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 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เริ่มก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับการก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยฯ โดยเป็น 1 ใน 4 ภาควิชาที่จัดตั้งขึ้นพร้อมกัน เมื่อวันที่ 4  กุมภา 
พันธ์ พ.ศ. 2503 ในสังกัดเดิมคือวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ  วันที่ 
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 วิทยาลัยเทคนิคธนบุรีได้เปิดท าการสอน 4  แผนกวิชา 
ได้แก่ ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ และช่างโลหะ ต่อมาแผนกวิชาช่างโลหะได้
เปลี่ยนมาเป็นช่างเทคนิคการผลิต  แผนกเทคนิคการผลิต  และภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ ตามล าดับ     

 
ระหว่างปี พ.ศ. 2503 - 2515 

นักศึกษารุ่นแรกเข้ามาในปีการศึกษา 2503 ในปีที่ 1 ของวิทยาลัยฯ
นักศึกษาเรียนทุกวิชาเหมือนกันหมด แยกช่างตอนขึ้นปี 2 
 นักศึกษารุ่นสอง ปีการศึกษา 2504 กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้ใช้
หลักสูตรใหม่ แบ่งออกเป็น 4 สาขาวิชาคือ ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ และ
ช่างโลหะ นักศึกษาตั้งแต่รุ่นนี้เป็นต้นไป แยกเรียนตามสาขาวิชาที่เลือกตั้งแต่ปี 1 
 ส าหรับช่างโลหะ แบ่งการลงฝึกวิชาปฏิบัติออกเป็น 3 สาขาวิชาได้แก่ 
สาขาช่างกลโรงงาน  (Machine Tool) ช่างหล่อโลหะ  (Foundry) และช่างเชื่อม
และโลหะแผ่น  (Welding and Sheet Metal) ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติงานที่เข้มข้น 
เหมือนท างานจริงและได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันรุ่นต่อรุ่นจวบจนปัจจุบัน 
นอกจากนั้นทางด้านทฤษฎี ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง จนได้รับ
ปริญญาย้อนหลัง ตั้ งแต่ปีการศึกษา 2509 ถึง ปีการศึกษา 2514 และมีพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรคร้ังแรกเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2515 
 

ประวัติภาควิชา 
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ระหว่างปี พ.ศ. 2516 - 2527 
 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเจริญก้าวหน้ามาโดยล าดับ ได้รับงบ 
ประมาณสร้างอาคารฝึกปฏิบัติงานและเครื่องจักรอุปกรณ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ในช่วงเวลานี้ ภาควิชาฯ ได้เปิดสอน 2 สาขาวิชาใหม่เพิ่มเติม ได้แก่ สาขาบริหาร
อุตสาหกรรม (Industrial Management) เพื่อเสริมความเข้มแข็งด้านการบริหาร 
และสาขาวิชาช่างทั่วไป (Basic Work Shop) เพื่อท าการสอนนักศึกษานอกภาควชิา
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ ดังนั้นภาควิชาฯ จึงมีโรงฝึกงาน
ทั้งหมด 5 โรงได้แก่อุตสาหการ 1 (ช่างกลโรงงาน) อุตสาหการ 2 (ช่างหล่อโลหะ) 
อุตสาหการ 3 (ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น) อุตสาหการ 4 (ช่างทั่วไป) และอุตสาหการ 
5 (บริหารอุตสาหกรรม) 
 
