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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 

(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560) 
 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแกน 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเทคโนโลย/ีสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติ 

หมวดที่ 1.  ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย:       หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติ 
ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Science Program in Production Technology 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิต) 
ชื่อยอ (ภาษาไทย): วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิต) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science (Production Technology) 
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ):     B.Sc. (Production Technology) 

3. วิชาเอก 
เทคโนโลยีการผลติ 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
139หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสตูรระดับปริญญาตร ี
5.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสตูรทางวิชาการ 
5.3 ภาษาท่ีใช 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
5.4 การรับเขาศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยเปนอยางด ี
5.5 ความรวมมือกับสถาบนัอื่น 

ไมม ี
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560ปรับปรุงจากหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ(เทคโนโลยีการผลิต) พ.ศ. 2555 
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี11/2560วันท่ี30 เมษายน 2560 
สภามหาวิทยาลยั อนุมัติหลักสตูรในการประชุมครั้งที8่/2560วันท่ี8 สิงหาคม พ.ศ.2560 
เปดสอน ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2560 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสตูรมคีวามพรอมเผยแพรวาเปนหลักสตูรที่มีคณุภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา

แหงชาติ ในปการศึกษา 2562(หลงัจากเปดสอนเปนเวลา 2ป) 
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8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ สามารถประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม ในหนวยงานการควบคุมการผลิต 

วางแผนการผลิต การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑและระบบการผลิต การจัดการความปลอดภัย และการประกันและควบคุม
คุณภาพ เปนผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมดวยตนเอง หรือเปนนักวิชาการหรือนักวิจัยทางดานเทคโนโลยีการผลิตและ
การจัดการอุตสาหกรรมในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยตางๆ  รวมทั้งครู อาจารยในสถานศึกษา และเปนนักบริหารใน
กิจการอุตสาหกรรมทั้งในสวนราชการและเอกชน 
9.    ชื่อ นามสกลุ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคณุวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
1 นายพลฤทธ์ิ จุลมนต 

 
 

3-1004-xxxxx-xxx ผูชวยศาสตราจารย M.Sc. (Macromolecular  
 Science) 
B.S.E. (Materials Science and    
          Engineering) 
 

2 นายธัญญา จันทรประสพชัย 3-4097-xxxxx-xxx อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 

3 นางสาวมานิดา สวางเนตร 3-1024-xxxxx-xxx อาจารย Ph.D. (Industrial Engineering) 
M.Eng.(Industrial Engineering) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

4 นางอนาลยา หนานสายออ 3-3099-xxxxx-xxx อาจารย ปร.ด. (เกษตรเชิงระบบ) 
สต.ม.  
วท.บ. (สถิติ) 

5 นายอาทิตย อภิโชติธนกลุ 3-4511-xxxxx-xxx อาจารย ปร.ด. (อุตสาหการ) 
วศ.ม. (อุตสาหการ) 
วท.บ. (สถิติ) 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

11.1.1 ประเทศไทยเปนฐานการผลิตทีส่ําคัญสําหรับอตุสาหกรรมหลายประเภทรวมทั้งเปนหนึ่งในสมาชิกของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งมโีอกาสทางการลงทุนมหาศาลทั้งจากตางประเทศและภายในประเทศ การผลิตบุคลากรที่มี
ความรูความเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีการผลติจึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาความกาวหนาทางอุตสาหกรรมและ
เปนแนวทางท่ีสําคัญในการเพิ่มรายไดใหกับประเทศ 

11.1.2 ความกาวหนาดานเทคโนโลยีการผลติและเทคโนโลยสีารสนเทศมีผลกระทบอยางยิ่งตอพัฒนาการของ
อุตสาหกรรมสมัยใหม รวมทั้งแนวคิดประเทศไทย 4.0 ยังมุงเนนการบริหารจดัการเทคโนโลยี ดังนั้นการบูรณาการองคความรู
ที่เกี่ยวของการจัดการอตุสาหกรรมจึงมีความสําคัญตอการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอยอดเทคโนโลยีในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย
ของประเทศ 

11.1.3 รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) มุงเนนการสรางประเทศใหมี
ผลิตภาพในการผลติและปจจัยแรงงานที่เพิ่มขึ้น ดังน้ันการพัฒนาบุคลากรและองคความรูดานเทคโนโลยีการผลิตและการ
จัดการอุตสาหกรรม จึงมีความจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อหลดุพน
กับดักประเทศรายไดปานกลาง 

11.1.4 แผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2559-2562 กําหนดเปาหมายการเปน
มหาวิทยาลยัวิจัยชั้นนําระดับโลกโดยมุงเนนการนาํปญหาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศมาเปนโจทยวจิัยเพื่อ
แกปญหาใหกับทองถ่ินและประเทศ หลักวิชาการทางดานเทคโนโลยกีารผลิตสามารถบูรณาการรวมกบัศาสตรอื่นท่ีเกี่ยวของ
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ในการพัฒนางานวิจัยและการบรกิารวิชาการที่เปนประโยชนและตอบโจทยความตองการของภมูิภาคและประเทศ 
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

11.2.1 การพัฒนาบุคลากรที่มีความรูทางดานเทคโนโลยีการผลติและการจัดการอุตสาหกรรมเปนการเพิ่ม
ศักยภาพใหแกแรงงานและนํามาซึง่การเพิ่มพูนรายไดใหกับสังคม สงผลตอการพัฒนาชีวิตความเปนอยูรวมทั้งระดับการศึกษา
ของประชากร    

11.2.2 การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสงผลใหเกิดการขยายตัวดานการคาและการลงทุนระหวาง
ประเทศรวมทั้งโอกาสในการสรางความสัมพันธท้ังดานสังคมและวัฒนธรรมของประชากรในประเทศสมาชกิ 

11.2.3 มาตรฐานการทํางานรวมทั้งการจัดการดานความปลอดภยัในภาคอุตสาหกรรม สงผลตอความตองการการ
กํากับและควบคมุดูแลการดาํเนินการขององคกรใหอยูภายใตเกณฑมาตรฐานท่ียอมรับ 

11.2.4 การบริหารจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสงผลใหเกดิความประหยดัทั้งดานตนทุน วัตถุดิบ และ
เวลา ซึ่งเปนการสงเสริมการลดใชพลังงานและอนุรักษสิ่งแวดลอมใหกับสังคมโลก 

11.2.5 สถาบันอุดมศึกษาเปนแหลงความรูและสรางสรรคนวตักรรมเพื่อประโยชนและความเปนอยูทีด่ีของสังคม
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรมใหมๆ เปนปจจัยหนึ่งสามารถพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน 
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกจิของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ดวยปจจัยสําคัญของกระแสการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังที่ระบุในขอ 11 และการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีการเรียนรูดานวิทยาการ ควบคูกับการสรางจิตสาธารณะและการพัฒนาคนบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสอดคลองกับรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตใหมี
ความทันสมัย รองรับความกาวหนาทางเทคโนโลยีการผลิตและระบบการจัดการอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง โดยเนนผลิต
บุคลากรที่มีความพรอมทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติที่ไดรับการพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตรมุงเนนใน
บูรณาการองคความรูเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการระบบประกันคุณภาพ รวมทั้งการเพิ่มความปลอดภัยใน
การทํางานภายในองคกรตามมาตรฐานสากล  โปรแกรมการศึกษาเอื้ออํานวยใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจ 
โดยสามารถเลือกการฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรมและการศึกษาโครงการพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิต หรือเลือกการ
ศึกษาวิจัยผานสหกิจศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะไดจัดทําโครงงานศึกษาทางเทคโนโลยีการผลิตรวมกับภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้
การเรียนการสอนในหลักสูตรมุงเนนการเรียนรูแบบมีผูเรียนเปนศูนยกลาง พรอมสอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อสรางบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีความสามารถในการประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ และเปน
การเพิ่มกําลังสําคัญทางดานการจัดการการผลิตของประเทศตอไป   

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
หลักสูตรมุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ พรอมดวยประสบการณในวิชาชีพดานเทคโนโลยีผลิตและการ

จัดการอุตสาหกรรม มีความพรอมในการทํางานในอุตสาหกรรมการผลิต มีจรรยาบรรณและจริยธรรม มีทักษะทางปญญาและ
ความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการวิจัย พรอมตอการเปลี่ยนแปลง สามารถทํางานรวมกับผูอื่นและทัศนคติในการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
13.   ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่น ที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ มีคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัยรวมดวยหรือไมอยางไร  
ไมม ี

13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้มีผูเรียนในสาขาอืน่เรียนดวย ไดแก นักศึกษาจากคณะตางๆในมหาวิทยาลัยขอนแกน 
   ไมม ี
13.3การบริหารหลักสูตรนี้   

ไมม ี
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หมวดที่ 2.  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลกัสูตร 

1.1 ปรัชญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) มุงเนนผลิตบัณฑิตใหมีความรู

และทักษะในดานกระบวนการผลิตการออกแบบ การวางแผนและควบคุม และเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อรองรับความ
เจริญเติบโตและแกปญหาภาคการผลิตของอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ยังมุงเนนการพัฒนา
ประสบการณการเรียนรูรวมทั้งการฝกปฏิบัติดานการวิจัยและการบริการวิชาการที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ
อุตสาหกรรมเพื่อสรางบัณฑิตใหมีความพรอมในการทํางาน การแกปญหาและการพัฒนาความรูในสาขาวิชาพรอมดวยคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทั้งมีความเขาใจในสถานการณของโลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกจากนี้
หลักสูตรนี้ไดกอตั้งขึ้นเพื่อบูรณาการและเผยแพรองคความรูดานเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม รวมทั้งสราง
โอกาสในการพัฒนาการวิจัยทัง้ในดานสาขาวิชาและดานการศึกษา  

1.2 วัตถุประสงค 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงคเพื่อผลติบณัฑิต

ที่มีคุณสมบัตดิังนี ้
1.2.1 มีความรูและความสามารถในการปฏิบัติงานดานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม 
1.2.2 มีความสามารถในการคิดวเิคราะหแยกแยะและรเิริ่มสรางสรรค สามารถประยุกตใชทฤษฎีและหลักการ 

 ความรูในการแกปญหาการทํางานจริงไดอยางเหมาะสม 
1.2.3 มีทักษะความสามารถดานการวิเคราะหวิจัย และพัฒนาองคความรู 
1.2.4 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพรวมทั้งมีทัศนคติที่ดีตอสังคม การทํางานและการใชชีวิต

 1.2.5 มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาตางประเทศที่สองเพื่อการสื่อสาร การศึกษา และ  
 ปฏิบัติงานได 

1.2.6 มีความเปนผูนําและผูรวมงานที่ดี ใฝเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 
 การพัฒนาการเรียนการสอน 
 

1. สงเสริมการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรยีนเปนศูนยกลางและการใช
งานวิจัยเปนพื้นฐาน 

2. สนับสนุนใหผูสอนพัฒนาสื่อการ
สอน และการสอนแบบ e-learning 

3. ปรับปรุงระบบอาจารยที่ปรึกษาให
มุงผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของ
นักศึกษา 

4. จัดกลุมรายวิชาอยางชัดเจนเพื่อ
สงเสริมการตอยอดการศึกษาของ
นักศึกษา  

5. ปรับปรุงรายวิชาที่เนื้อหาซ้ําซอน
และ/หรือไมเพียงพอ โดยเพิ่ม
รายวิชาที่ตรงตอตามตองการของ
ตลาดงานในปจจบุัน 

1. มีจํานวนช่ัวโมงหรือหัวขอการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางหรอืใช
งานวิจัยเปนพื้นฐานไมนอยกวารอยละ 
20 ในแตละรายวิชา 

2. พัฒนาสื่อการสอน e-learning เพิ่มขึ้น
ไมนอยกวารอยละ 10%ทุกป 

3. จํานวนนักศึกษาคงอยูในปท่ี 2 ไมนอย
กวารอยละ 80  

4. จํานวนนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
(ระดับคะแนนสะสมไมนอยกวา 2.00) 
ไมนอยกวารอยละ 100  

5. มีการจัดกลุมรายวิชาอยางชัดเจน 
ไดแก การจดัการอตุสาหกรรม 
(IndustrialManagement) การ
จัดการทั่วไป 
(GeneralManagement) 
กระบวนการทางอุตสาหกรรม 
(ManufacturingProcess)และ
คอมพิวเตอร 
ประยุกต (AppliedStatistics 
andComputer)และมีวิชา 
เลือกในแตละกลุมรายวิชา 
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  6. มีการยุบรวมรายวิชาที่เนื้อหาคลายกัน
และแยกรายวิชาที่มีเวลาสอนไม
เพียงพอกับเนื้อหา 

7. เพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับทักษะ
ภาษาอังกฤษ  ภาษาคอมพิวเตอร และ
เทคโนโลยีที่ทันสมยั 

 การพัฒนานักศึกษาทางดาน
วิชาการและสังคม 

 

1. จัดกิจกรรมในวิชาเรียนและวิชา
ปฏิบัติการ เพื่อสงเสริมการใช
ความรูในการแกปญหาและการ
ทํางานเปนทีม 

2. จัดการฝกงานในหนวยงานหรือ
โรงงานอุตสาหกรรม การปฏิบตั ิ
สหกิจศึกษา และรายวิชาโครงการ
พิเศษดานเทคโนโลยีการผลติ เพื่อ
สงเสริมการจัดการ การวางแผนการ
ทํางาน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
และการทํางานรวมกันกับบุคคลอืน่
ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั 

3. สงเสริมใหนักศึกษารวมกิจกรรม
บริการวิชาการ 

1. มีการประเมินความรูจากการทํา
รายงาน สอบกลางภาคและปลายภาค 

2. นักศึกษามีความพอใจตอกิจกรรมใน
ระดับมากกวา3.5 จาก 5 

3. ผูประกอบการมีความพึงพอใจตอ
ผลงานของนักศึกษาในระดับ มากกวา 
3.5 จาก 5 

 

 การพัฒนานักศึกษาทางดานทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

 

1. สงเสริมการสอนดวยภาษาอังกฤษ 
2. สงเสริมการวเิคราะหบทความ

วารสารทางวิชาการและการ
นําเสนอเปนภาษาอังกฤษ 

3. เพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไปมีจํานวนเพิ่มขึ้น 

1. มีรายวิชาท่ีใชสื่อการสอนและตําราเปน
ภาษาอังกฤษ 

2. มีรายวิชาสมัมนาโดยภาษาอังกฤษ ซึ่ง
กําหนดใหมีการนาํเสนอสัมมนาเปน
ภาษาอังกฤษ 

 การเปลีย่นแปลงจดุเนนของ
หลักสตูร  
 

1. ปรับปรุงรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพให
เหมาะสมกับพ้ืนฐานความรูที่
ตองการทางเทคโนโลยีการผลิต 

2. การโยกยายรายวิชาบังคับพื้นฐานที่
เปนพื้นฐานความรูทางเทคโนโลยี
การผลิตมาสอนในชวงปแรก 

3. การโยกยายรายวิชาชีพทีส่ามารถ
นําไปประยุกตใชในการฝกงาน มา
สอนกอนนักศึกษาออกไป
ปฏิบัติงาน 

4. การเปลีย่นชื่อวิชาใหทันสมัยและ
สะทอนถึงเนื้อหา 

5. เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาบังคับและ
วิชาเลือกเพื่อเพิ่มความรูทางวิชาชีพ
เทคโนโลยีการผลติ 

6. การวางแผนการสอนวิชาบังคับและ
วิชาเลือกใหมีลําดับสอดคลองกับ
พื้นฐานความรูที ่
ตองการของแตละรายวิชา 

