จะมีในหลักสู ตรใหม่
จํานวน 3 ชัว่ โมง
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8. นายอนุชา หิรัญวัฒน์
เลขประจําตัวประชาชน 3120100750811
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบัน ปี ทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
อส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ) เกียรตินิยมอันดับ2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2533
วศ.ม (วิศวกรรมเครื่ องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2538
ตําแหน่ งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
1. อนุ ชา หิ รัญวัฒน์ และอัศวิน ยอดรั กษ์. การวิเคราะห์ ห าอัตราการขนถ่ายใน
แนวราบของอุ ป กรณ์ ป้ อนจ่ ายวัส ดุ แบบใบสกรู . วารสารวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม. ปี ที่ 2 ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2549 : หน้า 22-25
2. อนุ ชา หิ รัญ วัฒ น์ และกฤษฎา รื่ นรมย์. ชุ ดเครนจัดเก็บสิ น ค้าอัตโนมัติแบบ
ทํางานต่อเนื่ อง 2 ระดับ ในการประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่ ง
ประเทศไทย ครั้ งที่ 20, 18-20 ตุลาคม 2549, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ,
จังหวัดนครราชสี มา.
งานแต่ งตํารา
1. อนุ ช า หิ รั ญ วัฒ น์ . “ระบบควบคุ ม นิ ว แมติ ก กับ การควบคุ ม อัต โนมัติ ใ น
อุตสาหกรรม”, กรุ งเทพฯ, พ.ศ. 2548
2. อนุ ช า หิ รั ญ วัฒ น์ . “การควบคุ ม อัต โนมัติ แ ละการประยุก ต์ใ ช้ง านพี แ อลซี
ขั้นต้น”, กรุ งเทพฯ, พ.ศ. 2549
3. อนุ ชา หิ รัญ วัฒ น์ . “การใช้โปรแกรม FluidSIM®และ PLC S7-300 ควบคุ ม
ระบบนิวแมติก/ไฮดรอลิก”, กรุ งเทพฯ, พ.ศ. 2550.
4. อนุชา หิ รัญวัฒน์ และคณะฯ. “การควบคุมอัตโนมัติการประยุกต์ใช้งานพีแอลซี
ขั้นกลาง”, กรุ งเทพฯ, พ.ศ. 2552.
ภาระการสอน (ชั่วโมง/สั ปดาห์ )
ที่มีอยูแ่ ล้ว
จํานวน 12 ชัว่ โมง
ที่จะมีในหลักสูตรใหม่
จํานวน 3 ชัว่ โมง
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9. นายฉัตรชัย นิมมล
เลขประจําตัวประชาชน 3130300347115
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบัน ปี ทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่ องกล) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
วศ.ม (วิศวกรรมเครื่ องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2541
ปร.ด. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550
ตําแหน่ งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
งานแต่ งตํารา
1. ฉัต รชัย นิ ม มล, 2550, ระบบกําจัด ฝุ่ นและการระบายอากาศ, พิ ม พ์ค รั้ งที่ 3,
สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), กรุ งเทพฯ.
2. ฉั ต รชั ย นิ ม มล, 2548, เทอร์ โ มไดนามิ ก ส์ , พิ ม พ์ ค รั้ งที่ 2, สมาคมส่ ง เสริ ม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), กรุ งเทพฯ.
บทความทางวิชาการ
1. Leonard, A., Blacher, S., Nimmol, C., Devahastin, S., 2007, “Effect of far
infrared radiation assisted drying on microstructure of banana slices: An
illustrative use of X-ray microtomography in microstructural evaluation of a
food product”, Journal of Food Engineering, 85(1), pp. 154-162.
2. Nimmol, C., Devahastin, S., Swasdisevi, T., Soponronnarit, S., 2007, “Drying
and heat transfer behavior of banana undergoing combined low-pressure
superheated steam and far-infrared radiation drying”, Applied Thermal
Engineering, 27(14&15), pp. 2483-2494.
3. Nimmol, C., Devahastin, S., Swasdisevi, T., Soponronnarit, S., 2007, “Drying
of banana slices using combined low-pressure superheated steam and farinfrared radiation”, Journal of Food Engineering, 81(3), pp. 624-633.