ระหว่างปี พ.ศ. 2528 – 2539 
 ภาควิชาฯ เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตร 5 ปี 190 หน่วยกิต 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 จนกระทั่ง พ.ศ.2535 ได้ปรับเป็นหลักสูตร 4 ปี 148 หน่วยกิต 
ถึงกระนั้นก็ตามภาควิชายังคงรักษาความเข้มข้นด้านปฏิบัติไว้ได้อย่างเหมาะสมกับ
เวลาที่มีอยู่ 
 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2533-2539 รัฐบาลโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และโครงการพัฒนาอาจารย์ ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้อาจารย์รุ่นใหม่ได้ไปศึกษา
ต่อต่างประเทศจนถึงระดับปริญญาเอก เพื่อกลับมาเป็นอาจารย์ประจ าภาควิชาฯ 
โดยส่วนใหญ่ไปศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ รวมทั้งสิ้น 18 คน  
 ในปี พ.ศ. 2537 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (อุตสาหการ 1) ได้แยกตัวไปตั้ง
เป็นภาควิชาใหม่ คือ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ (Tool Engineering 
and Materials) สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ระหว่างปี พ.ศ. 2540 - 2551  
(ครบ 4 รอบ 48 ปี 4 ก.พ. 2551) 
 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และโครงการพัฒนาอาจารย์ของสถาบันฯ ได้ให้
ทุนศึกษาต่อต่างประเทศถึงระดับปริญญาเอกอีก 4 ทุน ในระหว่างนี้นักเรียนทุนรุ่น
ก่อนที่จบการศึกษา ได้กลับมาเป็นอาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาต่างๆ ท าให้
ภาควิชาฯ มีความเข้มแข็งด้านวิชาการและวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างมาก ภาควิชาจึงได้ท า
การเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาโท-เอก ตามล าดับดังนี้ 
 ปี พ.ศ. 2542 เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
ม ห า บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า ร ะ บ บ ก า ร ผ ลิ ต  (Leader for Manufacturing 
Competitiveness) 
 ปี พ.ศ. 2544 เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหา 
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม (Welding Engineering) 
 ปี พ.ศ. 2545 เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหา 
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ (Metallurgical Engineering)  
 ปี พ.ศ. 2545 เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  
 ปี พ.ศ. 2547 เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคุณภาพ (Quality Engineering) 
 ปี พ.ศ. 2548 เปิดสอนระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมการผลิตและ
ระบบ (Manufacturing and Systems Engineering) 
 ปี พ.ศ. 2554 ปรับปรุงหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑติศึกษาของ  
ภาควิชาฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 
ถึงความต้องการของประเทศ โดยยังคงความเปน็วิศวกรนักปฏิบัต ิ และเปน็
มหาบัณฑิตและดุษฎบีัณฑิตที่มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างลึกซึ้ง 
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 ในวันที่ 7 มีนาคม 2541 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ีได้รับการ
สถาปนาเปน็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัแรก
ในประเทศที่ออกนอกระบบราชการ แต่ยังอยู่ในก ากับของรัฐบาล ตามพระราช 
บัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541  
 ปี พ.ศ. 2558 - 2559  ปรับปรุงหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิต 
ศึกษาของภาควิชาใน 6 หลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
และพลวัตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของประเทศ ภูมิภาค และโลก  

การจัดการเรียนการสอนของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการในทุกหลักสูตร 
มีคุณภาพระดับแถวหน้าของประเทศ สามารถผลิตบัณฑิตประมาณปีละ 120 คน 
มหาบัณฑิตประมาณปีละ 80 คน ดุษฎีบัณฑิตปีละประมาณ 3-5 คน มีผลงานวิจัย
และวิชาการเป็นที่ยอมรับ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การประชุมวิชาการ 
ระดับชาติและนานาชาติ ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 40 ผลงานอย่างต่อเนื่อง คณาจารย์
ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงทุนวิจัยจาก
ต่างประเทศ ภาควิชาฯให้บริการวิชาการและค าปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนมากมาย อาทิเช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย ปตท. สภากาชาดไทย เป็นต้น 
นอกจากนี้คณาจารย์ยังได้รับเชิญให้เป็นกรรมการระดับชาติและระดับนานาชาติ 
เช่น คณะกรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 
คณะกรรมการเครือข่ายวิชาการ คณะบรรณาธิการวารสารทางวิชาการต่างๆ 
คณะอนุกรรมการแข่ งขันฝีมือแรงงานสาขาช่าง เชื่ อ ม  ระดับนานาชาติ  
คณะอนุกรรมการวิชาการรายสาขา ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เป็นต้น 
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หัวหน้าภาควิชา        ผศ.ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ 
เลขานุการภาควชิา       ดร.ไพบูลย์ ช่วงทอง 
ผู้ช่วยฯ ฝ่ายบริหาร        อ.สุจินต์ ธงถาวรสุวรรณ 
ผู้ช่วยฯ ฝ่ายการเงนิ งบประมาณ      ผศ.ดร.อภินันทนา อุดมศักดิกุล 
ผู้ช่วยฯ ฝ่ายวชิาการและวิจัย      ผศ.ดร.วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล 
ผู้ช่วยฯ ฝ่ายประกันคุณภาพ       ดร.ช่อแก้ว จตุรานนท ์
ผู้ช่วยฯ ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา      อ.เจษฎา จันทวงษโ์ส 
ผู้ช่วยฯ ฝ่ายตารางสอน ตารางสอบ      ผศ.พจมาน เตียวฒันรัฐติกาล 
ประธานฝา่ยจัดซื้อจัดจ้าง       อ.พงษ์ศักดิ์ เทวินภิบาลพันธุ์ 