1. มีการเปลี่ยน/เพิ่ม/ลดรายวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพใหเหมาะสมกับพื้นฐานความรู 
ที่ตองการทางเทคโนโลยีการผลติ 

2. มีรายวิชาชีพที่เปนพ้ืนฐานความรูของ
วิชาอื่นตั้งแตชั้นปที่ 2 

3. ชื่อรายวิชาสะทอนเนื้อหาอยางถูกตอง
เหมาะสม และทันสมัย  

4. มีการจัดกลุมรายวิชาอยางชัดเจนและ
มีวิชาเลือกอยางนอย 1 รายวิชา ในแต
ละกลุมรายวิชา 
 



 

 -6-

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติ คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

มคอ. 2 

 การเพิ่มเนื้อหาใหมๆ ท่ีสาํคัญ 1. เพิ่มความรูดานสถิต ิ
2. เพิ่มความรูดานการเขียนโปรแกรม 

คอมพิวเตอร 
3. เพิ่มความรูดานการวจิัยดําเนินงาน 
4. เพิ่มความรูดานหลักการวัดโดย

เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 
5. เพิ่มความรูดานการออกแบบและ

จัดการระบบโลจสิติกส 
6. เพิ่มความรูดานภาษาตางประเทศ

นอกเหนือจากภาษาอังกฤษเพื่อ
รองรับการเปดประชาคมอาเซยีน 

1. มีรายวิชาสถติิประยุกตและการควบคุม 

คุณภาพเชิงสถิต ิ

2. มีรายวิชาการเขียนโปรแกรม 

คอมพิวเตอร 
3. มีรายวิชาการวิจยัดําเนินงาน 

4. มีรายวิชาเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและ
การวัด 

5. มีรายวิชาการจัดการโลจิสติกสสําหรับ
เทคโนโลยีการผลติ 

 

หมวดที่ 3.  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
1.    ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ระบบการจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ซึ่งเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี 

พ.ศ. 2555หมวดที่ 1 ขอ 6 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม(ดังภาคผนวกง) 
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ 

เปนไปตามแนวปฏิบตัิในการเปดรายวิชาและการจัดการศึกษาภาคพเิศษของมหาวิทยาลัย 
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมม ี

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาตน         สิงหาคม–ธันวาคม 
ภาคการศึกษาปลาย      มกราคม–พฤษภาคม 
ภาคการศึกษาพเิศษ  มิถุนายน–กรกฎาคม(ถาม)ี 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555หมวดที่ 2 หรือเปนไปตาม

ระเบียบที่ปรับปรุงใหม (ดังภาคผนวกง) 
2.3 ปญหาของนักศกึษาแรกเขา 
ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเปนการเรียนที่มีรูปแบบแตกตางไปจากเดิมทีคุ่นเคย มสีังคมกวางข้ึน 

ตองดูแลตนเองมากข้ึน มีกิจกรรมท้ังการเรียนในหองและกจิกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาตองสามารถจัดแบงเวลาใหเหมาะสม 
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนกัศึกษาในขอ 2.3 
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และการแบงเวลา 
      2.4.2 จัดกิจกรรมนัดพบผูปกครองนักศึกษา เพื่อสรางความคุนเคยและชี้แจงระบบการเรียนการสอน การดําเนินชีวิตใน

มหาวิทยาลยั เปนตน และการตอบขอซักถามตางๆ 
2.4.3มีการจัดอาจารยที่ปรึกษาแกนักศึกษาซึ่งมทีําหนาท่ีสอดสองดูแล ตักเตือน ใหคําปรึกษา แนะแนวทางในการเรียน 
2.4.4จัดใหมีการพบปะพูดคุยระหวางนักศึกษากับอาจารยที่ปรึกษาอยางสม่ําเสมอ เชนทุกภาคการศกึษา 
2.4.5มีระบบการติดตามผลการเรยีนโดยอาจารยที่ปรึกษาพรอมการแนะนําการเรียน 
2.4.6 มีระบบทบทวนความรูแกนกัศึกษาในหัวขอที่นักศึกษาไมเขาใจอยางตอเนื่อง 
 
 
 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5ป 
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นักศึกษา 
จํานวนนักศึกษา (คน) แตละปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปที่ 1 30 30 40 40 40 
ชั้นปที่ 2  30 30 40 40 
ชั้นปที่ 3   30 30 40 
ชั้นปที่ 4    30 30 

รวม 30 60 100 140 150 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา    30 30 

2.6 งบประมาณตามแผน 

ประมาณการรายรับ 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

คาธรรมเนียมการศึกษา 720,000 1,440,000  2,400,000 3,360,000 3,600,000 

รวมรายรับ 720,000 1,440,000  2,400,000 3,360,000 3,600,000 

ประมาณการรายจาย ปงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

งบใชสอย ตอบแทนและวัสด ุ 188,000 366,000 630,000 886,000 945,000 

งบดําเนินการ (พัฒนาการเรียน 
การสอน พัฒนานักศึกษา ฯลฯ) 

532,000 1,074,000 1,770,000 2,474,200 2,655,000 

รวมรายจาย 720000 1,440,000  2,400,000 3,360,000 3,600,000 

ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษาตอหลักสูตรเทากับ 96,000บาท 
2.7 ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเปนแบบช้ันเรียน  
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

            ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 766/2549) วาดวยการเทียบโอนรายวชิาและคาคะแนนของ
รายวิชาระดับปรญิญาตรีจากการศึกษาในระบบ(ดังภาคผนวกจ)และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการลงทะเบียนเรียนขาม
มหาวิทยาลยัพ.ศ. 2541 (ดังภาคผนวกฉ)หรือเปนไปตามระเบียบหรือประกาศที่ปรับปรุงใหม 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 139 หนวยกติ 
3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 

 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 
  1.1 กลุมวิชาภาษา 
  1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณติศาสตร 

12 
6 
12 

หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 

 2) หมวดวิชาเฉพาะ 103 หนวยกิต 
  2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
  2.2 กลุมวิชาบังคับ 
   2.2.1 กลุมวิชาบังคับพื้นฐาน 
   2.2.1 กลุมวิชาชีพ 
   2.2.1 กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศกึษา 
  2.3กลุมวิชาเลือก 

27 
70 
14 
50 
6 
6 

หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 

 3) หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หนวยกิต 
3.1.3รายวิชา 
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3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  (1) กลุมวชิาภาษา 
000 101  ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 English I 
000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 English II 
000 103  ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 
 English III 
000 104  ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 
 English IV 

(2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 
000 145  ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Leadership and Management 
000 156  พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Multiculturalism  

(3) กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
000 173  พลังงานและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
 Energy and Environment 
000 174  ทักษะการเรยีนรู 3(3-0-6) 
 Learning Skills 
000 175  การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา  3(3-0-6) 
 Creative Thinking and Problem Solving 
000 176  ผูประกอบการสรางสรรค 3(3-0-6) 
 Creative Entrepreneurs  
000 160  คอมพิวเตอรพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ     
(บังคับตองสอบผานตามเกณฑ) (ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับท่ี 816/2552) ดังภาคผนวก ฎ 

 

3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
(1) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

050 109  ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในวิชาชีพ  3(3-0-6) 
 English for Professional Communications 
SC201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory  
SC201 008 เคมีหลักมูล 3(3-0-6) 
 Fundamental Chemistry  
SC401 201 แคลคูลสัสาํหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 1 3(3-0-6) 
 Calculusfor Physical Science I 
SC401 202 แคลคูลสัสาํหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 2 3(3-0-6) 
 Calculusfor Physical Science II 
SC402 301 สมการเชิงอนุพันธสามัญ 3(3-0-6) 
 Ordinary Differential Equations 
SC501 001 ฟสิกสทั่วไป 1  3(3-0-6) 
 General Physics I 
SC501 002 ฟสิกสทั่วไป 2  3(3-0-6) 
 General Physics II 
SC501 003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1  1(0-3-0) 
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 General Physics Laboratory I 
SC501 004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2  1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory II 
SC602 002 สถิติพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Statistics 
 

(2) กลุมวิชาบังคับ 
 (2.1) กลุมวิชาบังคับพ้ืนฐาน 

** TE011 401 พื้นฐานวิศวกรรมกระบวนการ 3(2-3-5) 
 Fundamentals of Process Engineering 
* TE011 402 วัสดุวิศวกรรมขั้นมลูฐาน 2(2-0-4) 
 Elementary Engineering Materials  
* TE011 403 การเขียนแบบเพื่อการผลิตและการออกแบบทางเทคโนโลย ี 2(1-3-4) 
 Drawing for Production and Technological Design 
** TE012 101  การตลาดผลิตภณัฑอุตสาหกรรม   2(2-0-4)  
   Marketing for Industrial Products 
* TE012 301 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-3-5) 
 Computer Programming 
* TE012 501 การจัดการเทคโนโลยีและการดําเนินงาน 2(2-0-4) 
   Technology and Operations Management 
 

  (2.2) กลุมวิชาชีพ 
* TE012 102  การประกันคณุภาพในอุตสาหกรรม    2(2-0-4) 
 Quality Assurance in Industry 
** TE012 302 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
 Application of Computer in Industry 
** TE012 401 การถายเทความรอนและมวลประยุกต 3(3-0-6) 
 Applied Heat and Mass Transfer 
** TE012 502 การศึกษาวิธีการทํางานและการวดังาน 3(3-0-6) 
 Method Study and Work Measurement 
TE013 101 พื้นฐานเศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Fundamentals of Engineering Economics 
** TE013 102 จิตวิทยาอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ 2(2-0-4) 
 Strategic Industrial Psychology 
** TE013 301 การควบคุมคณุภาพเชิงสถิต ิ 3(2-3-5) 
 Statistical Quality Control 
TE013 401 กระบวนการทางอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
 Industrial Processes 
TE013 402 เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและการวัด 3(2-3-5) 
 Industrial Instrumentation and Measurement 
** TE013 403 หลักการออกแบบผลิตภณัฑและบรรจุภณัฑ 3(2-3-5) 
 Product and Packaging DesignPrinciples 
** TE013 404 เทคโนโลยีความปลอดภัยและสุขภาพในการทํางาน 3(3-0-6) 
 Occupational Safety and Health Technology 
** TE013 501 การวิจัยดําเนินงานในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Operations Research in Industry 
** TE013 502 การวางแผนการผลติและการควบคุมสินคาคงคลัง 3(3-0-6) 
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 Production Planning and Inventory Control 
** TE013 503 เทคนิคเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ 3(3-0-6) 
 Techniques for Productivity Improvement 
** TE014 101 การจัดการตนทุนเพื่อการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 Cost Management for Decision Making 
 ** TE014 301 การจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร  3(2-3-5) 
 Management of Information and Communication Systems 
** TE014 302 การจําลองการผลิตและกระบวนการทางอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
 Production and Industrial Process Simulation 
** TE014 761 สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลติ 1(1-0-2) 
 Seminarin Production Technology 
 

 (2.3) กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา 
TE014 773 การเตรียมโครงการดานเทคโนโลยีการผลิต 2(2-0-4)   
 Pre-Project in Production Technology 
TE014 774 โครงการพิเศษดานเทคโนโลยีการผลิต 3(0-9-6) 
 Special Projects in Production Technology 
TE014 785 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการผลติ 6 หนวยกิต 
 Co-operative Education in Production Technology 
TE014 796 การฝกงานทางเทคโนโลยีการผลิต 1(0-48-0)   
 Production Technology Internship 
 

(3) กลุมวิชาเลือก 
 นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชาท่ีเปดเพิม่เติมภายหลัง จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

TE013 150 การรังสรรคความคิดโดยเทคโนโลยี 2(1-3-4) 
 Creativity through Technology 
TE013 151 หัวขอคัดสรรทางเทคโนโลยีการผลิต 1(1-0-2) 
 Selected Topics in Production Technology  
* TE013 152 การบริหารโครงการสาํหรับเทคโนโลยีการผลิต  2(2-0-4) 
  Project Management for Production Technology 
TE013 153 การนําเขาและการสงออก 3(3-0-6) 
 Import-Export 
* TE013 154 การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององคกร 3(2-3-5) 
  Enterprise Resource Planning 
* TE013 155  กลยุทธเทคโนโลย ี 2(2-0-4) 
 Technology Strategy 
TE013 350   การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ   3(2-3-5) 
  Web Application Development 
TE013 351 ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจของการดําเนินงาน 3(3-0-6) 
  Decision Support Systems of Operations 
TE013 450 การจัดการของเสียมีพิษจากอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Toxic Industrial Waste Management 
TE013 451 เทคโนโลยีกระบวนการผลติโดยรวม 3(3-0-6) 
 Integrated Process Technology 
* TE013 452 ระบบบานอัจฉริยะ 3(2-3-5) 
 Smart Home System 
* TE013 550 การตัดสินใจท่ีเหมาะสมสําหรับปญหาทางดานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
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 Optimizing Decision Making for Industrial Problems 
TE013 551 การจัดการวัสด ุ 3(3-0-6) 
 Materials Management 
** TE013 552 การยศาสตรอตุสาหกรรม  3(3-0-6) 
 Industrial Ergonomics 
* TE013 553 การจัดการโลจิสติกสสําหรับเทคโนโลยีการผลิต  3(3-0-6) 
 Logistics Managementfor Production Technology 
 

3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลยัขอนแกนหรือสถาบันการศึกษาอืน่ที่ไดรับความ
เห็นชอบจากคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 
 

 
คําอธิบายระบบรหัสวิชา 
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัวแรก แสดง อักษรยอช่ือคณะ วิทยาลัย หรือหนวยงานที่จัดการเรยีนการสอน 
 SC  หมายถึง  คณะวิทยาศาสตร 
 TE หมายถึง  คณะเทคโนโลย ี
ตัวเลขหลักที่ 1 แสดง รหสัประเภทของหลักสูตร 
  0 หมายถึง หลักสตูรปกติ (ภาษาไทย) 
ตัวเลขหลักที่ 2 แสดง รหสัของสาขาวิชา 
  1 หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
ตัวเลขหลักที่ 3 แสดง ระดับของวิชา 
  1  หมายถึง ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 
  2  หมายถึง ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 
  3  หมายถึง ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 
  4  หมายถึง ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 
ตัวเลขหลักที่ 4 แสดง การจัดกลุมของรายวิชาของหลักสูตร 
  1 หมายถึง การจัดการทั่วไป (General Management) 
  3 หมายถึง คอมพิวเตอรและสถิติประยุกต (Computer and Applied Statistics) 
  4 หมายถึง กระบวนการทางอุตสาหกรรม (Manufacturing Processes) 
  5 หมายถึง การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management) 
ตัวเลขหลักที่ 5 และหลักที่ 6 แสดง ลําดับที่ของรายวิชา 
     01 ถึง 49 หมายถึง วิชาบังคับ 
     50 ถึง 99 หมายถึง วิชาเลือก 
 

  * หมายถึง  รายวิชาใหม 
 ** หมายถึง  รายวิชาที่ปรับปรุงจากเดิม 
 

 รหัสวิชาเฉพาะ ไดแก รายวิชาสัมมนา  รายวิชาโครงการพิเศษ  รายวิชาการเตรียมโครงการ รายวิชาสหกิจศึกษา 
และรายวิชาฝกงาน เปนตน ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 2083/2559) วาดวย การใชระบบรหสัวิชา 

สําหรับรายวิชาที่จัดสอนโดยคณะ สํานักวิชา หรือหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย  ใหแสดงรหสัวิชาในรูปแบบของ
หนวยงานนั้น 
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3.1.4ตัวอยางแผนการศึกษา 
 ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต 

 000 101 ภาษาอังกฤษ 1 
English I 

3(3-0-6) 
 

 000 174 ทักษะการเรยีนรู 
Learning Skills 

3(3-0-6) 
 