4. Nonard, A., Nimmol, C., Blacher, S., Devahastin, S., 2007, “Characterization
of dried banana chips quality by X-ray μ-CT”, Skyscan User Meeting 2007,
Bruges, Belgium.
ภาระการสอน (ชั่วโมง/สั ปดาห์ )
ที่มีอยูแ่ ล้ว
จํานวน 12 ชัว่ โมง
ที่จะมีในหลักสูตรใหม่
จํานวน 3 ชัว่ โมง
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4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ ามี)
โดยที่ผใู ้ ช้บณ
ั ฑิตต้องการให้บณ
ั ฑิตมีประสบการณ์ก่อนเข้าสู่ อาชีพ ดังนั้นในหลักสู ตรจึงมีรายวิชาที่
ให้นกั ศึกษาทุกคนได้ฝึกงาน ซึ่งจะจัดอยูใ่ นกลุ่มโลจิสติกส์
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในทฤษฎีและ
หลักการมากยิง่ ขึ้น
2. สามารถบูรณาการความรู ้ที่เรี ยนมาเพื่อนําไปแก้ปัญหาทางโลจิสติกส์ได้อย่างเหมาะสม
3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
4. มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้า
กับสถานประกอบการได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคฤดูร้อน ขึ้นชั้นปี ที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคฤดูร้อน
5. ข้ อกําหนดเกีย่ วกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อมูลโดยสรุ ปเกี่ยวกับข้อกําหนดในการทําโครงงาน
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
การนําเอาความรู ้ดา้ นวิศวกรรมโลจิสติกส์และสาขาที่เกี่ยวข้องมาออกแบบหรื อสร้างระบบที่สามารถ
ทําหน้าที่ที่กาํ หนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. สามารถบูรณาการความรู ้ที่เรี ยนมาเพื่อนําไปใช้ในการทําโครงงานทางโลจิสติกส์ได้อย่าง
เหมาะสม ตลอดจนมีความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการมากยิง่ ขึ้น
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานจากการทําโครงงานจริ ง
3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
5.3 ช่ วงเวลา
2 ภาคการศึกษาของชั้นปี ที่ 4
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
ภาคการศึกษาละ 2 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้ น 4 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
ภาควิชาฯ เตรี ยมการจัดซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์ซอฟแวร์ ทางด้าน Simulation, รวมถึงการเตรี ยมการจัดซื้ อวัสดุ
และครุ ภ ัณ ฑ์ อื่ น ๆไว้ใ นโรงประลองของภาควิ ช าวิ ศ วกรรมขนถ่ ายวัส ดุ และโรงประลองภาควิ ช า
วิศวกรรมอุตสาหการ รวมถึงการติดต่อหน่วยงานภายนอกที่ยนิ ดีให้นกั ศึกษาใช้สาํ หรับการทําโครงงาน
5.6 กระบวนการประเมินผล
ภาควิชา จัดตั้งคณะกรรมการประจําภาควิชาฯขึ้นเพื่อพิจารณาโครงงาน โดยจัดให้นกั ศึกษานําเสนอ
หัว ข้อ โครงงาน, สอบความก้าวหน้า รวมถึ งรายงานสรุ ป ผลการทําโครงงานต่ อ คณะกรรมการของ
ภาควิชา
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
- ด้านบุคลิกภาพ
- มี ก ารสอดแทรกเรื่ อ ง มนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ แ ละการวางตัว ในองค์ก ร
ธุรกิจในบางรายวิชา
- ด้ า น ภ าวะผู ้ นํ า และความ - กําหนดให้มีรายวิชาซึ่ งนักศึกษาต้องทํางานเป็ นกลุ่มและมีหัวหน้า
รั บ ผิ ด ชอบตลอดจนมี วิ นั ย ใน กลุ่มในการทํารายงานตลอดจนนําเสนอรายงาน เพื่อเป็ นการฝึ กให้
ตนเอง
นักศึกษาได้สร้างภาวะผูน้ าํ และการเป็ นสมาชิกกลุ่มที่ดี
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาคัดเลือกตัวแทนเพื่อ
ทํา หน้ า ที่ ป ระธานสโมสรนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ฝึ กให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วาม
รับผิดชอบและมีภาวะผูน้ าํ
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่ น การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลาเข้า
เรี ยนอย่างสมํ่าเสมอการมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยนและส่ งงานที่ ได้รับ