 

 
โครงสร้างการบริหารงานของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 

คณะผู้บริหาร 
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สถานที่ตั้ง  
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์: 02 470-9175-76 
โทรสาร: 02-872-9081 
เวปไซท์: http://pemce.kmutt.ac.th 

พิกัด: 13.6518 N, 100.4949 E 
 
ที่ตั้งหน่วยงานต่างๆ ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
ส านักงานภาควิชา      อาคารวิศววัฒนะ ชัน้ 8  
สาขาวิศวกรรมระบบการผลิต   อาคารวิศววัฒนะ ชัน้ 3  
สาขาวิศวกรรมการเชื่อมและขึน้รูปโลหะแผ่น  อาคารวิศววัฒนะ ชัน้ 4 
สาขาวิศวกรรมหล่อโลหะและโลหการ  อาคารวิศววัฒนะ ชัน้ 1  
สาขาบริหารอุตสาหกรรม           อาคารวิศววัฒนะ ชัน้ 8 

  
 
 
 
 
 

ที่ตั้งภาควิชา 
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 ปัจจุบนัภาควชิาได้เปิดสอนหลกัสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร และหลักสูตรระดบัปรญิญาเอก 1 หลักสูตร 
รวมทั้งหมด 6 สาขาวชิา ดังนี ้
 
ระดับปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ   

• สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ระยะเวลาศึกษา 4 ปี จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 149 หน่วยกิต 

เป็นหลักสูตรที่ได้รบัการรับรองจากสภาวิศวกร 

• สาขาวชิาวิศวกรรมเมคคาทรอนกิส์ 
ระยะเวลาศึกษา 4 ปี จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 148 หน่วยกิต 

 รายละเอียดของหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ อยู่ในหน้า 22-33 และ 
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์อยู่ในหน้า 34-46 
 
ระดับปรญิญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ   

สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลติ   
สาขาวชิาวิศวกรรมการเชื่อม  
สาขาวิศวกรรมโลหการ 
 

ระดับปรญิญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลติ 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิต ศึกษา 
โดยแบ่งออกเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร คือหลักสูตรสาขาวิชา

หลักสูตรที่เปิดสอน 
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วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต วิศวกรรมการเชื่อม และวิศวกรรมโลหะ
การ และระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและระบบการผลิต ซึ่งนักศึกษาสามารถบูรณาการหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษาหรือจากวิทยาการอ่ืนในหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ รายละเอียดโดยสังเขปของหลักสูตรต่างๆ มีดังนี้ 
 
หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ
ระบบการผลิตเป็นหลักสูตรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมุ่งสู่มาตรฐานการประกัน
คุณภาพของ ABET สหรัฐอเมริกา  และมุ่ ง เน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎี การด าเนินการทดลอง/วิจัย การวิเคราะห์ผล และ
ทักษะความเป็นผู้น า ตลอดจนส่งเสริมการน าความรู้ไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงใน
โรงงานอุตสาหกรรม  โดยมหาบัณฑิตที่จบในหลักสูตรนี้จะเป็นผู้ที่มีความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนในโรงงาน สามารถพัฒนาองค์กรไปสู่ระดับ 
World Class อีกทั้งเป็นผู้ที่พัฒนาความรู้ตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นผู้น า และ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
หลักสูตรวิศวกรรมการเชื่อม  
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมการเชื่อม มุ่งเน้น
ผลิตมหาบณัฑิตให้มีความรู้ในดา้นวิศวกรรมการเชื่อม มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวชิาชีพในระดบัสากล มีความสามารถในการวิจยั 
สามารถแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ และสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรนี้ยึดหลักผลติมหาบัณฑิตที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะใน 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการเชื่อมและการควบคุม ด้านการ
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ออกแบบงานเชื่อมและการจ าลองแบบ ดา้นโลหะวิทยางานเชือ่ม และ ด้านการ
ตรวจสอบแบบไม่ท าลาย     
 
