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0หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 

Bachelor of Engineering Industrial Engineering 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

0ช่ือสถาบันอุดมศกึษา  มหาวทิยาลัยพะเยา 

0คณะ    คณะวศิวกรรมศาสตร 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร  : 0903 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการ 

 ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Engineering Industrial Engineering 

 

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา 

 ช่ือเต็ม (ไทย)  : วศิวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศิวกรรมอุตสาหการ) 

 ช่ือยอ (ไทย)  : วศ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ) 

 ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Industrial Engineering) 

 ช่ือยอ (อังกฤษ)  : B.Eng. (Industrial Engineering) 

 

3. วชิาเอก 

 ไมมี 

 

4. จํานวนหนวยกติที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

 จํานวนไมนอยกวา 147 หนวยกติ 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 
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      หลักสูตรปรญิญาตรี 4 ป 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 

     หลักสูตรปรญิญาตรทีางวิชาการ 

5.3 ภาษาที่ใช 

      ภาษาไทย 

 5.4 การรับเขาศึกษา 

      รับนสิติไทย หรอืนสิติตางชาตทิี่มทีักษะการใชภาษาไทยไดเปนอยางด ี

 5.5 ความรวมมอืกับสถาบันอื่น 

      ไมมี 

 5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

      ใหปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศิวกรรมอุตสาหการ) มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

  6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปดสอนภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2560 

  6.2 คณะกรรมการประจําคณะวศิวกรรมศาสตร เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครัง้ที่ 13/2559 วันที่ 26 เดอืน กันยายน พ.ศ 2559 

6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

ครัง้ที่ 10/2560 วันที่ 5 เดอืน มถิุนายน พ.ศ. 2560 

  6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมเวียน 

ครัง้ที่ 123 (7/2560) เมื่อวันที่ 21 เดอืน มถิุนายน พ.ศ. 2560 

  6.5 สภามหาวทิยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครัง้ที่ 5/2560 

    วันที่ 16 เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

  6.6 สภาวชิาชีพ................................. รับรองหลักสูตร ในการประชุมครัง้ที่........... 

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

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
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 หลักสูตรมคีวามพรอมเผยแพรคุณภาพหลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ . 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

วศิวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 ในปการศกึษา 2562 

 

8. อาชพีท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

1. วิศวกรอุตสาหการ หรือดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน ความปลอดภัย ควบคุมคุณภาพ ควบคุม

ระบบสายการ ผลิต ควบคุมระบบการผลิตและอัตโนมัติ ซอมบํารุง การประเมินโครงการและ

การเงิน นักออกแบบและสรางผลติช้ินสวนและผลติภัณฑ ฯลฯ 

2. วศิวกรโลจสิตกิส หรอืดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน คลังสนิคา สนิคาคงคลัง กระจายสนิคา จัดซื้อ

จัดหา เทคโนโลยสีารสนเทศ ฯลฯ 

3. วิศวกรแมคคาทรอนิกส หรือดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน นักประดิษฐหุนยนต นักพัฒนาระบบ

อัจฉรยิะ 

4. ผูชวยผูจัดการ หรือผูจัดการฝายตางๆ เชนฝายการผลิต ฝายควบคุมคุณภาพ ฝายคลังสินคา 

ฝายซอมบํารุง ฝายจัดซื้อ ฝายกระจายสนิคา ฝายโลจิสตกิสฝายวจัิยและพัฒนา ฯลฯ 

5. ผูจัดการโรงงานอุตสาหกรรม 

6. ขาราชการ หรอืพนักงานของรัฐ ในตําแหนงวศิวกรอุตสาหการ 

7. ศกึษาตอในระดับบัณฑติศกึษา 
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	5. รูปแบบของหลักสูตร
	6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
	7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
	8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
	9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
	10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
	11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
	11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
	11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

	12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
	12.1 การพัฒนาหลักสูตร
	12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน

	13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน

	หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
	1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
	1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
	1.2 ความสำคัญ
	1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
	เพื่อผลิตวิศวกรอุตสาหการให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

	2. แผนการปรับปรุง

	หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
	1. ระบบการจัดการศึกษา
	2. การดำเนินการหลักสูตร
	3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
	3.1 หลักสูตร
	3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
	3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
	3.1.3 รายวิชา
	3.1.4 แผนการศึกษา
	3.1.5 คำอธิบายรายวิชา
	3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา

	3.2. ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
	3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร
	3.2.2 อาจารย์พิเศษ


	4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
	5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย

	หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
	1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
	2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน

	หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
	1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
	2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
	3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

	หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
	1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
	1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และหลักสูตรที่สอน
	1.2 รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่างๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพื่อเป็นการพัฒนาการสอนของอาจารย์
	2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์

	หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
	7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)

	หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
	1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
	2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
	3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
	4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร

	ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเก่า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
	และหลักสูตรใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