 SC201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
General Chemistry Laboratory  

1(0-3-2) 

 SC201 008 เคมีหลักมูล 
Fundamental Chemistry  

3(3-0-6) 

 SC401 201 แคลคูลสัสาํหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 1 
Calculus for Physical Science I 

3(3-0-6) 

 SC501 001 ฟสิกสทั่วไป 1  
General Physics I 

3(3-0-6) 

 SC501 003
  

ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1  
General Physics Laboratory I 

1(0-3-0) 

 TE011 403 การเขียนแบบเพื่อการผลิตและการออกแบบทางเทคโนโลย ี
Drawing for Production and Technological Design 

2(1-3-4) 

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 19 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 19 

  

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หนวยกิต 
 000 102 ภาษาอังกฤษ 2 

English II 
3(3-0-6) 

 SC401 202 แคลคูลสัสาํหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 2 
Calculus for Physical Science II 

3(3-0-6) 

 SC501 002 ฟสิกสทั่วไป 2  
General Physics II 

3(3-0-6) 

 SC501 004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2  
General Physics Laboratory II 

1(0-3-2) 

 TE011 401 พื้นฐานวิศวกรรมกระบวนการ 
Fundamentals of Process Engineering 

3(2-3-5) 

 TE011 402 วัสดุวิศวกรรมขั้นมลูฐาน 
Elementary Engineering Materials 

2(2-0-4) 

 000 156 พหุวัฒนธรรม 
Multiculturalism 

3(3-0-6) 

 xxx xxx วิชาเลือกเสร ี
Free Elective 

3 หนวยกิต 

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 19 

  
 
 
 

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 38 
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หนวยกิต 
 000 103 ภาษาอังกฤษ 3 

English III 
3(3-0-6) 

 000 173  พลังงานและสิ่งแวดลอม 
Energy and Environment 

3(3-0-6) 

 SC602 002 สถิติพื้นฐาน 
Basic Statistics 

3(3-0-6) 

 TE012 101 การตลาดผลิตภณัฑอุตสาหกรรม 
Marketing for Industrial Products 

2(2-0-4) 

 TE012 301 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 
Computer Programming  

3(2-3-5) 

  TE012 501 การจัดการเทคโนโลยีและการดําเนินการ 
Technology and Operations Management 

2(2-0-4) 

 xxx xxx วิชาเลือกเสร ี
Free Elective 

3 หนวยกิต 

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 20 
  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 

 

 

58 

 ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

 000 104 ภาษาอังกฤษ 4 
English IV 

3(3-0-6) 

 000 175 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา 
Creative Thinking and Problem Solving 

3(3-0-6) 

 SC402 301 สมการเชิงอนุพันธสามัญ 
Ordinary Differential Equations 

3(3-0-6) 

 TE012 102 การประกันคณุภาพในอุตสาหกรรม 
Quality Assurance in Industry 

2(2-0-4) 

 TE012 302 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในอุตสาหกรรม 
Application of Computer in Industry 

3(2-3-5) 

 TE012 401 การถายเทความรอนและมวลประยุกต 
Applied Heat and Mass Transfer  

3(3-0-6) 

 TE012 502 การศึกษาวิธีการทํางานและการวดังาน 
Method study and Work Measurement 

3(3-0-6) 

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 21 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 79 
 

 ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1  หนวยกิต 

 000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 
Leadership and Management 

3(3-0-6) 

 050 109 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในวิชาชีพ 
English for Professional Communications 

3(3-0-6) 
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 TE013 101 พื้นฐานเศรษฐศาสตรวิศวกรรม 
Fundamentals of Engineering Economics 

3(3-0-6) 

 TE013 102 จิตวิทยาอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ 
Strategic Industrial Psychology 

2(2-0-4) 

 TE013 401 กระบวนการทางอุตสาหกรรม 
Industrial Processes 

3(2-3-5) 

 TE013 501 การวิจัยดําเนินงานในอุตสาหกรรม  
Operations Research in Industry 

3(3-0-6) 

 TE013 402 เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและการวัด 
Industrial Instrumentation and Measurement 

3(2-3-5) 

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 20 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 99 

    

 ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2  หนวยกิต 

 TE013 301 
 

TE013 502 

การควบคุมคณุภาพเชิงสถิต ิ
Statistical Quality Control 
การวางแผนการผลติและการควบคุมสินคาคงคลัง 
Production Planning and Inventory Control 

 3(2-3-5) 
 

3(3-0-6) 

 TE013 403
  

หลักการออกแบบผลิตภณัฑและบรรจุภณัฑ 
Product and Packaging DesignPrinciples 

 3(2-3-5) 

 TE013 404 เทคโนโลยีความปลอดภัยและสุขภาพในการทํางาน 
 Occupational Safety and Health Technology 

 3(3-0-6) 

 TE013 503 เทคนิคเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ 
Techniques for Productivity Improvement 

 3(3-0-6) 

 TE013 xxx วิชาเลือก 
Elective Course 

 3 หนวยกิต 

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน  18 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม  117 

    

 ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ฝกงาน 
หนวยกิต 

สหกิจศกึษา
หนวยกิต 

 000 176 ผูประกอบการสรางสรรค 
Creative Entrepreneurs 

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

 TE014 101 การจัดการตนทุนเพื่อการตัดสินใจ 
Cost Management for Decision Making 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

 TE014 301 การจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
Management of Information and Communication Systems 

3(2-3-5) 3(2-3-5) 

 TE014 302 การจําลองการผลิตและกระบวนการทางอุตสาหกรรม 
Production and Industrial Process Simulation 

3(2-3-5) 
 

3(2-3-5) 
 

 TE014 796 การฝกงานทางเทคโนโลยีการผลิต 
Production Technology Internship 

1(0-48-0) - 

 TE014 761 สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลติ 
Seminar in Production Technology 

1(1-0-2) 1(1-0-2) 
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 TE014 773 การเตรียมโครงการดานเทคโนโลยีการผลิต 
Pre-Project in Production Technology 

2(2-0-4) - 

 TE013 xxx วิชาเลือก 
Elective Course 

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

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 19 16 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 136 133 

    

 ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ฝกงาน 
หนวยกิต 

สหกิจศกึษา
หนวยกิต 

 TE014 774 โครงการพิเศษดานเทคโนโลยีการผลิต 
Special Projects in Production Technology 

3(0-9-6) - 

 TE014 785 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการผลติ 
Co-operative Education in Production Technology 

- 6 

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 3 6 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 139 139 
 

3.1.5คําอธิบายรายวิชา 
000 101  ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

 English I 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไมม ี

 การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูดฟงเพื่อสามารถสื่อสารไดในชีวิตประจําวันและในการเรียน
 Development of reading, writing, speaking, and listening skills for use in every-day life 
and learning 

 

000 102  ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 English II 

 เงื่อนไขของรายวิชา: 000 101  
 การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟงเพื่อสามารถสื่อสารไดในชีวิตประจําวันและในการเรียนใน
ระดับที ่สูงขึ้นจากท่ีเรียนในวิชา000 101  
 Development of reading, writing, speaking, and listening skills for use in every-day life 
and learning at a higher level than the course 000 101 

 
000 103  ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 

 English III  
 เงื่อนไขของรายวิชา: 000 102  
  การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟงนําเสนอ อภิปราย ไดในชีวิตประจําวัน การเรียน และอาชีพ 

 Development of reading, writing, speaking, listening, presenting and discussing in 
every-day life, learning and occupation 
 

000 104  ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 
 English IV 
 เงื่อนไขของรายวิชา: 000 103 
  การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟงนําเสนอ อภิปราย ไดในชีวิตประจําวัน การเรียน และอาชีพ 



 

 -16- 

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติ คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

มคอ. 2 

ในระดับสูงข้ึนจากท่ีเรียนในวิชา000 103   
 Development of reading, writing, speaking, listening, presenting and discussing in 
every-day life, learning and occupation at a higher level than the course 000 103 

 
000 145  ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 

 Leadership and Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี  

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผูนํา การสรางทีมงานและการ
ทํางานเปนทีม หลักการและทฤษฎีการจัดการ การจัดการตัวเอง การจัดการกับภาวะวิกฤต การจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลง การจัดการกับความขัดแยง การจัดการเชิงกลยุทธ แนวทางในการพัฒนาทักษะการเปนผูนําและ
การจัดการ 
 Concepts and theories of leadership, personalities, characteristics and roles of 
leadership, team building and team working, principle and theories of management, self 
management, crisis management, change management, conflict management, strategic 
management, development of leadership and management 
 

000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Multiculturalism 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี  

วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรมวัฒนธรรมตะวันตกวฒันธรรมตะวันออกวัฒนธรรม
อาเซียนวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอสีานการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตนกับผลกระทบ
ทางวัฒนธรรมวัฒนธรรมกับวิถีชีวิต 

Culture and cultural diversity, western culture, eastern culture, ASEAN culture, Thai 
culture and Isan culture; social changes and globalization and their impact on culture and 
culture in way of life 

 
000 173 พลังงานและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 Energy and Environment 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี  

ธรรมชาติของพลังงานและสิ่งแวดลอมผลกระทบของโลกาภิวตันที่มตีอสถานการณพลังงานและ
สิ่งแวดลอมผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอมหลักของการปองกันและวิธีแกปญหาดานพลงังาน
และสิ่งแวดลอมกรณีศึกษาปญหาดานพลังงานและสิ่งแวดลอมในปจจุบัน 

Nature of energy and environment, impacts of globalization on energy and 
environment situation, resultof energy consumption and environment, principle of 
prevention and solution for energy and environment, case studies on the current problems 
in energy and environment 
 

000 174  ทักษะการเรียนรู 3(3-0-6) 
 Learning Skills 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

 แนวคิดและความสําคัญของการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 การรูดิจิตอล การคิดเชิงวิเคราะห การคัดสรร
แหลงสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ การประเมิน วิเคราะห การเขียนและนําเสนอในเชิงวิชาการ 
จรรยาบรรณและความเที่ยงตรงทางวิชาการ 
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 Concepts and importance of the 21st century learning skills, digital literacy, analytical 
thinking, selection of information sources, information seeking, evaluation, analysis, academic 
writing and presentation, academic ethics and integrity 

 
000 175 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา 3(3-0-6) 

 Creative Thinking and Problem Solving 
 เงื่อนไขของรายวิชา:ไมมี 

 หลักการ แนวคิดและกระบวนการคิดเชิงสรางสรรค การแสวงหาขอมูลและความรู การใหเหตุผล การ
ตัดสินใจ เทคนิคการคิดเชิงสรางสรรค การประยุกตการคิดเชิงคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร
สําหรับการแกปญหา 
 Principle, concept and process of creative thinking, information and knowledge 
seeking, reasoning, thinking and decision making, techniques of creative thinking,application 
of mathematic scientific and social thinking for problem solving 

 
000 176 ผูประกอบการสรางสรรค 3(3-0-6) 

 Creative Entrepreneurs 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

  คุณลักษณะผูประกอบการ หลักจริยธรรมสําหรับผูประกอบการ ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
การสรางแรงจูงใจ การตัดสินใจ การวิเคราะหตลาด การหาแหลงทุน การวางแผนธุรกิจ การสรางแบรนดและ
เครื่องหมายการคาการบัญชีเบื้องตน การชําระภาษี และการประเมินผลประกอบการ 

  Entrepreneurship characteristics, morals for entrepreneurs, corporate social 
responsibility, motivation, decision making, marketing analysis, investment fund, business 
plan, brandin& trademark, basic accounting, tax payment and business evaluation 

 
050 109 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในวิชาชีพ 3(3-0-6) 

 English for Professional Communications 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

  โครงสรางภาษาอังกฤษ คําศัพท หลกัการอ่าน การฟัง การพดู การเขียน การนําเสนอ การค้นคว้า

ข้อมลูโดยใช้ภาษาองักฤษ การวิเคราะห์ข้อมลู และการวิจารณ์ประเด็นในบริบทของอาชีพ 

  English language structures, vocabulary, principles of reading, listening, speaking, 

writing, presenting, research of information in English, analysis of English information and 

criticism of issues in the professional contexts 

  Entrepreneurship characteristics, morals for entrepreneurs, corporate social 
responsibility, motivation, decision making, marketing analysis, investment fund, business 

 
SC201 006 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป  1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC201005 หรือรายวิชาควบ SC201005 หรือ SC201007 หรือรายวิชาควบ 
SC201007 หรือ SC201008 หรอืรายวิชาควบ SC201008 

  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา SC201 005 เคมีทั่วไป (General Chemistry) SC201 007 เคมี
พื้นฐาน (Basic Chemistry) และ SC201 008 เคมีหลักมลู (Fundamental Chemistry) ไดแก เทคนิค
พื้นฐานสําหรับปฏิบัติการเคมี ปริมาณสัมพันธ การหาสูตรโมเลกุลของเกลือไฮเดรตการประยุกตใชกฎของแกส



 

 -18- 

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติ คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

มคอ. 2 

เพื่อหาน้ําหนักโมเลกลุ โครงสรางภายในของของแข็ง การหาน้ําหนกัโมเลกุลของสารที่ไมระเหยและไมแตกตัว
ในตัวทําละลายโดยวิธีหาจดุเยือกแข็ง อุณหเคมี เซลลกัลวานิก การหาอันดับของปฏิกิรยิาการสลายตัวของ
ไฮโดรเจนเพอรอกไซดการไทเทรตกรด/เบสและการเตรียมสารละลายเบสมาตรฐาน การวิเคราะหเชิงคุณภาพ
สําหรับแอนไอออน และ การวเิคราะหเชิงคุณภาพสําหรับแคตไอออน 

  The laboratory experiments related to contents in SC201 005 (General Chemistry), 
SC201 007 (Basic Chemistry), SC201 008 (Fundamental Chemistry) such as basic techniques 
for chemistry laboratory, stoichiometry, determination of the formula of hydrate salts, 
application of gas law for molecular weight determination, internal structure of solids, 
molecular weight determination of non-volatile and undissociated compound by freezing 
point method, thermochemistry, galvanic cell, determination of reaction rate of hydrogen 
peroxide dissociation, acid/base titration and preparation of standard solution, quantitative 
analysis for anions and cations 

 
SC201 008 เคมหีลักมลู 3(3-0-6) 
 Fundamental Chemistry  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมม ี

  ปริมาณสารสัมพันธ   โครงสรางอะตอม  พันธะเคมี  แก็ส  ของแข็ง  ของเหลวและสารละลาย    อุณ
หพลศาสตรเคมี  ระบบการถายโอนอิเล็กตรอน  จลนพลศาสตรเคมี  สมดุลเคมีและสมดุลไอออน ตารางธาตุ 
และธาตุเรพรีเซนเททีฟโลหะแทรนซิชัน สารเชิงซอนในสิ่งมีชีวิต เคมีนิวเคลียร มลพิษและสารมลพิษ 

  Stoichiometry, atomic  structure, chemical bonding, gas, solid,  liquid  and solution,  
chemical thermodynamics, electron  transferring  system, chemical kinetics,      chemical 
and ionic equilibria,  periodic table  and  representative  elements, transition metals, nuclear 
chemistry, pollution and pollutant 

 
SC401 201 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 1 3(3-0-6)  
  Calculus for Physical Science I 
  เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมม ี

  เรขาคณิตวิเคราะห ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันคาจริงตัวแปรเดียวอนุพันธของฟงกชันตัวแปร
เดียวและการประยุกต ปริพันธ 

  Analytic Geometry, limits and continuity of real valued functions of one variable, 
derivatives and their applications, integrals 

 
SC401 202 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 2 3(3-0-6)  
  Calculus for Physical Science II 
  เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC401 201# 