หลักสูตรวิศวกรรมโลหะการ 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มุ่งเน้น
ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎี ทักษะ และงานวิจัย 
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหการ  และให้
สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป นอกเหนือจากที่นักศึกษาจะได้มีโอกาส
ศึกษาหลักสูตรในมหาวิทยาลัยฯ แล้ว นักศึกษายังมีโอกาสที่จะเลือกฝึกฝนใช้ความรู้
ที่ได้ศึกษาในการแก้ไขปัญหาจริงในโรงงานอุตสาหกรรมตามสาขาวิชาหลักที่
นักศึกษาเลือกอีกด้วย 
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ห้องปฏิบัติการขั้นสูงดา้นบริหารอุตสาหกรรม   
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเฉพาะทางหล่อโลหะ (เครือข่าย MTEC) 
ห้องปฏิบัติการการตรวจสอบโดยท าลายและไม่ท าลาย 
ห้องปฏิบัติการการตัดและขึน้รูปโลหะ 
ห้องปฏิบัติการโลหะแผน่ 
ห้องปฏิบัติการเชื่อมโลหะและพลาสติก 
ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกลโรงงานสมัยใหม่  
ห้องปฏิบัติการเลเซอร์และเทคโนโลยีการตัดขั้นสูง 
ห้องปฏิบัติการระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาและออกแบบผลิตภณัฑ์ 
ศูนย์ทดสอบระบบราง (อยู่ระหว่างจัดตั้ง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องปฏิบัติการและศูนย์ทดสอบ 
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ล าดับ รายชื่อ E-Mail 
1 อ.ก้องเกียรติ ปุภรัตนพงษ ์ kongkiat.pup@kmutt.ac.th 
2 ผศ.เจริญ สุนทราวาณิชย์  charoen.soon@kmutt.ac.th  
3 ผศ.ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ charoenchai.kho@kmutt.ac.th 
4 อ.เจษฎา จันทวงษโ์ส jessada.jun@kmutt.ac.th 
5 อ.ชนากานต์ แคล้วอ้อม  ipirvohm@kmutt.ac.th  
6 ดร.ช่อแก้ว จตุรานนท ์ chorkaew.jat@kmutt.ac.th 
7 อ.เชษฐพงษ์ จรรยาอนุรักษ์  chettapong.jan@kmutt.ac.th  
8 รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร chaowalit.lim@mail.kmutt.ac.th 
9 ผศ.ดร.ไชยา ด าค า chaiya.dum@kmutt.ac.th 
10 รศ.ดร.เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน ์ tuanjai.som@kmutt.ac.th 
11 ผศ.นิธิ บุรณจนัทร์  initjant@kmutt.ac.th  
12 อ.นพณรงศ์ ศิริเสถียร ajarnyo@yahoo.com 
13 รศ.ดร.บวรโชค ผู้พัฒน ์ bovornchok.poo@kmutt.ac.th 
14 ดร.พงษ์ศักดิ์ ถึงสุข pongsak.tue@kmutt.ac.th 
15 อ.พงษ์ศักดิ์ เทวินภิบาลพันธุ์ pongsak.tev@kmutt.ac.th 
16 ผศ.พจมาน เตียวฒันรัฐติกาล ipocasdi@kmutt.ac.th 
17 ดร.พิเนษฐ์ ศรีโยธา pinet.sri@kmutt.ac.th 
18 ดร.ไพบูลย์ ช่วงทอง paiboon.cho@kmutt.ac.th 
19 ผศ.มงคล สีนะวัฒน ์ mongkol.see@kmutt.ac.th 
20 อ.วาสนา เสียงดัง  iwasdung@kmutt.ac.th 
21 ผศ.ดร.วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล viboon.tan@kmutt.ac.th 

คณาจารย์ 



13 

 