มอบหมายตรงเวลาเสมอ
- ทักษะด้าน IT
- รายวิชาที่มีการนําเสนอรายงานในชั้นเรี ยนกําหนดให้นาํ เสนอโดย
ใช้ Power Point เพื่ อ เพิ่ ม ทัก ษะทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การ
สื บค้นผลงานวิจยั ทางอินเตอร์เน็ต
- ทักษะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง - การจัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้นักศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
โดยใช้การสอนที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
(1) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(2) แสดงความซื่อสัตย์สุจริ ตอย่างสมํ่าเสมอ
(3) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยคุณธรรมและจริ ยธรรม
(4) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
คณะกําหนดให้มีวฒั นธรรมองค์กร เพื่อเป็ นการปลูกฝังให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั โดยเน้น
การเข้าชั้นเรี ยนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ่มนั้นต้องฝึ กให้รู้หน้าที่ของการเป็ นผูน้ าํ กลุ่มและการ
เป็ นสมาชิ กกลุ่มมีความซื่ อสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริ ตในการสอบหรื อลอกการบ้านของ
ผูอ้ ื่น เป็ นต้น นอกจากนี้ อาจารย์ผสู ้ อนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่ องคุณธรรมและจริ ยธรรมในการ
สอนทุกรายวิชารวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรม
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรี ยน การส่ งงานที่ได้รับมอบหมาย
และการร่ วมกิจกรรม
(2) ประเมิ น จากการมี วินัย และพร้ อมเพรี ยงของนักศึ ก ษาในการเข้าร่ วมกิ จกรรมเสริ ม
หลักสูตร
(3) ปริ มาณการกระทําทุจริ ตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้
(1) เข้าใจ และวิเคราะห์หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานด้านโลจิสติกส์
(2) เข้า ใจ และวิ เคราะห์ ห ลัก การของศาสตร์ อื่ น ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ โลจิ ส ติ ก ส์ เช่ น หลัก
เศรษฐศาสตร์ หลักกฎหมาย หลักการจัดการ เป็ นต้น และสามารถนํามาประยุกต์หรื อเป็ นพื้นฐาน
ของโลจิสติกส์
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้
ใช้การสอนในหลากหลายรู ปแบบ โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามลักษณะ
ของรายวิ ช าตลอดจนเนื้ อ หาสาระของรายวิ ช านั้ นๆ นอกจากนี้ ควรจัด ให้ มี ก ารเรี ย นรู ้ จ าก
สถานการณ์ จ ริ ง โดยการศึ ก ษาดู ง านหรื อ เชิ ญ ผูเ้ ชี่ ย วชาญทางด้า นวิ ศ วกรรมโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ มี
ประสบการณ์ ม าเป็ นวิ ท ยากรพิ เศษเฉพาะเรื่ องตลอดจนฝึ กปฏิ บ ัติ ง านในภาคธุ ร กิ จ และ
อุตสาหกรรม
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
(3) ประเมินจากรายงานที่นกั ศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรื อโครงการที่นาํ เสนอ
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรี ยน
(6) ประเมินจากรายวิชาฝึ กงาน
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะทางปั ญญา
(1) มี ความสามารถในการวิเคราะห์ ส ถานการณ์ โดยใช้ห ลัก การที่ ได้เรี ย นมาตลอดจน
สามารถนําความรู ้ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริ ง และมีความใฝ่ หาความรู ้
(2) สามารถแก้ปัญหาทางโลจิสติกส์ได้โดยนําหลักการต่างๆ มาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะทางปัญญา
(1) ในการเรี ยนการสอน ต้องฝึ กกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ต้ งั แต่เริ่ มเข้าศึกษาโดย
เริ่ มต้นจากปั ญหาที่ง่ายและเพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่ อยๆ ทั้งนี้ตอ้ งจัดให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับรายวิชา
(2) จัดการสอนแบบยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ด้วยการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จาํ ลอง
(3) ให้ มี ก ารปฏิ บ ัติ จ ริ ง ในสถานประกอบการ เพื่ อ เป็ นการเรี ย นวิ ธี ก ารแก้ปั ญ หาใน
สถานการณ์จริ ง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะทางปัญญา
ประเมิ น ตามสภาพจริ ง จากผลงานและการปฏิ บ ัติ ข องนั ก ศึ ก ษา เช่ น ประเมิ น จากการ
นําเสนอรายงานในชั้นเรี ยน การทดสอบ โดยใช้แบบทดสอบหรื อสัมภาษณ์ เป็ นต้น
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2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
(1) สามารถทํางานกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กรและกับบุคลลทัว่ ไป
(5) มีภาวะผูน้ าํ
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในรายวิชาให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ฝึ กการทํางานเป็ นกลุ่ม
ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื่ องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ การ
เข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรเข้าไปในรายวิชาต่างๆ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรี ยน และสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่ วมกิจกรรมต่างๆ
2.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทกั ษะการใช้ภาษาไทยในการอธิ บายหลักการและสถานการณ์ ตลอดจนการสื่ อสาร
ความหมายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารได้
(2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนําเสนอรายงาน
(3) มีความรู ้พ้ืนฐานทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติในอันที่จะวิเคราะห์ สถานการณ์ ตลอดจน
นําเสนอข้อมูล โดยใช้คณิ ตศาสตร์ หรื อสถิติ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในรายวิชาต่างๆ ให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิในหลากหลาย
สถานการณ์
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2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อคณิ ตศาสตร์และสถิติ
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิ บาย การอภิปราย กรณี ศึกษาต่างๆที่มีการนําเสนอต่อ
ชั้นเรี ยน
3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping)
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีวินยั ตรงเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(2) แสดงความซื่อสัตย์สุจริ ตอย่างสมํ่าเสมอ
(3) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยคุณธรรมและจริ ยธรรม
(4) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
2. ความรู้
(1) เข้าใจ และวิเคราะห์หลักการและทฤษฎีพ้นื ฐานด้านโลจิสติกส์
(2) เข้าใจ และวิเคราะห์หลักการของศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องและนํามาใช้เป็ นพื้นฐานของโลจิสติกส์
3. ทักษะทางปัญญา
(1) มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้หลักการที่ได้เรี ยนมาตลอดจนสามารถนํา
ความรู ้ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริ งได้
(2) สามารถแก้ปัญหาทางโลจิสติกส์ได้โดยนําหลักการต่างๆ มาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความใฝ่ หาความรู ้
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถทํางานกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กรและบุคคลทัว่ ไป
(5) มีภาวะผูน้ าํ
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทกั ษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการนําเสนอ
(3) ใช้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์และนําเสนอ
(4) ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารได้
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
z ความรับผิดชอบหลัก { ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