  เทคนิคของการหาปริพันธการประยุกตของปริพันธของฟงกชันตัวแปรเดียว ฟงกชันหลายตัวแปร ลมิิต
และความตอเนื่องของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย ลําดับและอนุกรมอนันตของจํานวนจริง  

  Techniques of integration, application of integrationof variable, function of several 
variables, limits and continuity of function of several variables, partial derivatives, sequence 
and series of real numbers 

 
SC402 301 สมการเชิงอนุพนัธสามัญ 3(3-0-6)  
 Ordinary Differential Equations 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC401 202#  
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  สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับสอง สมการเชิงอนุพันธอันดับสูงและการ
ประยุกตสมการเชิงอนุพันธสามญัเชิงเสนที่มีสัมประสิทธ์ิเปนตัวแปรระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน ผลการ
แปลงลาปลาซและการประยุกต อนุกรมฟูเรยีร ขอปญหาคาขอบ สมการเชงิอนุพันธยอยเบื้องตน 

  First order differential equations, second order differential equations, higher order 
differential equations and applications, linear differential equations with variable coefficients, 
system of linear differential equations, Laplace transforms and applications, Fourier Series, 
boundary value problems, elementary partial differential equations 

 
SC501 001 ฟสิกสทั่วไป1 3(3-0-6)  
 General Physics I 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมม ี
  ทฤษฎีและการประยุกตของแรงและการเคลื่อนท่ี การอนุรักษของโมเมนตมัและพลังงาน การเคลื่อนที่

แบบออสซิลเลต ระบบอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตรของของไหล ความรอน และเทอรโม
ไดนามิกส  

  Theories and applications of force and motion, conservation of momentum and 
energy, oscillations, system of particles, motion of rigid bodies, fluid mechanics, heat and 
thermodynamics 

 
SC501 002 ฟสิกสทั่วไป2 3(3-0-6)  
 General Physics II 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมม ี
  อันตรกิริยาทางไฟฟา อันตรกิรยิาทางแมเหล็ก ทฤษฎีและการประยุกตของสนามไฟฟาสถิตและ

สนามแมเหล็กสถิต สนามแมเหล็กไฟฟาที่ข้ึนกับเวลา กระแสไฟฟาและอิเล็กโทรนิกสการเคลื่อนทีแ่บบคลื่น  
คลื่นเสียง คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหม 

  Electrical interaction, magnetic interaction, theories and applications of electrostatic 
field and magnetostatic field, time varying eletromagnetic field, electric current and 
electronics, wave motion, sound wave, electromagnetic wave, optics,modern physics 

 
SC501003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-0)  
 General Physics Laboratory I 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมม ี
  การวัดและการวิเคราะหขอมูล การรวมแรงยอย โมดลูัสแบบของยงั ลูกตุมนาฬิกาอยางงาย เครื่องชัง่

ความถวงจําเพาะ การวัดความหนืดของของเหลวโดยใชกฎของสโตกส พลศาสตรการหมุน สัมประสิทธ์ิของ
การขยายตัวตามเสน การสั่นพองในทออากาศ และการทดลองของเมลด 

  Measurement and data analysis, composition of forces, Young’s modulus, simple 
pendulum, westphal specific gravity balance, measurement of viscosity of liquid by Stoke’s 
law, rotational dynamics, coefficient of linear expansion, resonance in air columns, Meld’s 
experiment 

 
SC501 004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-2)  
 General Physics Laboratory II 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมม ี



 

 -20- 

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติ คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

มคอ. 2 

  วีทสโตนบริดจ แทนเจนตแกลวานอมิเตอร วงจรอารซี มัลติมิเตอร ออสซิลโลสโคป การหาความยาว
โฟกัสของกระจกเวาและกระจกนนู การหาความยาวโฟกัสของเสนสเวาและเลนสนูน การหาคาดัชนีหกัเหของ
ของเหลวโดยใชเลนสนูนและกระจกราบ สเปกโตรมิเตอร และวงแหวนของนิวตัน 

  Wheatstone bridge, tangent galvanometer, RC circuit, multimeter, oscilloscope, 
determination of the focal lengths of concave and convex spherical mirrors, determinations 
of the focal lengths of concave and convex lens, determination of the refractive index of 
liquid by using a convex lens and a plane mirror, spectrometer, Newton’s ring 

 
SC602002 สถิติพ้ืนฐาน 3(3-0-6)  
 Basic Statistics 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมม ี
  ความหมายและขอบขายของสถติขิอมูลและระดับการวดั ทบทวนวิธีการทางสถิติ ความนาจะเปน การ

แจกแจงของตัวสถิติการประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนการวิเคราะหการ
ถดถอยและสหสฆัมพันธเชิงเสน 
 Meaning of statistics, data and measurement, method of statistics, probability, 
random variable and probability distribution, sampling distribution, estimation, testing 
hypothesis, analysis of variance, linear regression and correlation 

 
TE011 401 พื้นฐานวิศวกรรมกระบวนการ 3(2-3-5) 
 Fundamentals of Process Engineering 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC501 001# 
    หลักการเบื้องตนของคํานวณทางวิศวกรรมชนิดของกระบวนการและตัวแปรในกระบวนการสมดลุมวล

สาร พื้นฐานอุณหพลศาสตร หลกัการของกลศาสตรการไหล ความหนืด แรงเสียดทานของการไหล การวัด
อัตราการไหลปฏิบตัิการในหัวขอที่เกี่ยวของ  

    Introduction to engineering calculation, types of process and process variable, mass 
balance, Elementary thermodynamics, Principles of fluid mechanics, viscosity, friction of fluid 
flow, flow rate measurement, experiments in related topics 

 
TE011 402 วัสดวุิศวกรรมขั้นมูลฐาน 2(2-0-4) 
 Elementary Engineering Materials 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมม ี
  การแบงประเภทวัสดุทางวิศวกรรม โครงสรางและพันธะระหวางอะตอม โครงสรางทางผลึกของ

ของแข็ง ความไมสมบรูณในโครงสรางทางผลึก แผนภมูิของเฟส สมบัติทางกลความแข็งแรงของวัสดุ การ
แตกหักและการผดิรูป โลหะและโลหะผสมในการประยุกตของวัสดวุิศวกรรม วัสดุเซรามิกสวัสดุผสม 

  Classification of engineering materials, atomic structure and interatomic bonding, 
structure of crystalline solids, imperfection in solids, phase diagram,physical properties of 
materials, strength of materials, fracture and deformation, metal and metal alloys in 
engineering application, ceramics materials, composites 

 
TE011 403 การเขียนแบบเพ่ือการผลิตและการออกแบบทางเทคโนโลยี 2(1-3-4) 
 Drawing for Production and Technological Design 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมม ี
  การเขียนแบบเพื่อการผลิตและการออกแบบทางเทคโนโลยี การเขียนตัวอักษรทางวิศวกรรม การเขียน 
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 แบบดวยอุปกรณ การใชมาตราสวนการกําหนดขนาด การเขียนภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ การเขยีนรูปทรง
พื้นฐานเรขาคณิต การสเก็ตซภาพหลายมมุมอง การอานแบบทางวิศวกรรม 

  Drawing for production and technological design, free hand lettering, drawing with 
instrument, specifying size, graphical drawing in 2 and 3 dimensions, drawing of basic 
geometric shapes, multiview sketching, interpreting of engineering drawing 

 
TE012 101 การตลาดผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2(2-0-4)  
 Marketing for Industrial Products 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมม ี
  หลักการตลาดสําหรับผลิตภณัฑอตุสาหกรรมความเขาใจผูลงทุนในอุตสาหกรรมคณุภาพ

ผลิตภณัฑอุตสาหกรรมผลิตภณัฑนโยบายการพัฒนาในการตลาดระดับทองถิ่นระบบการตลาดราคาของ
ผลิตภณัฑอุตสาหกรรมเทคนิคในการขาย เทคนิคสงเสริมการขายสาํหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

  Principles of marketing for industrial products,  understanding industrial investors, 
industrial product quality, product, policy development in local markets, marketing systems, 
pricing of industrial products, technical selling, promotional techniques for industrial 
products 

 
TE012 102 การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรม  2(2-0-4) 
  Quality Assurance in Industry 
  เงื่อนไขของรายวิชา:  ไมม ี
  หลักการและแนวคดิของระบบการประกันคณุภาพ ระบบคณุภาพ การจัดการงานคุณภาพ การเตรียม

คูมือประกันคณุภาพ โปรแกรมและแผนตามมาตรฐานประกันคณุภาพ 
   Principles and concepts of quality assurance, quality system, quality management, 

preparation of quality assurance manual, program and plan according to quality assurance 
standard 

 
TE012 301 การโปรแกรมคอมพิวเตอร  3(2-3-5) 
  Computer Programming 
  เงื่อนไขของรายวิชา:  ไมม ี

   แนวคิดพื้นฐานของการโปรแกรม ภาพรวมของการโปรแกรมโครงสราง ประเภทขอมูลและการกําหนด

ขอมูล การกําหนดตัวแปร คําสั่งเงื่อนไข คําสั่งควบคุม การนําเขา/การสงออกการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและ

สวนติดตอผูใชแบบกราฟฟค 

   Basic concepts of programming, overview of structure programming, data types and 

defining, variable declarations, condition statement, control statement, input/output, object-

oriented programming and graphics user interface 
 
TE012 302 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
  ApplicationofComputerinIndustry  
  เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมม ี
    ระบบอุตสาหกรรม การศึกษาและพัฒนาระบบเพื่อการจัดการดานอุตสาหกรรม  เชน  โปรแกรมดาน

การจัดการธุรกิจ   ดานการผลติ  การดําเนินงาน และดานคุณภาพ   รวมทั้งการนาํคอมพิวเตอรชวยในงาน
ดานเทคนิคอุตสาหกรรม   
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    Industrial system and system development for industrial management particularly in 
business management, production management and quality as well as inother industrial 
technical 

 
TE012 401 การถายเทความรอนและมวลประยุกต 3(3-0-6) 
  Applied Heat and Mass Transfer  
  เงื่อนไขของรายวิชา  :  TE011 401# 
   บทนําเขาสูการถายเทควาทรอนและมวล การถายเทความรอนท่ีสภาวะคงที่ กลไกการถายเทความ

รอน การถายเทความรอนแบบการนําและการพา การถายเทความรอนรวมทั้งการนําและการพา การถายเท
ความรอนแบบบังคับและแบบอิสระ บทนําเขาสูการถายเทมวล การถายเทมวลแบบการแพรและการพา การ
แพรในของกาซ ของเหลว และของแข็งและการประยุกตในอุตสาหกรรม 

   Introduction to heat and mass transfer, steady state heat transfer,mechanism of heat 
transfer, conduction and convection heat transfer, combined convection and conduction 
heat transfer, force and free convection heat transfer, introduction to mass transfer, diffusion 
and convection mass transfer,molecular diffusion in gas liquid and solid and application in 
industry 

 
TE012 501 การจัดการเทคโนโลยีและการดําเนินงาน 2(2-0-4) 
 Technology and Operations Management   
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมม ี
  พัฒนาการของเทคโนโลยีแนวโนมของเทคโนโลยสีมัยใหม การจดัการเทคโนโลยี อุตสาหกรรมของไทย

ขั้นแนะนํา ความสําคัญของภาคอุตสาหกรรมตอเศรษฐกิจการจัดการการดําเนินงานขั้นแนะนําการจัดการ
โครงการ การบํารุงรักษาการวางผงัโรงงานตลอดจนการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการในบริษัทการผลิต 

  Development of technology, trends in modern technology, technology management, 
introduction to Thai industries,importance of industrial sector on economy,introduction to 
operationsmanagement, project management, maintenance, industrial layout, design and 
improvement of processes in manufacturing company 

 
TE012 502 การศึกษาวิธีการทํางานและการวัดงาน 3(3-0-6)  
 Method Study and Work Measurement  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  TE012 501 
  การศึกษาวิธีการทํางานอยางเปนระบบ การใชเครื่องมือในการวิเคราะหกระบวนการผลิต และระบุ

ปญหาการสุมงาน หลักการของการเคลื่อนไหวที่อยางประหยัด การศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหวโดยตรงและ
โดยฐานขอมลูเวลาพื้นฐาน การพฒันามาตรฐานเวลาและกระบวนการดําเนินการ 

  Systematic work study, fundamental and development of tools for method analysis 
and problem identification, work sampling, motion economy, time study and predetermined 
time systems, development of time and operating procedure standard 

 
TE013 101 พื้นฐานเศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Fundamentals of Engineering Economics 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  TE012 101 
  หลักการทางเศรษฐศาสตรวิศวกรรม คาเวลาของเงิน  การคดิดอกเบี้ย การวิเคราะหมูลคาปจจุบัน การ

วิเคราะหเทียบเทาตอปวิเคราะหผลตอบแทนของตนทุนและงบประมาณเพื่อการตัดสินใจในการลงทุนในการ
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ดําเนินธุรกิจผลตอบแทนสุทธิในการลงทุนผลตอบแทนภายในโครงการการวางแผนโครงการโดยการวิเคราะห
ผลกําไรหนีส้ินสินทรัพยรวมทั้งกรณีศึกษา 

  Principles required in engineering economy, time value of money, interest formulas, 
present worth analysis, annual equivalent analysis, analysis of revenue, costing and 
budgeting for decision making in a business, net benefit, benefit project, project planning by 
analyzing benefit, debit and asset, case studyincluded 

 
TE013 102 จิตวิทยาอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ 2(2-0-4) 
 Strategic Industrial Psychology 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมม ี
  การประยุกตใชหลักการทางจิตวิทยาในอุตสาหกรรมพฤติกรรมบุคคลและพฤติกรรมกลุม หลักการการ

คัดเลือกและพัฒนาบุคคล อิทธิพลทางสังคมและความสัมพันธของมนุษยในองคกร ความเครยีดและภาระงาน 
ระบบแรงจูงใจ บทบาทความเปนผูนํา และการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงขององคกร ผานการวางแผน
เชิงกลยุทธและการจัดแนวขององคกร 

  Application of psychological principles in industry, individual and team behavior, 
personnel selectionand training, social influence and human relations in organizations, stress 
and workload, leadership roles, and effective response to organizational change through 
strategic planning and organizational alignment 

 
TE013 150 การรังสรรคความคิดโดยเทคโนโลย ี 2(1-3-4) 
 Creativity through Technology 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมม ี

  มโนทัศนเรื่องทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองการเรียนการคิดของคนและการคดิเชิงวิพากษ

กระบวนทัศนใหมสําหรับการสอนการคิด และการเรียนโดยการออกแบบท่ีสรางสรรคการรังสรรคความคิดและ

การเรยีนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรการออกแบบสิ่งแวดลอมเพื่อพฒันาการรังสรรคความคิด 
  Perspectives in Constructionism theory, learning, personal thinking and critical 

thinking, new paradigms for teaching thinkingand learning through innovative design, building 
creativity and learning with computer software, design of environments for creativity 
development 

 
TE013 151 หัวขอคัดสรรทางเทคโนโลยีการผลิต 1(1-0-2) 
 Selected Topics in Production Technology  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมม ี
  การเลือกหัวขอการพัฒนาทางเทคโนโลยีการผลิต เทคนิคและความรูทางวิทยาศาสตรและ

อุตสาหกรรมในหลายสาขาของเทคโนโลยีการผลติที่นาสนใจในปจจบุันซึ่งครอบคลุมงานดานอุตสาหกรรม 
  Selected Topics in production technology development, techniques and scientific 

knowledge in various areas of production technology which concentrated in industrial works 
 
TE013 152 การบริหารโครงการสําหรับเทคโนโลยีการผลิต 2(2-0-4) 
 Project Management for Production Technology 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  TE012 501  
  หลักการของการจดัการโครงการ การเลือกโครงการ ผูจัดการโครงการ การวางแผนโครงการ องคการ