ล าดับ รายช่ือ E-Mail 
22 ดร.ศุภฤกษ์ บุญเทียร supparerk.boo@kmutt.ac.th 
23 รศ.ดร.สุขสันติ์ พรหมบัญพงศ์ suksan.pro@kmutt.ac.th 
24 อ.สุจินต์ ธงถาวรสุวรรณ sujin.ton@kmutt.ac.th 
25 อ.สุทิน ชาญณรงค ์ suthin.cha@kmutt.ac.th 
26 ผศ.ดร.สมบุญ เจริญวิไลศิร ิ sombun.cha@kmutt.ac.th 
27 อ.สมพร เพียรสุขมณี somporn.pea@kmutt.ac.th 
28 ดร.อนันทวิทย์ ตู้จนิดา anantawit.tuc@kmutt.ac.th 
29 ผศ.ดร.อภินันทนา อุดมศักดิกุล apinanthana.udo@kmutt.ac.th  
31 ศ.ดร.อาษา ประทีปเสน iasaasen@kmutt.ac.th 
30 ดร.อุษณีษ์ ค าพูล  ussaneei.pur@kmutt.ac.th  

 
เจ้าหน้าที่และนายช่างเทคนิค 
นายไพโรจน์ กรุยทอง   ช่างเทคนิคประจ าสาขาระบบการผลิต 
นายสธุี สังข์เทศ   ช่างเทคนิคประจ าสาขาหล่อโลหะและโลหการ 
นายสธุีภรณ์ เครือวงศ์  ช่างเทคนิคประจ าสาขาเชือ่มและขึน้รูปโลหะแผ่น 
นายราชศักดิ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ช่างเทคนิคประจ าสาขาระบบการผลิต 
นางสาวราตรี รอดแก้ว (02-4709175)   เจ้าหน้าท่ีธุรการงานงบประมาณและ 
   การเงิน 
นางสาวพรพิมล ตั้งต่อวงศ์สกุล          เจ้าหน้าท่ีธุรการงานบัณฑติศึกษา      
นางสาวเบ็ญจมาส แทนปั้น (02-4709176)  เจ้าหน้าท่ีธุรการงานจัดซื้อ จัดจ้าง  
นางสาวณธิกา ยิ้มวิไล (02-4709177)         เจ้าหน้าท่ีธุรการงานปริญญาตร ี
นางสาวอรวรรณ ขยันหา (02-4709179)     เจ้าหน้าท่ีธุรการงานบัณฑติศึกษา      
นางสาวเบญจวรรณ ศรีปานเงนิ          ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
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คณาจารย์อาวุโส 

ล าดับ รายช่ือ สาขา 

1 ผศ.พยูร เกตุกราย หล่อโลหะและโลหการ 
2 อ.อาวุธ สนใจยุทธ เชื่อมและการขึ้นรูปโลหะแผ่น 
3 รศ.กอบสิน ทวีสิน หล่อโลหะและโลหการ 
4 อ.เชาวน์ เนียมสอน หล่อโลหะและโลหการ 
5 อ.เมทินี มุกดาสิริ หล่อโลหะและโลหการ 
6 รศ.วชิระ มีทอง เชื่อมและการขึ้นรูปโลหะแผ่น 
7 อ.สาธิต จันทนปุ่ม หล่อโลหะและโลหการ 
8 รศ.กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ บริหารอุตสาหกรรม 
9 อ.สุนทร ลิ่ว เลาหคุณ ระบบการผลิต 
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อ.ก้องเกียรติ ปุภรัตนพงษ ์
Casting technology, Recycle aluminum container process, 
Computer simulation in foundry, Metallurgy of ferrous and non-
ferrous materials 
 

ผศ.เจริญ สุนทราวาณิชย์ 
Operations research, Production management, Work study, 
Industrial simulation, Productivity improvement 
 

ผศ.ดร.เจรญิชัย โขมพัตราภรณ์  
Production system analysis with sustainability implications, 
Supply chain management, Forward and reverse logistics, Global 
optimization and metaheuristics, Industrial carbon management 
 

อ.เจษฎา จันทวงษโ์ส 
Product Design and Manufacturing, Lean manufacturing & 
Production Engineering Maintenance (TPM), Foundry Engineering, 
Manufacturing Process, Engineering Materials and Failure Analysis 
 

อ.ชนากานต์ แคล้วอ้อม 
        Robotics, Industrial Automation, Manufacturing Machine 
  

ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ 
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ดร.ช่อแก้ว จตุรานนท์ 

Applied operations research, Applied statistics and design of 
experiment, Decision support systems 

 
ดร.เชษฐพงศ์ จรรยาอนุรักษ์ 

Modeling and simulation, Parameter and state estimation, 
Stochastic finite element, Model order reduction  