153004
153205
154318
153001
153306
153307
153308
153309
153310
153311
153313
153314
153315

กลศาสตร์ของแข็ง
อุณหพลศาสตร์ของไหล
เศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม
ระบบการขนถ่ายวัสดุ
ปฏิบตั ิการวิศวกรรมโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ระบบสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส์
การขนส่ งและการกระจายสิ นค้า
การบริ หารการจัดซื้ อ
การจัดการสิ นค้าคงคลังและคลังสิ นค้า
การวิจยั ดําเนินงาน
การจัดการเชิงกลยุทธ์สาํ หรับโลจิสติกส์
ระบบบรรจุภณั ฑ์

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ ความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

154008
154009
154018
154023
154339
153103
153104
153208
153209
153302
154017
154020
154021
154022
154308

โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 1
โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2
วิศวกรรมความปลอดภัย
การควบคุมคุณภาพ
ฝึ กงานในภาคอุตสาหกรรม
การเก็บและการจ่ายวัสดุปริ มาณมวล
ระบบการลําเลียงวัสดุดว้ ยลม
การออกแบบเครื่ องจักรกล
วิศวกรรมลําเลียง
ปฏิบตั ิการวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 1
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับโลก
การจําลองแบบปัญหา
การประกันคุณภาพ
กฎหมายการขนส่ งและพิธีการศุลกากร
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ ความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
ใช้ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น และแบบไม่มีระดับขั้น ดังนี้
1.1 การให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น แบ่งเป็ น 8 ระดับ คือ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ซึ่ ง
คิดเป็ นค่าระดับขั้น 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0 และ 0 ตามลําดับ
1.2 การให้คะแนนแบบไม่มีค่าระดับขั้น ในบางรายวิชา เช่น ฝึ กงาน จะให้คะแนนเป็ น S ซึ่ ง
หมายถึงผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์ และ U ซึ่งหมายถึงผลการศึกษาไม่ผา่ นตามเกณฑ์
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 อาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรประเมิน ข้อสอบของแต่ละรายวิชา ว่าสอดคล้องกับความ
รับผิดชอบต่อผลการเรี ยนรู ้หรื อไม่
2.2 ประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการประเมินผลของภาควิชา
2.3 พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝึ กงานในรายวิชาฝึ กงาน ซึ่ งทางสถานประกอบการ
เป็ นผูร้ ายงานว่านักศึกษาปฏิบตั ิงาน ได้ตามมาตรฐานหรื อไม่
2.4 ตรวจสอบจากรายงานรายวิชา
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริ ญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
1.1 มีการปฐมนิ เทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จกั ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย และเข้าใจวัตถุประสงค์
และเป้ าหมายของหลักสู ตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้
คําแนะนําต่างๆ แก่อาจารย์ใหม่
1.2 ให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริ หารวิชาการของภาควิชา และเรื่ องของการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาที่ภาควิชาต้องดําเนินการ และส่ วนที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบตั ิ
1.3 มีการแนะนําอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรตลอดจนรายวิชาที่
จะสอน พร้อมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กบั อาจารย์พิเศษ
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) มหาวิท ยาลัยมี ห ลัก สู ตรอบรมสําหรั บ อาจารย์ใหม่ โดยทุ ก คนต้อ งผ่านการอบรมสอง
หลักสู ตร คือ หลักสู ตรเกี่ยวกับการสอนทัว่ ไป และหลักสู ตรการวัดและประเมินผล ซึ่งอาจารย์ใหม่
ทุกคนต้องผ่านการอบรมภายใน 1 ปี ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
(2) อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจํานวนอาจารย์ท้ งั หมดต้องผ่านการอบรมหลักสู ตรเกี่ยวกับ
การสอบแบบต่างๆ การสร้างแบบทดสอบต่างๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่อิงพัฒนาการ
ของผูเ้ รี ยน การใช้คอมพิวเตอร์ ในการจัดการเรี ยนการสอน การใช้และผลิตสื่ อการสอนโดยอย่าง
น้อยต้องอบรมปี ละ 10 ชัว่ โมง
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ไปอบรมหรื อประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการอื่นๆ เช่น
ความรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้สถิติในการวิจยั เป็ นต้น
(2) สนับสนุนให้อาจารย์จดั ทําผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีตาํ แหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
(3) ส่ งเสริ มให้อาจารย์ทาํ วิจยั ทั้งการวิจยั ในสาขาวิชาชีพ และการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการ
สอน ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผทู ้ ี่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริหารหลักสู ตร
ในการบริ หารหลักสู ตร จะมีอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรจํานวน 3 คน เป็ นผูร้ ับผิดชอบโดยมี
หัวหน้าภาควิชาเป็ นผูก้ าํ กับดูแลและคอยให้คาํ แนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบตั ิให้แก่ อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร จะวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับผูบ้ ริ หารของภาควิชา
และอาจารย์ผูส้ อน ติ ดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรั บใช้ในการปรั บ ปรุ งและพัฒ นาหลัก สู ตรโดย
กระทําทุกปี อย่างต่อเนื่อง
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริ หารงบประมาณ
ในการดําเนิ นการตามหลักสู ตร จะใช้อาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับ
บุ ค ลากรจะขอรั บ การสนั บ สนุ น จากรั ฐ บาล และงบลงทุ น จะใช้ ง บประมาณแผ่ น ดิ น และ
งบประมาณเงินรายได้ของภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุในการบริ หารงานจัดการ