แบบโครงการ การจดัตารางโครงการโดยวิธีเพิรทและซีพีเอ็มการเรงโครงการ การจัดทํางบประมาณและ
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คาใชจาย  การประเมินและการปดโครงการซอฟตแวรสําหรับการจัดการโครงการ การบรหิารจดัการคุณภาพ
และความเสีย่ง 

  Principles of project management, project selection, project manager, project 
planning,  project  organization,  project  scheduling  by  PERT/CPM,  project  crashing,  
project budgeting  and  costing,  project  audit  and  termination,  project  management  
software,  quality and risk management 

 
TE013 153 การนําเขาและการสงออก 3(3-0-6) 
 Import - Export 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมม ี
  หลักการดานการนําเขาสินคาและการสงออกสินคาสิทธิประโยชนทางดานภาษีอีดไีอกับพิธีการ

ศุลกากรการเยีย่มชมโรงงาน 
  Principles of Import-export, tax beneficiary, EDI and custom process, plant visit 
 
TE013 154 การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององคกร 3(2-3-5) 
  Enterprise Resource Planning 
  เงื่อนไขของรายวิชา  :  TE012 302 
   โครงสรางขององคกร พฤติกรรมองคกร ทฤษฎีการตัดสินใจ คุณคาของสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการ  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักการการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององคกร การบูรณา
การและประยุกตใชการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององคกร  ระบบลูกคาสัมพันธ ระบบคลังขอมูล 
กรณีศึกษาระบบขององคกรชั้นนํา ผลตอบแทนจากการลงทุนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

   Organizational Structure, behavior of organization, decision theory, value of 
information, information system for management, business information system, principles of 
enterprise resource planning, ERP implementation and integration, customer relation system, 
data warehousing system, case study of leading organization, return on investment from 
information technology 

 
TE013 155 กลยุทธเทคโนโลย ี 2(2-0-4) 
 Technology Strategy 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมม ี
  กลยุทธทางธุรกิจ การจัดการธุรกจิทางเทคโนโลยีระดับสูง รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

และการตลาด โครงสรางและการพัฒนาสมรรถนะองคกรการลงทุนในเทคโนโลยี ความสมัพันธระหวางกลยุทธ
และระบบการวางแผนองคกร การพัฒนากลยุทธทางเทคโนโลย ี

  Business strategy, high-technology business management, patterns of technological 
and market change, structure and development of organizational capability, investment in 
technology, relationship between strategy and enterprise planning system, development of 
a technology strategy  

 
TE013 301 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิต ิ 3(2-3-5)  
 Statistical Quality Control  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC602 002# 
  กระบวนการทางสถติิในการควบคมุคุณภาพ การออกแบบและควบคุมคุณภาพการผลติ แผนภมูิ

ควบคุมคุณภาพสําหรับตัวแปรและคุณลักษณะ แผนการเลือก ตัวอยางเพ่ือการยอมรับสําหรับตัวแปรและ
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คุณลักษณะ ความสามารถของกระบวนการ บทบาทของการทดลองในการออกแบบเพื่อคุณภาพ หลักทั่วไป
ของการออกแบบและพัฒนากระบวนการดวยการออกแบบการทดลอง 

   Statistical process for quality control, design and manufacturing quality control, 
control charts for variables and attributes, acceptance  sampling  plan  for variables and 
attributes, process capability assessment, acceptance  sampling plan, role of 
experimentation in designing for quality, principles of process design and improvement with 
experimental design  

 
TE013 350 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ  3(2-3-5) 
 Web Application Development 
 เงื่อนไขของรายวิชา:  TE012 301 
  ระบบอินเตอรเน็ตและเว็บเซอรวสิ การพัฒนาฐานขอมูลบนเวบ็ โปรแกรมประยุกตบนเวบ็

องคประกอบ การพัฒนาซอรฟแวร การพัฒนาโปรแกรมประยุกตเวบ็โดยใชซอรฟแวรแบบเปด 
  Introduction to internet, web services, web database development, web application 

and  components, software development, development of web application using open 
source software  

 
TE013 351 ระบบสนับสนนุการตัดสินใจของการดําเนินงาน 3(3-0-6) 
 Decision Support Systems of Operations 
 เงื่อนไขของรายวิชา  : TE012 302 
  การศึกษาหลักการเบื่องตนของการสรางแบบจําลอง การออกแบบ และการดําเนินการระบบสนับสนุน

การตัดสินใจสําหรับการดําเนินงานของกระบวนการผลิตและอุตสาหรรมการบริการตางๆ  รวมถึงแนวคิด
กาวหนาเกี่ยวกับการสรางแบบจําลองบนกระดาษคํานวณ  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร การจําลองมอนติ
คาโล การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ และการเพิ่มประสิทธิภาพ 

  Study of the fundamentals for modeling, designing, and implementing decision 
support systems for the operation of manufacturing and service industries as well as 
advanced concepts on spreadsheet modeling, computer programming, Monte Carlo 
simulation, statistical data analysis, and optimization 

 
TE013 401 กระบวนการทางอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
 Industrial Processes 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  TE011 402 และ TE012 401# 
  การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลติวัสดุที่ใชในการผลิตผลติภณัฑอุตสาหกรรมเทคนิคการผลิต

สมัยใหมกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก กระบวนการแปรรูปโลหะกระบวนการประกอบกระบวนการพมิพสําหรับ
ผลิตภณัฑอุตสาหกรรมกระบวนการผลิตบรรจภุัณฑกระบวนการแปรรูปยาง เทคโนโลยีซเีอ็นซีเบื้องตน การ
เขียนรายงานการศึกษาและหัวขอพิเศษทางอุตสาหกรรมรวมถึงการเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ 

  Study of the manufacturing processes, manufacturing materials and products, modern 
production techniques,plastic forming process, metal processing, assembly processes, 
printing processes for manufacturing products, packaging production processes, rubber 
processing,introduction to computer numerical controlled technology,reports on selected 
industrial processes,factory visits 

 
 

TE013 402 เคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรมและการวัด 3(2-3-5) 
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 Industrial Instrumentation and Measurement  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมม ี
  วิธีการวัดและคุณสมบตัิของเครื่องรับสัญญาณกลไกของการเคลื่อนที่และคณุลักษณะของเครื่อง

ควบคุมสามประการไดแกการรวมกลุมแบบรูปสําหรับการสงผานสัญญาณการควบคุมแบบตรรกศาสตรและ
แผนภาพแบบขั้นบันไดลําดับการควบคุมอยางไมตอเนื่องคุณสมบตัขิองพีแอลซีและการใชในทางอุตสาหกรรม
การควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร 

  Measurement methods and sensor characteristics, actuator and three term controller 
characteristics,  loop conventions for signal transmission,  logic control and ladder diagrams, 
sequential control of discrete  operation, Industrial PLC’s characteristics and uses, 
computerized control 

 

TE013 403 หลักการออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 3(2-3-5)  
 Product and Packaging DesignPrinciples  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : TE011 403 
  ระบบบรรจุภณัฑ คุณลักษณะของบรรจุภณัฑ ขอกําหนดดานความปลอดภัยของบรรจุภณัฑและบรรจุ

ภัณฑเพื่อวัตถุประสงคพิเศษการประยุกตใชซอฟทแวรการออกแบบโดยใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ
ทางอุตสาหกรรมในการเขียนแบบสองและสามมติิงานสวมและพิกัดความเผื่อแนวคดิของการออกแบบ
ผลิตภณัฑ การออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ การออกแบบผลติภณัฑและบรรจุภณัฑเพื่อการใชงาน
และความสวยงาม 

  Type of packaging system, packaging characteristics, safety requirement for packaging, 
packaging for special purpose, applying CAD software increating industrial design drawings 
including two- and three-dimensional drawings, fits and tolerances, concepts of product 
design, design for manufacturing and assembly, product and packaging design for 
functionality and appearance 

 

TE013 404 เทคโนโลยีความปลอดภัยและสขุภาพในการทํางาน 3(3-0-6) 
 Occupational Safety and Health Technology 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  TE013 401 
   หลักการเบื้องตนของความปลอดภัยและสุขภาพในการทํางาน การจัดการความปลอดภัยในงาน

อุตสาหกรรม อุบตัิเหตุและผลกระทบในงานอุตสาหกรรม ตัวอยางกฎหมายและมาตรฐานตางๆที่เกีย่วของกับ
ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม ทฤษฎีของสาเหตุอุบัตเิหตุการคาดหมาย เขาใจ ประเมิน และควบคมุ อันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรม การจัดทําโครงงานดานความปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรม 

  Introduction to occupational safety and health, industrial safety management, 
accidents and effects that are commonly occurred in industry, examples of occupational 
safety and health standards, theory of industrial accident causation, emphasis on 
anticipation, recognition, evaluation, and control of potential hazards in industry, group 
projects on safety practice in industry 

 

TE013 450 การจัดการของเสียมีพิษจากอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Toxic Industrial Waste Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมม ี
  ความหมายของของเสียมีพิษแหลงกําเนิดคุณลักษณะการขนสงและการเก็บรักษาความเปนพิษและ

การวัดเทคโนโลยีดานการขจัดทางกายภาพเคมีและชีวภาพการเผาและเทคนิคการขจัดทางความรอนอ่ืนๆรี
ดักชั่นของของเสียและการนาํกลับมาใชการประเมินความปลอดภัยและความเสีย่ง 
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  Definitions of toxic waste, sources and characteristics, transportation and storage, 
toxicity and toxicity measurement, physical, chemical and biological treatment technologies, 
incineration and other thermal treatment techniques, air pollution treatment,  waste 
reduction and recycling,  safety and risk assessment 

 
TE013 451 เทคโนโลยีกระบวนการผลิตโดยรวม 3(3-0-6) 
 Integrated Process Technology 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมม ี
  การคิดสรางสรรคกระบวนการการทําสมดุลมวลสารและสมดลุพลังงานการบูรณาการระบบพลังงาน

และความรอน การประมาณราคาการลงทุนการวิเคราะหความเปนไปได 
  Process creation, heat and mass balance in practices, heat and power integration, 

capital cost estimation, profitability analysis 
 
TE013 452 ระบบบานอัจฉริยะ 3(2-3-5) 
 Smart Home System 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมม ี
  ระบบบานอัจฉริยะ เซนเซอร ระบบจัดการพลังงาน การตรวจจับการเคลื่อนไหว ระบบแสงสวาง การ

ควบคุมอุณหภูมิ และการสั่งงานดวยเสียง 
  Study on the smart home system, sensors, energy management system, motion 

detection, light automatic system, temperature control, and voice command 
 
TE013 501 การวิจัยดําเนินงานในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)  
 Operations Research in Industry 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC401 201# 
  การประยุกตใชเครื่องมือการเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรม โปรแกรมเชิงเสน  โปรแกรมจํานวนเต็ม

และกระแสเครือขาย การแปลงปญหาจริงสูตัวตัวแบบทางคณิตศาสตรการกําหนดรูปแบบและการแกปญหาที่
เกิดขึ้นจริงในภาคอุตสาหกรรม การใชซอฟตแวรสําเร็จรูปเชิงพาณิชยในการแกปญหาเบื้องตนจนถึงปญหา
ขนาดใหญ 

  Application of optimization tools in industries, linear programming, integer 
programming, and network flows, interpretation, formulation and implementation of 
mathematical models for solving industrial and real-world problems, using commercial 
software packages in solving both small and large scale problems 

 
TE013 502 การวางแผนการผลิตและการควบคุมสินคาคงคลัง 3(3-0-6)  
 Production Planning and Inventory Control 
 เงื่อนไขของรายวิชา  : TE012 501 
  หลักการของการวางแผนและควบคุมการผลิต การวิเคราะหระบบการผลิต การพยากรณอุปสงคและ

การผลิตการวางแผนการขายและการดําเนินการการกาํหนดตารางการผลิตหลัก การจดัการวัสดคุงคลังและ
การวางแผนความตองการวัสดุการจัดตารางการผลติ การควบคมุกิจกรรมการผลติ ระบบการผลิตแบบ
ทันเวลาพอดี ระบบการผลติแบบลีน และการจัดการโซอุปทาน 

  Principle of production planning and control, analysis of production system, demand 
and production forecasting, sales and operations planning, master production scheduling, 
inventory management and material requirements planning, capacity planning and 
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management, production scheduling, Production activity control, just-in-time, lean 
manufacturing system and supply chain management. 

 
TE013 503 เทคนิคเพ่ือการเพ่ิมผลิตภาพ 3(3-0-6) 
 Techniques for ProductivityImprovement  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  TE012 501 
  แนวทางและความสําคัญของการเพิ่มผลติภาพหลักการและเทคนคิเพื่อการเพิ่มคณุคาผลิตภาพในงาน

อุตสาหกรรมเทคนิคการหักลบและปฏิบัติงาน การวิเคราะหสาเหตุของความบกพรองและผลกระทบรีเอ็นจิ
เนียริ่ง การบํารุงรักษาทวีผลโดยรวมการผลิตแบบลีนซิกซซิกมา 

  Principles and importance of productivityimprovement, improvement of value-added 
productivity in industry, subtract and operate procedure, failure mode and effect analysis 
and reengineering, total productivity maintenance, lean manufacturing, Six Sigma 

 
TE013 550 การตัดสินใจที่เหมาะสมสําหรับปญหาทางดานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)  
 Optimizing Decision Making for Industrial Problems 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมม ี
  พื้นฐานของตัวแบบการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุด การตัดสินใจดวยกระดาษคํานวณ การพัฒนาระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจดวยกระดาษคํานวณ การประยุกตปฏิบัติในปญหาดานการผลิตและอุตสาหกรรมบริการ 
  Basic optimizing decision-making models, spreadsheet-based decision making, 

developing spreadsheet-based decision support systems, practical application in 
manufacturing and service industry problems. 