 
รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร 

Melt treatment of aluminum alloys, Aluminum recycling, 
Precipitation hardening (age hardening), Homogenization for 
billet extrusion, Failure analysis, Welding metallurgy 

 
ผศ.ดร.ไชยา ด าค า 

Manufacturing process and material, Surface engineering and 
coating processes, Coating and material characterization, 
Machining and advanced metal cutting, Biomaterials 
 

รศ.ดร.เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์ 
Supply chain and logistics management, Green supply chain and 
logistics, Applied operations research, Engineering economics and 
cost analysis, Production planning and control 
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ผศ.นิธิ บุรณจันทร ์
Machine design, Radiographic testing, Manufacturing processes, 
Material testing 
 

อ.นพณรงศ ์ศิริเสถียร  
Statistical quality control, Engineering and production economics 

 
รศ.ดร.บวรโชค ผู้พัฒน ์

Advanced welding process and controls, welding metallurgy, 
Welding design (Structures and pressure vessels), Nondestructive 
testing, Plastic and composite joining 

 
ผศ.พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล  

Industrial management, Plant layout and design, Analytical 
hierarchy process, Productivity improvement and process 
optimization 
 

ดร.พิเนษฐ์ ศรีโยธา  
Bond graph, Motion control, Dynamics and control of industrial 
robots and CNC machines 
 

ดร.พงษ์ศักดิ์ ถึงสขุ 
Steel, Failure analysis, Metal forming, Material behavior at high 
temperature 
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อ.พงษ์ศักดิ์ เทวินภิบาลพันธุ์ 
Machining process, Machine design, Metal cutting, Metrology 

 
ดร.ไพบูลย์ ช่วงทอง 

Titanium and magnesium alloy, Light weight concept, Tribology 
in manufacturing process, Metal alloy for biocompatibility, Metal 
alloy for bone replacement 
 

ผศ.มงคล สีนะวัฒน์  
Welding engineering, Nondestructive Testing, Computer Aided 
Design, Machine design, Material testing, Manufacturing process 
 

อ.วาสนา เสียงดัง  
Manufacturing System Dynamics, Productivity Improvement, 
Industrial and Process Management 
 

ผศ.ดร.วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล 
Laser Micromachining Process, Heat and Mass Transfer in Laser 
Material Processing, Hybrid Machining Technology, Mechanics of 
Machining, Conventional and Advanced Machining of Engineering 
Materials 
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ดร.ศุภฤกษ์ บุญเทียร 
Melt treatment of Aluminum Alloys, Precipitation Hardening, 
Solidification of Aluminum Alloys, Image Analysis 

 
ผศ.ดร.สมบญุ เจริญวิไลศิริ 

Ferrous Metallurgy and Processing, Heat Treatment of Metals, 
Corrosion of Metals, Foundry Technology 
 

อ.สมพร เพียรสุขมณี  
Welding Engineering, Destructive Testing and Evaluation, Plastic 
and Composite Joining, Structural Fabrication, Machine Design 
 

รศ.ดร.สุขสันติ์ พรหมบญัพงศ์  
Advanced Manufacturing Systems, Production Planning and 
Control, Optimization, Sustainable Development, Manufacturing 
Management 

 
อ.สุจินต์ ธงถาวรสุวรรณ  

Tool Engineering, Industrial and Process Management, 
Maintenance Engineering, Quality Improvement and Quality 
System, Productivity Improvement, Management of Information 
System 
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อ.สุทิน ชาญณรงศ์  
 Computer Aids Design and Manufacturing, Mechatronic 

Engineering and Automation Manufacturing System, Digital 
Technology System (Industrial 4.0) 

 
ดร.อนันทวิทย์ ตู้จินดา  

Vibration, Machine Dynamics, Mechanical Systems 
 
ผศ.ดร.อภินันทนา อุดมศักดิกลุ  

Advanced Planning and Scheduling, Applied Operations Research 
in Industrial Problems, Metaheuristic for Optimization Problems, 
Production Management 
 

ศ.ดร.อาษา ประทีปเสน 
 Acoustic Emission, Advanced Nondestructive Testing 
 
ดร.อุษณีษ์ ค าพูล  

Artificial Intelligent and Applications in Quality Management, 
Statistical Process Control and Engineering Process Control 
Integration, Industrial Simulation 
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ความหมายของวิศวกรรมอุตสาหการ 