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2.2 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนที่มีอยูเ่ ดิม
ภาควิชามีความพร้อมด้านหนังสื อ และการสื บค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสาํ นักหอสมุดกลางที่มี
หนังสื อทางด้านวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมโลจิสติกส์ นอกจากนี้
ภาควิชามีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการเรี ยนการสอนอย่างพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรี ยนการสอนเพิม่ เติม
ภาควิชาประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้ อหนังสื อ และตําราที่เกี่ ยวข้อง เพื่อ
บริ การให้กบั อาจารย์และนักศึกษาได้คน้ คว้า และใช้ประกอบการเรี ยนการสอน ในการประสานการ
จัด ซื้ อ หนังสื อ นั้น อาจารย์ผูส้ อนแต่ ล ะรายวิ ช าจะมี ส่ ว นร่ ว มในการเสนอแนะรายชื่ อ หนังสื อ
ตลอดจนสื่ ออื่นๆ ที่จาํ เป็ น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ทาํ หน้าที่ดูแลด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่ งจะอํานวยความสะดวกในการใช้สื่อของ
นักศึกษาและอาจารย์ แล้วยังมีการประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ดว้ ย
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี
วุฒิ การศึ กษาระดับปริ ญญาโทขึ้ นไปในสาขาวิชาวิศวกรรมอุ ตสาหการ วิศวกรรมโลจิ สติ กส์ หรื อ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร และผูส้ อน จะต้องประชุมร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยน
การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรี ยม
ไว้สําหรั บการปรั บปรุ งหลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่ จะทําให้บรรลุเป้ าหมายตาม
หลักสู ตร และบัณฑิ ตมี ผลการเรี ยนรู ้อย่างน้อยตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมโลจิ สติกส์
กําหนด
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
สําหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสําคัญมาก เพราะจะเป็ นผูถ้ ่ายทอดประสบการณ์ ตรงจาก
การปฏิบตั ิมาให้นกั ศึกษา ดังนั้นภาควิชามีนโยบายที่จะเชิญอาจารย์พิเศษมาบรรยายอย่างน้อยวิชา
ละ 3 ชั่ว โมง และอาจารย์พิ เศษนั้ น ไม่ ว่ า จะสอนทั้ง รายวิ ช าหรื อ บางชั่ว โมงจะต้อ งเป็ นผู ้มี
ประสบการณ์ตรง และมีวฒ
ุ ิการศึกษาอย่างตํ่าปริ ญญาโท
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิข้ นั ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี และมีความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรื อเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรู ้เพือ่ การปฏิบตั ิงาน
บุ คลากรต้องเข้าใจโครงสร้ างและธรรมชาติ ของหลัก สู ตร และจะต้อ งสามารถบริ การให้
อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่ งจําเป็ นต้องให้มีการฝึ กอบรมเฉพาะทางทุกคน
อย่างน้อยคนละ 6 ชัว่ โมงต่อปี
5. การสนับสนุนและการให้ คาํ แนะนํานักศึกษา
5.1 การให้คาํ ปรึ กษาด้านวิชาการและอื่นๆแก่นกั ศึกษา
ภาควิชามีการแต่งตั้งอาจารย์ทาํ หน้าที่ผชู ้ ่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ ายวิชาการและผูช้ ่วยหัวหน้า
ภาควิชาฝ่ ายกิจการนักศึกษา โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรี ยนสามารถปรึ กษาได้ โดยอาจารย์ของ
ภาควิชาทุกคนจะต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาให้แก่นกั ศึกษาทุกคน
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณี ที่นกั ศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยืน่ คําร้องขอดู
สมุดคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ท้ งั นี้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัย กําหนด
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
สําหรับความต้องการกําลังคนสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์น้ นั จากการสํารวจของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ พบว่า ความต้องการกําลังคนด้านโลจิสติกส์น้ นั
สูงมาก กล่าวคือในช่วง 10 ปี ข้างหน้าจะมีความต้องการกําลังคนโลจิสติกส์ปีละประมาณ 400,000 คน
อย่างไรก็ตาม คณะก็จะต้องสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตเมื่อครบหลักสู ตร เพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลสําหรับการพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการให้มากที่สุด
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7. ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสู ตร
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนิน
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2
1. มีอาจารย์รับผิดชอบหลักสู ตร ตามเกณฑ์ของสํานักงาน
¯ ¯
คณะกรรมการอุดมศึกษา
2. อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วม
ในการประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตามและทบทวนการ ¯ ¯
ดําเนินงานหลักสูตร
3. มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ. 2
¯ ¯
ที่ ส อดคล้องกับ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ แ ห่ งชาติ หรื อ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของหลักสู ตรตาม
¯ ¯
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
5. มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์
¯
การสอน หรื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
¯
ผลการเรี ยนรู ้ที่กาํ หนด อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิ เทศหรื อคําแนะนํา
¯
ด้ า นการจัด การเรี ยนการสอน (เฉพาะปี ที่ มี ก ารรั บ
อาจารย์ใหม่)
8. อาจารย์ประจําได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อ
¯
วิชาชีพ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
9. จํานวนบุคลากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอนได้รับการ
¯
พัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า 50% ต่อปี
10. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อคุณภาพการสอน
¯ ¯
และทรัพยากรสนับสนุ นในสาขาวิชา เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5

ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯
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11.

12.
13.
14

ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนิน
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4
จํานวนนักศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษาตามกําหนดเวลาของ
หลักสู ตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนนักศึกษาที่
คงอยูใ่ นชั้นปี ที่ 2
¯ ¯ ¯ ¯
จํานวนนักศึกษาที่รับเข้าเป็ นไปตามแผน
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตไม่ต่าํ กว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5 (หลังจากบัณฑิตสําเร็ จการศึกษาอย่างน้อย 1 ปี )
ร้อยละของนักศึกษามีงานทําภายใน 1 ปี หลังจากสําเร็ จ
การศึกษา ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 80

ปี ที่ 5
¯
¯
¯
¯

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุ งยุทธศาสตร์ ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการ
เรี ยนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเ้ รี ยนโดยอาจารย์ผสู ้ อนจะต้องประเมินผูเ้ รี ยนในทุกๆ หัวข้อว่ามี
ความเข้าใจหรื อไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการ
อภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรี ยน ซึ่ งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่
กล่าวข้างต้นแล้วก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจหรื อไม่ หากวิธีการที่
ใช้ไม่สามารถทําให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน จะสามารถชี้ได้ว่าผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจหรื อไม่
ในเนื้ อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะนําข้อมูลมาปรับปรุ งแผนและวิธีการสอนในเทอม
ถัดไปให้เหมาะสม
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นกั ศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์ การ
สอน และการใช้สื่อในทุกรายวิชา
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2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
ดําเนิ นการประเมินจากนักศึกษาโดยติดตามจากการปฏิบตั ิงานในรายวิชาฝึ กงาน ซึ่ งผูช้ ่วย
หั ว หน้าภาควิ ช าฝ่ ายกิ จ การนัก ศึ ก ษาสามารถประเมิ น โดยสอบถามจากนัก ศึ ก ษาเป็ นรายบุ ค คลได้
นอกจากนี้อาจจัดประชุมก่อนนักศึกษาจะสําเร็ จการศึกษา
สําหรับศิษย์เก่านั้นจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรื ออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตามโอกาส
ที่เหมาะสม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
มีการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามรายละเอียดในหมวดที่ 7 ข้อ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้อมูลการประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะทําให้ทราบปัญหาของการบริ หาร
หลักสู ตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา กรณี ที่พบปั ญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนิ นการ
ปรับปรุ งรายวิชานั้นๆ ได้ทนั ทีซ่ ึงก็จะเป็ นการปรับปรุ งย่อย ในการปรับปรุ งย่อยนั้นควรทําได้ตลอดเวลา
ที่พบปั ญหาสําหรับการปรับปรุ งหลักสู ตรทั้งฉบับนั้น จะกระทําทุก 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสู ตรมีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
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ภาคผนวก
หมายเลข 1
หมายเลข 2
หมายเลข 3
หมายเลข 4

แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร
รายละเอียดการกําหนดรหัสวิชาของหลักสูตร
คําสัง่ ที่ 123/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการร่ างหลักสู ตรและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552
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หมายเลข 1
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หมายเลข 2
โครงสร้างรหัสวิชาหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโดยความร่ วมมือของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้กาํ หนดให้ใช้เป็ นระบบเลข 6 หลัก
1

5

X

X

X X

E ลําดับรายวิชา
D กลุ่มวิชา
1. กลุ่มวิชาโลจิสติกส์
2. กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนถ่ ายวัสดุ
3. กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้ าน

C ระดับการศึกษา
1. ระดับปริญญาตรีช้ันปี ที่ 1
2. ระดับปริญญาตรีช้ันปี ที่ 2
3. ระดับปริญญาตรีช้ันปี ที่ 3
4. ระดับปริญญาตรีช้ันปี ที่ 4
B ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ ายวัสดุ
A คณะวิศวกรรมศาสตร์
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หมายเลข 3
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