 
TE013 551 การจัดการวัสด ุ 3(3-0-6) 
 Materials Management  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  TE012 501 
  การจัดการดานการจัดหาวัตถุดิบและชิ้นสวนในงานอุตสาหกรรม, การคาดคะเนการใชหลักการจดัหา

เงื่อนไขทางกฏหมายการเจรจาตอรองการเก็บรักษาทางกายภาพการบรรจุและขนถายวัสดคุุณสมบตับิงเฉพาะ
และการทดสอบวัสดุการจัดการคลังวัตถุดิบ 

  Management of procurement of raw materials and componentsfor manufacturing, 
forecasting usage, principles of procurement, legal requirements, negotiations, physical 
storage, materials handling and transport, material specification and testing, materials 
inventory management 

 
TE013 552 การยศาสตรอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Ergonomics 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  TE012 502# 
  การยศาสตรขั้นแนะนํา มานุษยมติิ สมรรถภาพและลักษณะทางจติวิทยา การออกแบบระบบมนุษย-

เครื่องจักรและวิธกีารประเมินการทํางาน  สถานีงาน เครื่องมือ และสิ่งแวดลอมในการเพิ่มสมรรถนะของคน 
ความปลอดภัย และสุขภาพ 

  Introduction to ergonomics, human anthropometry, capabilities and psychological 
characteristics, Man-machine system design and evaluation of work method, station, tool 
and environment to enhance human performance, safety and health 
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TE013 553 การจัดการโลจิสติกสสําหรับเทคโนโลยีการผลิต 3(3-0-6) 
 Logistics Management for Production Technology 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  TE012 501 
  บทบาทของการจัดการโลจิสติกสในอุตสาหกรรม องคประกอบและกิจกรรมทางโลจิสติกส 

ความสัมพันธของกิจกรรมโลจิสติกสกับหนวยงานตางๆ การวางแผน การปฏิบัติงานและการควบคุมในการ
จัดการโลจิสติกส การไหลของวัสดุและสารสนเทศทางโลจิสติกส การออกแบบเครือขายโลจิสติกส การ
วิเคราะหตนทุนของโลจิสติกส การบริการลูกคา การประเมินผลการปฏิบัติงานของโลจิสติกส 

  The role of logistics management in industry, the components and activities of 
logistics, relationships between logistics activities and organization’s departments, planning 
implementing and control for logistics management, material flow and logistics information 
flow, logistics network design, logistics cost analysis, customer service, and logistics 
performance measurement 

 
TE014 101 การจัดการตนทุนเพ่ือการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
  Cost Management for Decision Making  
  เงื่อนไขของรายวิชา  :  TE013 101 
   หลักการจดัการตนทนุและการวางแผนเชิงกลยุทธ ระบบตนทุนผลิตภัณฑ ระบบการสะสมตนทุนของ

การดําเนินการการผลิตแบบไมตอเนื่องและแบบกลุม ระบบตนทุนฐานกิจกรรม การจัดการฐานกิจกรรม ระบบ
ตนทุนกระบวนการ การประเมนิตนทุน การวิเคราะหความสามารถการหากําไร การวิเคราะหคุณคาและ
กรณีศึกษา การจัดการตนทุนและการตัดสินใจในการผลติ 

   Principles of cost management and strategic planning, product costing systems, cost 
accumulation for job-shop and batch operations, activity-based costing systems, activity-
based management, process costing systems, cost estimation, profitability analysis, value 
analysis and case study, cost management and decision making in manufacturing 

 
TE014 301 การจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 3(2-3-5) 
 Management of Information and Communication Systems 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  TE012 302 
  การศึกษาในทางลึกเกี่ยวกับยุทธวธิีและการวางแผนระบบขาวสารโดยรวมถึงการจัดการเกี่ยวกับ

แหลงขอมูลและการวางแผนดานความสามารถตลอดจนการบริการดานขาวสารและการคํานวณปรมิาณผูใช
ขั้นสุดทายรวมทั้งองคประกอบหรอืปฏิสัมพันธของมนุษยกับคอมพิวเตอร 

  In-depth study of the strategy and planning of information systems, including 
information resource management and capacity planning, management of information 
services and end-user computing, human-computer interaction 

 
TE014 302 การจําลองการผลิตและกระบวนการทางอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
  Production and Industrial Process Simulation  
  เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC602 002# 
  พื้นฐานโมเดลการจําลอง การจําลองแบบไมตอเนื่อง เทคนิคมอนติคารโล การสรางเลขสุม การทวน

สอบและการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของแบบจําลอง การวิเคราะหผลลัพธ การเปรียบเทียบทางเลือกของ
ระบบอื่น การจําลองระบบการผลิตและบริการ การประยุกตใชกับปญหาที่เกิดขึ้นจริงในอุตสาหกรรม 

  Basic simulation modeling, discrete-event simulation, Monte-Carlo technique, random 
number generators,  model verification  and validation, output analysis, comparing 
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alternative system configurations, simulation of manufacturing and service systems, practical 
application in real industrial problems 

 
TE014 761 สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิต 1(1-0-2) 
 Seminar inProduction Technology 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  นักศึกษาชั้นปที ่4 
  การเสนอผลงานปากเปลาเปนภาษาอังกฤษ และรายงานในหัวขอท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีการผลติ 
  Oral presentationin English and report on topics related to production technology 
 
TE014 773 การเตรียมโครงการดานเทคโนโลยีการผลิต 2(2-0-4)    
 Pre-Project in Production Technology 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  นักศึกษาชั้นปที ่4 
  การศึกษาคนควาเพื่อการออกแบบโครงการดานเทคโนโลยีการผลติ การวางแผนโครงการ การเลือก

ขั้นตอนการดําเนินงาน วิธีการเขียนโครงการการนําเสนอโครงการ 
  Study and research for developing production technology project, project 

preparation, process selection, proposal development, project presentation 
 
TE014 774 โครงการพิเศษดานเทคโนโลยีการผลิต 3(0-9-6) 
 Special Projects in Production Technology 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  นักศึกษาชั้นปที ่4 
  นักศึกษาตองทําการศึกษาโครงการพิเศษที่เกี่ยวของกับงานดานเทคโนโลยีการผลิตหรือสาขาที่

เกี่ยวของโดยตองสงรายงานผลการศึกษานั้นใหคณะกรรมการสอบของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติ 
  Student must take up special projects concerning production technology or related 

fields. Reports from the study must be presented to the board of examination from the 
department of production technology 

 
TE014 785 สหกิจศกึษาทางเทคโนโลยีการผลิต 6 หนวยกิต 
 Co-operative Education in Production Technology 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  นักศึกษาชั้นปที ่4 
  การปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเสมือนเปนพนักงานของสถานประกอบการ เปนเวลาไมนอยกวา 

16 สัปดาห และตองจัดทํารายงานและเสนอผลการปฏิบัติงานตอคณาจารยในสาขาวิชาเพื่อการประเมินผล 
  Minimum requirement of 16 weeks of practical work experience in a workplace must 

be completed.  Report on the work study and oral presentation is subjected for evaluation 
at the end of the course. 

 
TE014 796 การฝกงานทางเทคโนโลยีการผลิต 1(0-48-0)   
 Production TechnologyInternship 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  นักศึกษาชั้นปที่ 3ขึ้นไป 
  การฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรม หนวยงานเอกชนหรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ไมนอยกวา 

200 ชั่วโมง การเพิ่มประสบการณในการทํางาน การจัดการโครงการ การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน
การฝกงาน 

  Internship in a manufacturing company, private or government sector for no less than 
200 hours, acquiring work experience, project management, report summary, project 
presentation 
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3.2 ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร  
 

ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัว 
บัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นายพลฤทธ์ิ จุลมนต 3-1004-xxxxx-xxx ผูชวยศาสตราจารย M.Sc. (Macromolecular Science) 
B.S.E. (Materials Science and 
 Engineering) 

2 นายธัญญา จันทรประสพชัย 3-4097-xxxxx-xxx อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 

3 นางสาวมานิดา สวางเนตร 3-1024-xxxxx-xxx อาจารย Ph.D. (Industrial Engineering) 
M.Eng. (Industrial Engineering) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

4 นางอนาลยา หนานสายออ 3-3099-xxxxx-xxx อาจารย ปร.ด. (เกษตรเชิงระบบ) 
สต.ม.  
วท.บ. (สถิติ) 

5 นายอาทิตย อภิโชติธนกลุ 3-4511-xxxxx-xxx อาจารย ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
วศ.ม. (วิศวกรรมอตุสาหการ) 
วท.บ. (สถิติ) 

3.2.2 อาจารยพิเศษ 

ที ่ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิ หนวยงานที่สังกัด 
1 นางผกาวดี แกวกันเนตร รองศาสตราจารย Ph.D. (Chemical Engineering) คณะเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลยัขอนแกน 
2 นางขนิษฐา เฟยลา ผูชวยศาสตราจารย Dr.-Ing (Chemical and 

Bioengineering) 
คณะเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

3 นางสาวมัลลิกา บุญม ี ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Biotechnology) คณะเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

4 นางสุภัทรา ปลื้มกมล ผูชวยศาสตราจารย D.Eng.(Production System) คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

5 นางสาวอารยา เชาวเรืองฤทธิ ์ ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Food Processing 
Engineering) 

คณะเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

6 นายณภัทร อินทนนท อาจารย ปร.ด. (อุตสาหการ) คณะครุศาสตรอตุสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลอีสาน 

7 นายเอกพงษ ทองธีรภาพ อาจารย M.Sc. (Management 
andOrganization) 

อาจารยพิเศษ 
วิทยาลัยบณัฑิตศึกษา 
การจัดการ 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
การฝกงาน/สหกิจศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต ในหนาท่ีการควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ การ
จัดซื้อ การตลาด การจัดการความปลอดภัย หรือฝกงาน/สหกิจศึกษาในหนวยงานราชการที่เกี่ยวของโดยการฝกงาน/สหกิจศึกษา
รวมทั้งการดําเนินการศึกษาหรือโครงการวิจัยที่เกี่ยวของจะอยูภายใตความดูแลของอาจารยที่ปรึกษาฝกงาน อาจารยนิเทศ และ
ผูรับผิดชอบการฝกงาน/สหกิจศึกษา ตัวแทนจากหนวยงาน 
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
4.1.1 มีวินัย สามารถปฏิบตัิตนตามกฏระเบียบของสถานท่ีฝกงาน/ปฏิบัตสิหกิจศึกษา 
4.1.2 มีทักษะการทํางานดานการวางแผน การจัดการ และการติดตอสื่อสาร และการทํางานเปนทีม 
4.1.3 สามารถประยุกตใชความรูเพื่อแกไขปญหา และนําเสนอผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4.1.4 มีการพัฒนาดานมนุษยสมัพันธ คุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4.2 ชวงเวลา 
แผนการเรียนเลือกการฝกงาน 

 ภาคฤดูรอน ชั้นปที3่ระยะเวลารวมไมนอยกวา200ชั่วโมง  
  แผนการเรียนสหกิจศกึษา  
ภาคการศึกษาที่ 2ชั้นปที่4ระยะเวลารวมไมต่ํากวา15สัปดาห 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
วันจันทร-วันศุกรเวลา8.00-17.00 น. (หรือเปนไปตามที่หนวยงานทีน่ักศึกษาเขาฝกงานจะกําหนด) 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
5.1 คําอธิบายโดยยอ 

การทําโครงงาน/งานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตโดยใหมีการดําเนินการดังนี้  
 หลักสูตรเลือกการฝกงาน 

การบรรยายกระบวนการทําวิจยั รายละเอียดตามรายวิชา TE014 774  โครงการพิเศษดานเทคโนโลยีการผลิต (Special 
Projects in Production Technology) โดยมลีําดับการดําเนินการดังนี ้

1) จัดกลุมนักศึกษาในการทําวิจัยกลุมละ 2-3 คน ทํางานวิจัยตามโจทยที่สนใจพรอมกับเลือกอาจารยทีป่รึกษา  
2) ดําเนินการทําวิจยัที่อยูภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา  
3) นําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบรายงานและการนําเสนอ และมีการประเมินผลงานวิจัย  
4) จัดนิทรรศการการเสนอผลงาน (ถามี) 

หลักสตูรเลือกสหกจิศึกษา 
การเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษาอยูภายใตโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษากอนเริม่ทําโครงงานหรือ

งานวิจัย และรายละเอียดตามรายวิชาTE014 785สหกิจศึกษาดานเทคโนโลยีการผลิต (Co-operative Education in Production 
Technology)มีลําดับการดําเนินการดังนี ้

1) นักศึกษาเลือกเรื่องท่ีสนใจเพื่อทําโครงงานวิจัยจากหัวขอที่โรงงานอตุสาหกรรมกําหนด 
2) สืบคนขอมูลและจดัทําโครงรางงานวิจัย รวมกับพนักงานพี่เลี้ยงหรือผูประกอบการและอาจารยนิเทศ 
3) นําเสนอโครงรางงานวิจัยตอคณะกรรมการประเมินผลโครงงานวิจัย 
4) ดําเนินการทําวิจยัหรือแกไขปญหาตามที่กําหนดในโครงรางโครงงานหรืองานวิจัย 
5) นําเสนอความกาวหนาการทําวิจยั 
6) วิเคราะหขอมูลและจดัทํารายงานการวิจัย 
7) นําเสนอผลงานวิจัยและตอบขอซกัถาม (สอบ) ตอคณะกรรมการประเมินผลโครงงานวิจัย 
8) สงรายงานการวจิัยฉบับสมบูรณตอคณะกรรมการประเมินผลโครงงานวิจัย 
9) จัดนิทรรศการการเสนอผลงาน ตพีิมพเผยแพรผลงานในวารสารวิชาการและ/หรือนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 

(ถามี และไดรับอนญุาตจากผูประกอบการ) 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

5.2.1 มีความรูและทักษะดานการวิจยั ไดแก การสืบคนขอมูล การจัดทําโครงรางงานวิจัย การนําเสนอโครงรางงานวิจัย 
การดําเนินการวิจัย การนําเสนอความกาวหนางานวิจัย การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอผลงานวิจัย การเขียน
รายงานการวิจยั จัดนิทรรศการการเสนอผลงาน ตีพิมพเผยแพรผลงานในวารสารวิชาการและ/หรือการนําเสนอ
ผลงานในท่ีประชุมวิชาการ (ถามี) 

5.2.2 มีทักษะการทํางานดานการวางแผน การบริหารจัดการ การตดิตอสือ่สาร การจดัเตรียมสื่อเพื่อการนาํเสนอและ
เทคนิคการนําเสนอ 

5.2.3 มีการพัฒนาดานมนุษยสมัพันธ คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมในการทําวิจัย และการทํางานเปนทีม (นักศึกษา
โครงการพิเศษ 2-3 คน รวมกันทําโครงงานวิจัย และนักศึกษาสหกิจศึกษาตองทํางานรวมกับพนักงานพี่เลี้ยงและ
พนักงานในฝายที่เกี่ยวของในโรงงานอุตสาหกรรม)  

5.2.4 สามารถบูรณาการองคความรูเพื่อแกปญหาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยกีารผลิตและการจัดการอุตสาหกรรมได 
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5.3 ชวงเวลา 
ภาคการศึกษาท่ี 1-2 ชั้นปที่ 4  

5.4 จํานวนหนวยกิต 
หลักสตูรเลือกการฝกงาน:  TE014 773  การเตรยีมโครงการดานเทคโนโลยีการผลิต  2  หนวยกิต 
 TE014 774โครงการพเิศษดานเทคโนโลยีการผลติ 3 หนวยกิต  
หลักสตูรเลือกสหกจิศึกษา:  TE014 785สหกิจศึกษาดานเทคโนโลยีการผลิต 6 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
หลักสูตรเลือกการฝกงาน 

1) อาจารยประจําทําหนาทีเ่ปนอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหคําแนะนําแกนกัศึกษา โดยนักศึกษาเปนผูเลือกอาจารยที่
ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ 

2) อาจารยที่ปรึกษาจดัตารางเวลาเพือ่ใหคําปรึกษาและติดตามการทํางานของนักศึกษา 
3) จัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือใหเพียงพอตอการใชงาน 
4) มีการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในการใชอุปกรณ เครื่องมือในการทํางาน 
5) มีคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรบริการในศูนยคอมพิวเตอรของภาควิชา  

หลักสูตรเลือกสหกิจศกึษา 
1) คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรแตงตั้งคณะกรรมการประสานงานรายวิชา  
2) ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมรายละเอียดและขั้นตอนตางๆของรายวิชาพรอมจัดทําคูมือรายวิชา 
3) ติดตอประสานงานกับสถานประกอบการที่สนใจรับนักศึกษาสหกิจศกึษา และคัดเลือกสถานประกอบการ 
4) ชี้แจงรายละเอียดวิชาแกนักศึกษาพรอมตอบขอซักถาม 
5) แนะนําวิธีการคัดเลือกสถานประกอบการและการเตรียมตัวกอนปฏบิัติสหกิจศึกษาแกนักศึกษา 
6) แนะนําวิธีการสืบคนขอมูล วิธีการจัดเตรียมโครงรางงานวิจัย วิธีการเขียนรายงานผลการวิจัย การจัดเตรียมสื่อ

เพาเวอรพอยตเพื่อการนําเสนอ และวิธีการนําเสนอ 
7) คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรแตงตั้งอาจารยนิเทศที่มีความเชี่ยวชาญตามหัวขอโครงงานวิจัย และคณะกรรมการ

ประเมินผลโครงงานวิจัย 
8) อาจารยนิเทศจดัตารางนิเทศนักศกึษาเพื่อใหคําปรึกษาตางๆ ติดดามการทํางานของนักศึกษาพรอมทั้งรวม

ประเมินผลนักศึกษากับพนักงานพี่เลี้ยงหรือผูประกอบการ 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 ประเมินคุณภาพขอเสนอโครงการวิจัยโดยอาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยที่ปรึกษา และ/หรืออาจารย
นิเทศ ในดานความเหมาะสม พรอมใหขอเสนอแนะตางๆที่จะทําใหไดผลงานวิจยัที่ดีและเหมาะสมกับเวลาของ
นักศึกษา เปนตน 

5.6.2 มีคณะกรรมการประเมินผลโครงงานวิจัย ประกอบดวยอาจารยที่ปรกึษาหรืออาจารยนเิทศ อาจารยทีป่รึกษารวม
หรือพนักงานพี่เลี้ยง และกรรมการ (รวม 3-4 คน) ทําหนาท่ีประเมนิความกาวหนาของโครงงานวิจัย พรอมให
ขอเสนอแนะตอปญหาและอุปสรรคตางๆที่เกิดขึ้น (หากมี) 

5.6.3 เมื่อนักศึกษาไดเสร็จสิ้นการดาํเนนิวิจัยและเตรยีมรายงานผลการวจิัยแลว คณะกรรมการประเมินผลโครงงานวิจัย
ทําหนาท่ีประเมินผลการทํางานของนักศึกษาในภาพรวมจากการตดิตามการทํางาน ผลงานในแตละข้ันตอน ตรวจ
รายงาน และสอบโครงงานวิจัย นักศึกษาจะผานรายวิชานี้ โดยใชระบบระดับคะแนน (เกรด)เมื่อคณะกรรมการ
ประเมินผลโครงงานวิจัยสรุปความเห็นใหผาน 

5.6.4     นักศึกษาจะผานรายวิชานี้ โดยใชระบบระดับคะแนน (เกรด)เมื่อคณะกรรมการประเมินผลโครงงานวิจัยสรุป
ความเห็นใหผาน 

 

หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมการดําเนินการ 

1.1 มีทักษะดานการออกแบบ ควบคุม และพัฒนาผลติภณัฑ
 และระบบการผลติ  

-รายวิชาเฉพาะและวิชาเลือกของหลักสตูร 
- สงเสริมใหเรียนรูดวยตนเอง จากสถานการณจริง หรือกรณีศึกษา 
และการจัดทําโครงการ 
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1.2 มีความคิดสรางสรรคและวิเคราะหแนวทางแกปญหาได
 ดวยตนเอง 

- กิจกรรมในภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ โดยใชกรณีศึกษาและ 
การอภิปรายรวมกัน  
- การจัดการเรียนการสอนที่เนนการคนควาดวยตนเอง เชน การ 
คนควาขอมูลสารสนเทศ และการเรียนผานระบบ e-learning  
- สหกิจศึกษาและโครงการพิเศษดานเทคโนโลยีการผลิตรวมทั้งการ 
ทําโครงงานในบางรายวิชา เปดโอกาสในการใชความคิดสรางสรรค 
ทางการวิจัยในเชิงวิชาการ 

1.3 มีภาวะผูนําและผูตามที่ดี  
 

- ภาคปฏิบัติการในบางรายวิชาไดกําหนดกิจกรรมและโครงงานเพื่อ 
สงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูการจดัการโครงการ การวางแผนการ 
ทํางาน และการทํางานเปนทีม  
- การฝกงานและสหกิจศึกษา รวมทั้งรายวิชาโครงการพิเศษดาน 
เทคโนโลยีการผลติ สงเสริมการวางแผน การสื่อสารที่ม ี
ประสิทธิภาพ และการทํางานรวมกัน 
- กิจกรรมสานสัมพันธจากรุนพี่สูรุนนอง 

1.4 มีความเคารพวินัยองคกร และพรอมทํางาน - การฝกงานและสหกิจศึกษาพัฒนาทักษะดานการปฏิบัตตินตามกฎ 
ระเบียบขององคกร รวมทั้งฝกฝนจิตอาสาในการทํางาน 
- กิจกรรมการทัศนศึกษาโรงงานอตุสาหกรรม 
-กิจกรรมรณรงคการแตงกายถูกระเบียบ 
- กิจกรรมรณรงควินัยในการขับขี ่

1.5 มีทักษะการใชภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได - การใชสื่อการสอนและตําราภาษาอังกฤษในบางรายวิชา 
- ฝกฝนการอานและวิเคราะหบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ 
ในบางรายวิชา 
- รายวิชาสัมมนาโดยภาษาอังกฤษ 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) มีจิตสาํนึกและตระหนักในการปฏบิัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ 
(2) มีวินัย ซื่อสัตย และรับผดิชอบตอตนเองและสังคม 
(3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภมูิใจในทองถ่ิน สถาบัน และประเทศชาต ิ
(4) เปนแบบอยางท่ีดีตอสังคมในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน 

2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) ประเมินผลการเรียนรูและรายงานผลงานจากการเรยีนรายวิชา 
(2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนนักศกึษา อาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาตางๆในคณะฯ 
(2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนนักศกึษา อาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.2 ความรู 
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

(1) มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
(2) มีทักษะและประสบการณการเรียนรูในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ สามารถ

ปฏิบัติงานในสาขาวิชาการ/วิชาชีพในสถานการณตางๆได 
(3) มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาและการตอ
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ยอดองคความรูในสาขาวิชา 
(4) ตระหนักในธรรมเนยีมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับในสาขาวิชาชีพ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณได 

2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
(1) การสอนหลายรปูแบบสําหรับรายวิชาของหลักสูตร ไดแก การบรรยาย การอภิปราย การฝกภาคปฏิบตัิการ 

การระดมความคิด การนาํเสนอผลงาน การศึกษาคนควาดวยตนเองการเขียนรายงาน และการทําโครงงาน 
(2) การนําเสนอวิสัยทัศนของการเรียนรูของรายวิชากอนเขาสูบทเรียน การสรุปเนื้อหาและหลักการสําคญัของ

หัวขอการเรียน การแสดงความสมัพันธและสหสมัพันธขององคความรู 
(3) การเรยีนรูผานการฝกประสบการณทํางานจริงโดยการฝกงาน การจดัทําโครงการพเิศษ หรือการดําเนนิงานสห

กิจศึกษากับสถานประกอบการภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา  
(4) การศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรรมการผลิต การเขารวมการประชุมสัมมนาที่จดัขึ้นโดยคณะและ

มหาวิทยาลยั  
2.2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

(1) ประเมินผลการเรียนรูระหวางการเรียน โดยการทําแบบฝกหัด การสอบยอย การเขียนรายงานการนําเสนอ
ผลงานกลุมหรือรายบุคคล 

(2) ประเมินผลการเรียนรูภายหลังการเรียน โดยการสอบขอเขียนและการสอบภาคปฏิบตั ิ
(3) ประเมินผลการศึกษาภายหลังจบการศึกษา โดยการประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑิต  

2.3 ทักษะทางปญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการพัฒนาความรูและการแกปญหาทางวิชาการได
อยางสรางสรรค 

(2) สามารถคิดวิเคราะหและริเริ่มสรางสรรค โดยใชความรูและประสบการณของตนในการแกปญหาการทํางานได 
(3) มีทักษะในการจัดการและคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 

2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
(1) การแสดงเคาโครงรายวิชาพรอมกาํหนดการและเกณฑประเมินโดยละเอียดของแตละรายวิชา การให

ความสําคญักับความคดิรเิริ่มของผลงาน  
(2) การศึกษาคนควาดวยตนเอง การสัมมนา การทําโครงงานปญหาพิเศษ สหกิจศึกษา 
(3) การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
(4) การอบรมจากวิทยากรผูเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม 

2.3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
(1) ประเมินจากผลการศึกษาคนควาความรูรายบุคคล การจัดทํารายงานกลุม และผลการสอบ 
(2) ประเมินจากรายงานและการนําเสนอผลงาน การสัมมนา  
(3) ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานที่ไดรับมอบหมาย โครงการปญหาพิเศษ สหกิจศึกษา และประสิทธิผลภายหลังการ

ฝกงาน 
(4) ประเมินทักษะทางปญญาของบัณฑิต โดยผูใชบัณฑติ 

2.4 ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะผูนํา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม 
(2) ตระหนักในความแตกตางหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี  
(3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอยางตอเนื่อง 

2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) การจัดกิจกรรมการสอนหรือแบบฝกหัดที่เนนการทํางานเปนกลุม 
(2) การสอนท่ีสอดแทรกแนวคิดดานสทิธิหนาที่ของบุคคลในบางหัวขอที่เกี่ยวของ 
(3) การเรยีนรูตามหลักสูตรในหมวดของวิชาศึกษาท่ัวไป เชน พหุวัฒนธรรม ภาวะผูนําและการจัดการ 
(4) การสอนแนวทางการดาํเนินการสมัมนา และการศึกษาปญหาพิเศษหรือสหกิจศึกษา 
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2.4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีการประเมินตนเอง และสมาชิกกลุมสาํหรับกิจกรรมที่ทําเปนกลุม 
(2) ประเมินจากการสัมภาษณของอาจารยที่ปรึกษา 
(3) ประเมินผลการเรียนรูในรายวิชาหรือหัวขอที่มีกิจกรรมสงเสริมในดานนี้  
(4) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรหรือกระบวนการวิจัยในการคิด
วิเคราะหหรือแกปญหาในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได 

(2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรูดวยตนเอง 
การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ เพื่อประโยชนในการศึกษาในสาขาวิชา
การ/วิชาชีพได 

(3) มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน และเลือกรูปแบบสื่ออยางเหมาะสม 
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) การสอนแบบบรรยายในรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ วิชาชีพ และวิชาเลอืกเสร ี
(2) การมอบหมายงานท่ีตองใชทักษะในการวิเคราะหเชิงคุณภาพและเชงิตัวเลขในรายวิชาที่ตองฝกทักษะ โดย

ผูสอนตองใหคําแนะนาํวิธีการและตรวจสอบผลงานอยางสม่ําเสมอ 
(3) การมอบหมายงานท่ีตองมีการสืบคนขอมูลในรูปแบบท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ คดิวเิคราะหขอมูล เรยีบเรียงรายงาน และนําเสนอดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส 
(4) การเรยีนรูดวยตนเองผานระบบ e-Learning และการทดสอบความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
2.5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบตัิ การทําแบบฝกหัด การทํา
รายงานและการนําเสนอผลงาน 

(2) ประเมินผลการเรียนรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลยั 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ดังภาคผนวกก 

หมวดที่ 5.  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน 
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555หมวดที่ 7 ขอ 23 และ 24 หรือ

ระเบียบที่จะปรับปรุงใหม(ดังภาคผนวกง) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนกัศึกษา 

2.1  มีกระบวนการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติทุกปการศึกษา 
2.2 อาจารยผูสอนแตละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาโดย 
 2.2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเปน ตางกลุม ตางช้ันป ตางคณะ แลวแตกรณี เพื่อนํา
ผลมาใชในการปรับปรุงรายวิชา 
 2.2.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปการศึกษา โดยอาจพจิารณารวมกบัอาจารยผูสอนรายวิชาอ่ืนที่มีเนื้อหาใกลเคียงกัน เพื่อ
ไมใหเกิดความซ้ําซอน หรือใหเกิดความสัมพันธและตอเนื่อง แลวแตกรณี และทบทวนเนื้อหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชาของ
สถาบันอื่น หรือเทียบเคียงกับตําราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจัย เพื่อใหเกิดการพัฒนาเนื้อหาใหทันสมัยและมี
มาตรฐานทางวิชาการ 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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3.1 เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี พ.ศ.2558 และ 
3.2 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปรญิญาตรี พ.ศ. 2555หมวดที่ 8 ขอ 29  
3.3 สอบผานเกณฑการสอบวัดความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐาน สําหรับนกัศึกษาระดับปริญญา

ตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลยั (ฉบับท่ี 816/2552)ดังภาคผนวก ฎ 
3.4 เขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบรูณาการครบตามเกณฑที่กําหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัยตามประกาศของ

มหาวิทยาลยั (ฉบับท่ี 844/2554) ดังภาคผนวก ฏ 
3.4 ตองเรียนใหครบหนวยกติตามที่ระบุไวในหลักสตูร และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูรไมนอยกวา 2.00  
3.5ตองมีคะแนนเฉลีย่สะสมรวมไมต่ํากวา 2.00 สําหรับ 5 รายวิชาเฉพาะในกลุมวิชาบังคับไดแกTE012 501 การจัดการเทคโนโลยี
และการดําเนินงาน, TE012 502การศึกษาวิธีการทํางานและการวดังาน, TE013 401 กระบวนการทางอุตสาหกรรม,TE013 501การ
วิจัยดําเนินงานในอุตสาหกรรม และ TE013 503 เทคนิคเพื่อการเพ่ิมผลติภาพ  
3.6แผนการเรยีนเลือกฝกงาน นักศึกษาตองผานการฝกงานในสถานประกอบการไมนอยกวา 200 ชั่วโมง และแผนการเรียนเลือกสห
กิจศึกษา นักศึกษาตองไดคะแนนไมต่ํากวา 2.00 ในรายวิชา TE014 785สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการผลิต 
 3.7การใหอนุปริญญาในหลักสตูรน้ี สามารถใหกับผูทีล่งทะเบียนเรยีนและสอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสตูร และมีหนวย
กิตสะสมไมนอยกวา 139 หนวยกิต โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 1.75 แตไมเกิน 2.00 และมีคุณสมบัติเปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555  ตามขอกําหนดการใหอนปุรญิญา   หรือตามระเบยีบที่จะมีการ
ปรับปรุงใหม 

หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
1.1 การใหเขารับการอบรมตามหลักสตูร “การพัฒนาอาจารยใหม” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนหลักเกณฑใหอาจารยใหมทุกคน

ตองเขารับการอบรม ใหมคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบรหิารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของอาจารย
มหาวิทยาลยัและจรรยาบรรณคร ู และใหมีทักษะเกีย่วกับการจดัการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ การสอนสอดแทรก
คุณธรรมและจรยิธรรม และการสอนโดยใชสื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายใหมีอาจารยพี่เลี้ยงทําหนาท่ีใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาในดานการจดัการเรียนการสอน  
1.3 การชี้แจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตรโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
1.4 การมอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จัดทําเอกสารที่เกีย่วของกับการสอน ในหัวขอหนึ่งหรือหลายหัวขอท่ีอาจารย

ใหมมีความรูและถนดั เพื่อทดลองสอนภายใตคาํแนะนําของอาจารยพี่เลี้ยง หรือประธานหลักสูตร 
1.5 การกําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 
2.1 การพัฒนาทักษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

2.1.1 กําหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองดานการจดัการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
ตามความตองการของอาจารย และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลยัมีการเปดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย
ในหัวขอตางๆ ที่เกีย่วของกับการจัดการเรียนการสอน การวิจยั การผลิตผลงานทางวิชาการ เปนประจําทุกป 

2.1.2 การจัดใหมีการสอนแบบเปนทีม ซึ่งจะสงเสริมโอกาสใหอาจารยไดมีประสบการณการสอนรวมกับคนอื่น รวมถึงการ
มีโอกาสไดเปนผูรบัผิดชอบรายวิชา ผูประสานงาน และผูรวมทีมการสอน 

2.1.3 การสงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการจดัการเรียนการสอนระหวางอาจารย
ในหลักสูตร หรือทําวิจัยการเรียนการสอนท่ีสามารถนําไปเผยแพรในการประชุมวิชาการที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา
เดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชพีดานอื่นๆ 
2.2.1 การสงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
2.2.2 การสงเสริมใหอาจารยผลติผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ และการนาํเสนอผลงานในการประชุมวิชาการใน

สาขาวิชาการหรือวิชาชพี อยางนอยใหมีผลงานการเขียนหรือการนาํเสนอปละ 1 เรื่อง 
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หมวดที่ 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกํากับมาตรฐาน 
  การบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 และตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยจะประเมินผลการดําเนินงาน
ของหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ขอ 15 เรื่อง การประกันคุณภาพหลักสตูร และตาม 12 ตัว
บงช้ีผลการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
2. บัณฑิต 
  กําหนดคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน คือ คณุธรรมจรยิธรรม ความรู ทักษะ
ทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะในการคดิวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มรีะบบการสํารวจการไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต และสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ 
ซึ่งจํานวนบัณฑิตทีร่ับการประเมินจากผูใชบัณฑติจะตองไมนอยกวารอยละ 40 ของจํานวนบัณฑิตทีส่ําเรจ็การศึกษา และตองไดรับ
การประเมินความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิตไมนอยกวา 70% 
3. นักศึกษา 
 3.1 การรับนักศึกษา 
 หลักเกณฑในการรับนักศึกษาใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกนวาดวยการศึกษาระดับปรญิญาตรีพ.ศ.2555 
 3.2การเตรยีมความพรอมกอนศึกษา 

 3.2.1 มหาวิทยาลัยไดมีแผนดานการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนเขาศึกษาในดานตาง ๆ 
กอนการเขาศึกษา เชน การจัดหาที่พัก แนะนําสํานักการเรียนรูและศูนยอํานวยความสะดวกตางๆ ในมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งวัฒนธรรมอีสาน เชน การบายศรีสูขวัญนองใหม เปนตน 

 3.2.2 คณะเทคโนโลยีมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และการใหพบอาจารยที่ปรึกษาแกนักศึกษาใหม รวมทั้งการนัดพบ
ผูปกครองเพื่อช้ีแจงเกี่ยวกับ  กฎระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย หนวยงานที่เกี่ยวของกับนักศึกษา เกณฑการจบ
การศึกษา รวมทั้งขอมูลดานวิชาการ และดานพัฒนานักศึกษาที่สําคัญ และยังมีการแนะแนววิธีการลงทะเบียนเรียน
สําหรับนักศึกษาใหม โดยใหนักศึกษารุนพี่เปนผูประสานงานและฝกหัดใหกับรุนนอง เพื่อสงเสริมการชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน 

 3.2.3 สาขาวิชาและหลักสูตรไดมีกิจกรรมดานเตรียมความพรอม ใหกับนักศึกษาใหม โดยมีการจัดใหนักศึกษาใหมพบกับ
อาจารยที่ปรึกษาเพื่อปรับตัวและเรียนรูขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เรียน  และมีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธรุน
พี่รุนนองสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต เพื่อใหนักศึกษารุนพี่ไดแนะแนววิธีการเรียน และการปรับตัวเกี่ยวกับชีวิตใน
มหาวิทยาลัยใหแกนักศึกษาใหมดวย 

 3.3  การควบคุมการดูแลการใหคาํปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 
  มีระบบอาจารยที่ปรึกษาในสัดสวน 1 ตอ 15 โดยหลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารยที่ปรึกษามายังงานบรกิารวิชาการของคณะ 
เพื่อแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาในแตละชัน้ป โดยอาจารยที่ปรึกษาจะดูแลนักศึกษาไปจนกระทั่งจบการศึกษา คณะไดมี
การจัดประชุมเพื่อเตรียมความพรอมใหกับอาจารยที่ปรึกษารวมทั้งใหคูมืออาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหทราบถึงบทบาทหนาที่และ 
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อเปนขอมูลในการแนะนาํนักศึกษา โดยคณะสนับสนุนใหนักศึกษามีการนัดหมายเขาพบอาจารยที่ปรึกษา
อยางนอยภาคเรยีนละ 2 ครั้งโดยมีการจัดงบประมาณใหเพื่อสงเสรมิกิจกรรมนี ้
 3.4  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
  การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาผานรายวิชาในหลักสตูร และกิจกรรมทีจ่ดัโดยคณะ ภาควิชาและหลักสูตร 
 3.5  ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียน 
  มีการสาํรวจความพึงพอใจและรับขอรองเรียนของนักศึกษาในระดับคณะ 
4. อาจารย 
 4.1  การรับและแตงตั้งอาจารยผูรบัผิดชอบและอาจารยประจาํหลักสูตร 
  4.1.1 การรับอาจารยใหม  

  การคัดเลือกและรับอาจารยใหมเปนไปตามขอบังคับและระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแกนที่เกี่ยวของกบัการบริหารงาน
    บุคคล 
  4.1.2 การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
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  การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาจากคณุวุฒิและประสบการณที่ครอบคลมุการเรียนการสอนในรายวิชา
 และจุดเนนของหลักสตูรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติ โดยมีวุฒิการศกึษา ตําแหนงทางวิชาการ และผลงานตาม 
 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2558 และ
 มีศักยภาพในการบริหารจัดการหลักสูตรไดอยางมีประสิทธภิาพ 

 4.2  การบริหารอาจารย 
หลักสตูรไดจดัสรรภาระงานของอาจารยประจําไดมีภาระงานดานการจัดการเรยีนการสอนที่ใกลเคียงกัน และมีการจัด

ประชุมกอนภาคเรียนทุกภาคการศึกษาเพื่อมอบหมายงานการสอนใหกับอาจารยประจําวิชา สาํหรับรายวิชาที่เปดสอนบางรายวิชายัง
ไดรับความรวมมือในการจดัการเรยีนการสอนรวมกับคณะวิชาอื่นท้ังในและนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน ในกรณีการขอรับอาจารยใหม 
จะมีการดําเนินการตามขอบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่เกี่ยวของกับงานบริหารบุคคล โดยทางอาจารยประจํา
หลักสตูรจะรวมกันกําหนดคณุสมบัติเฉพาะของอาจารยที่ตองการรบั เพื่อใหอาจารยไดมีคุณสมบัติสอดคลองกับความตองการที่
แทจริงของหลักสูตรทางสาขาวิชายังมีนโยบายและแผนอัตรากําลังทีร่องรับการเพิ่มจํานวนอาจารยประจําภายในปพ.ศ. 2562 
 4.3  การสงเสรมิและพัฒนาอาจารย 

สาขาวิชายังไดจดัสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาอาจารยประจาํตามความตองการในดานตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลยัโดยหลักสูตรสนับสนนุใหอาจารยประจําไดรับการอบรมอยางนอย 1 ครั้งตอปการศึกษา โดยใหขอมลูเกี่ยวกับการอบรม
ที่เปนประโยชนซึ่งจัดโดยหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะ นอกจากนี้คณะยังมีกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อใหบุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุนไดมีโอกาสเพิม่พูนความรูทางวิชาการและทางวิชาชีพ  
5. หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

การจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง ดังน้ี 
 5.1 การออกแบบหลักสูตร 

มีระบบการออกแบบหลักสูตรใหมคีวามสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาใหมีความทันสมยัอยูเสมอ 
 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอนในแตละวิชา 

จัดหาและกําหนดอาจารยผูสอนสาํหรับแตละรายวิชาในหลักสูตรทีม่ีความรูความสามารถและคณุสมบัติตรงตามรายวิชาที่
สอน มีการกํากับติดตามการจัดทํามคอ.3-6 มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อกํากับดูแลกระบวนการจดัการเรียนการ
สอน และมรีะบบการเปดรายวิชาเปนไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษาสําเร็จไดตามกําหนดเวลาของหลักสตูร 
 5.3 การประเมินผูเรียน 
 5.3.1 มีกลไกในการกํากับและตรวจสอบประเมินผลการเรยีนรูของนักศึกษาจากอาจารยผูสอน โดยกําหนดใหมีแนวปฏิบตัิ
   ทั่วไปที่ใชในการประเมิน เกณฑการประเมิน และผลการประเมินใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับ 
  อุดมศึกษาแหงชาติและใชแนวปฏบิัติในการทวนสอบรายวิชา 
 5.3.2 มีกลไกตรวจสอบการประเมนิผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาระดับรายวิชาผานที่ประชุมสาขาวิชา และทีป่ระชุม
   กรรมการประจําคณะ 
 5.3.3 มีการกํากับใหมีการประเมนิและการประเมินดวยวิธีการที่หลากหลายครอบคลมุทักษะทั้ง 5 ดานตามกรอบมาตรฐาน
 คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 
 หลักสตูรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตอยูภายใตการบริหารและกํากบัดูแลโดยสาขาวิชา และคณะ โดยคณะเทคโนโลยีจดัทํา
แผนการใชจายงบประมาณประจําป จากงบประมาณที่ไดรับจดัสรรจากมหาวิทยาลยั โดยมีการจดัแบงคาใชจายดังนี้ คาใชสอย ตอบ
แทน คาวัสดุวิทยาศาสตร ตําราและสื่อการเรียนการสอน คาครภุัณฑ คาใชจายในการพัฒนาอาจารย คาใชจายในการพัฒนานักศกึษา 
และงบประมาณจากหมวดเงินรายไดสมทบงบประมาณแผนดินเพื่อการจัดหาครุภณัฑที่จําเปนโดยการบริการทางวิชาการ พิจารณา
การจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสม และติดตามการใชจายใหเปนไปตามแผนและกาํหนดเวลาคณะเทคโนโลยีไดจัดสรร
งบประมาณการดําเนินการตางๆ   ไดแก  การจัดใหมีงบประมาณในการจัดซื้อวารสาร หนังสือ ตํารา รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกสทั้งใน
และตางประเทศ เขาหองสมุดสํานกัวิทยบริการตอเนื่องเปนประจาํทุกป  จัดเครื่องคอมพิวเตอรไวบริการนักศึกษาไมนอยกวา20 
เครื่องในหองคอมพิวเตอรของสาขาวิชา โดยเปดทําการทั้งในและนอกเวลาราชการ  จัดงบประมาณการจัดซื้อวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร 
และครภุณัฑเพื่อการเรียนการสอนเปนประจาํทุกป และจดัหาอุปกรณและเตรียมความพรอมของหองปฏิบัติการตางๆที่ใชในการเรียน
การสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต เปนประจําทุกปเปนตน 
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สํานักหอสมุดมีทรัพยากรสารนิเทศเฉพาะและที่เกี่ยวของทางดานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตใหบริการดังนี้ 
(1) หนังสือ 
 ภาษาไทย  จํานวน 6,144 รายการ 
 ภาษาตางประเทศ จํานวน 2,940 รายการ 
 E-book  จํานวน 189 รายการ 
(2)วารสาร 
 ภาษาไทย  จํานวน 41 รายการ 
 ภาษาอังกฤษ  จํานวน 10 รายการ 
(3) สื่ออิเล็กทรอนิกส 

   ฐานขอมูลอางอิง (Reference Database)คือฐานขอมูลที่ใหรายการอางอิงและ 
                                   สาระสังเขปของบทความหรือเอกสารในระบบออนไลน ไดแก 

- Scopus 
-SciVal 
- ISI Web of Knowledge 
- Web of Science 
- Journal Citation Report 

 ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มคือฐานขอมูลที่ใหรายละเอยีดเอกสารฉบับเต็มไดแก 
-Emerald 
-ProQuest 
- Wiley Online Library 
- H.W. Wilson 
- Academic Search Premier 
- ScienceDirect 
- Cambridge Journal Online 
- SpringerLINK 

 ฐานขอมูลหนังสืออิเลก็ทรอนิกส (E-book Database) คือฐานขอมูลที่ใหขอมูลหนังสือฉบับเตม็ไดแก 
- ScienceDirectebooks 
- Springer Link eBooks 
- Knovel 
- EBSCOhost 

 ฐานขอมูลอิเลก็ทรอนิกสที่ สกอ. บอกรับ ไดแก 
- ScienceDirect 
- ProQuest Dissertations & Theses Fulltext 
- SpringerLink e Journal 
- Web of Science 
- Wilson Databases (12 Subjects) 
- Academic Search Complete 
- Computer & Applied Science Complete 

ฐานขอมูลวิทยานิพนธ ไดแก 
 -KKU E-Theses  
-Thai Digital Collection (TDC) 
- STKS 
- CHE PDF (Dissertation Full Text)  
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ในกรณีที่ทางสาขาวิชาหรือหลักสตูรตองการจดัหาตําราหรือวารสารทางวิชาการเพิ่มเติม สามารถเสนอรายการที่ประสงคไป
ยังสํานักวิทยบริการ โดยยังมีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรในการเรยีนรูผานแบบสอบถามจากนักศึกษาและการการสังเกต
ของคณาจารยผูสอนในหลักสตูร 
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานของหลักสูตร เปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิเพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสตูรและการเรยีนการสอน และเกณฑการประเมินประจําป 12 ตัวบงช้ีตามที่ สกอ.กําหนด 

หมวดที่ 8.  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

1.1.1 การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชาเพื่อแลกเปลีย่นความคดิเห็น ขอคําแนะนํา ขอเสนอแนะจากอาจารยที่มี
ความรูและประสบการณหรือเพื่อนรวมงาน 

1.1.2 การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะทอนผลการจดัการเรียนการสอนในชวงของการเรียนแตละรายวิชา 
1.1.3 การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นจาก

การใชกลยุทธการสอนที่แตกตางกัน 
1.1.4 การทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อประเมนิภาพรวมการจัดการเรยีนการสอนในแตละรายวิชาหรือกลุมรายวิชา 
1.1.5 การประเมินรายวิชาออนไลนของสํานักทะเบียนและประมวลผล (สาํนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
1.2.1 การประเมินประสิทธภิาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของคณะเทคโนโลยี

และมหาวิทยาลัยขอนแกน 
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารยโดยหัวหนาภาควิชา หรือประธานหลักสตูรหรือเพื่อนรวมงาน ตามระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของอาจารย/พนักงานสายผูสอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสตูร โดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย เพื่อนําขอมลูมาทบทวนและปรับปรุงการจัดการแผนการเรยีนการ
จัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาท่ีอาจซ้ําซอน ไมทันสมัย ยาก/งายเปนตน 

2.2 การประเมินหลักสตูรโดยศิษยเกา เพื่อติดตามผลการนําความรูและประสบการณที่ไดรับจากการศึกษาในหลักสตูรไปใชใน
การทํางาน 

2.3 การประเมินผลโดยผูใชบัณฑิต เพือ่สํารวจความพึงพอใจและความคดิเห็นและขอเสนอแนะจากผูใชบณัฑิต เกีย่วกับ
คุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี ้
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเปนไปตามตัวบงช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิเพือ่การประกันคณุภาพ
หลักสตูรและการเรียนการสอนและเกณฑการประเมินประจําป 12 ตัวชี้วัด ตามที่สกอ.กําหนด 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารยประจําวิชา อาจารยผูสอนนําผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาผูบังคับบัญชา และ
หรือเพื่อนรวมงานแลวแตกรณีมาปรับปรุงและพัฒนาการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผดิชอบ 

4.2 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรฯนาํผลประเมินตามระบบการจดัการหลักสตูรของมหาวิทยาลัยมาทบทวนและวิเคราะห
พรอมนําเสนอแนวทางปรบัปรุงแกไขในจุดที่มีขอบกพรองสําหรับปการศึกษาถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรฯนาํผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปจจุบันอาจารยศิษยเกาผูใชบัณฑิต 
และผูทรงคุณวุฒิทางสาขาฯ เพื่อทบทวนและพิจารณาในการนําไปแกไขปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่กําหนดในระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 