วิศวกรรมอุตสาหการเป็นวิศวกรรมศาสตร์สาขาหนึ่งที่เติบโตและแยกตัว
ออกมาจากวิศวกรรมเครื่องกล มีผู้ให้ค าจ ากัดความสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(Industrial Engineering) ไว้ดังต่อไปนี้ 
 Encyclopaedia Americana กล่าวว่า “วิศวกรรมอุตสาหการคือการ
วิเคราะห์อย่างละเอียดถึงการใช้งานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับคน วั ตถุดิบ 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในองค์การ วิศวกรรมอุตสาหการจะต้องท าการวิเคราะห์
เพื่อให้องค์การสามารถเพิ่มผลผลิต เพิ่มก าไร และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน” 
 Encyclopaedia Britannica กล่าวว่า “งานของวิศวกรรมอุตสาหการจะ
รู้จักภายใต้ชื่อของการศึกษาการเคลื่อนไหว การศึกษาเวลาท างาน การวางแผนและ
ควบคุมการผลิต การวิเคราะห์ขั้นตอนการท างาน การออกแบบระบบงาน การ
ควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณค่าของต าแหน่งการวิเคราะห์องค์การ การศึกษา
และปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน” 
 นอกจากนนี้ Industrial Handbook ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า “วิศวกรรม
อุตสาหการเก่ียวข้องกับการออกแบบ ปรับปรุง และจัดตั้งระบบ ผสมผสานระหว่าง 
คน วัสดุ และเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งในการนี้จะต้องใช้ความช านาญในด้านคณิตศาสตร์ 
ฟิสิกส์ และสังคมศาสตร์ ร่วมกันไป โดยอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีวิเคราะห์ทางด้าน
วิศวกรรมมาออกแบบ ระบุ ท านาย และประเมินผลการท างานของระบบดังกล่าว 
 
 
 
 

วิศวกรรมอุตสาหการคืออะไร 
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งานหลักของวิศวกรรมอุตสาหการ 
 American Institute of Engineering กล่าวว่าวิศวกรรมอุตสาหการ
ท างานทั่วๆ ไป ของวิศวกรเครื่องกลได้ยกเว้นงานพิเศษบางอย่างซึ่งต้องอาศัย
ความรู้ทาง Thermodynamics, Heat Transfer หรือ Fluid Machines ขั้นสูง แต่
วิศวกรอุตสาหการจะมีความช านาญพิเศษเฉพาะด้านดังนี้  

1. การเลือกระบวนการ และวิธีการประกอบชิ้นส่วนสินค้า 
2. การเลือกใช้และออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ 
3. การออกแบบและการวางแผนผังอาคารโรงงาน การวางผังติดตั้ง

เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ การออกแบบอุปกรณ์ขนย้ายวัสดุ 
อุปกรณ์เก็บวัตถุดิบ หรือเก็บสินค้า 

4. การออกแบบหรือปรับปรุงการวางแผนและควบคุมการจ่ายสินค้า หรือ
บริการการผลิต การเก็บสินค้าในคลัง การควบคุมคุณภาพ การซ่อม
บ ารุงรักษาและควบคุมโรงงาน และหน้าที่อื่นๆที่เก่ียวข้อง 

5. การพัฒนาระบบความคุมต้นทุน เช่น การควบคุมงบประมาณ การ
วิเคราะห์ต้นทุน การจัดตั้งระบบต้นทุนมาตรฐาน 

6. การพัฒนาผลผลิต 
7. การออกแบบและจัดตั้งระบบค านวนคุณค่าการใช้งานและระบบ

วิเคราะห์ทางวิศวกรรม 
8. การออกแบบและจัดตั้งระบบข่าวสารเพื่อการบริการ 
9. การพัฒนาระบบค่าแรงงานจูงใจ 
10.  การพัฒนาวิธีวัดผลงานและมาตรฐานในการท างาน รวมทั้งการวัดผล  

                งานและประเมินค่าผลงาน 
11.  การพัฒนาและจัดตั้งระบบประเมินค่าของต าแหน่งงาน 
12.  การประเมินผลเกี่ยวกับความไว้วางใจได้ (Reliability) และ    
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     ประสิทธิภาพในการท างาน 
13.  การวิจัยปฏิบัติการ (Operations Research) ซึ่งครอบคลุมหัวข้อ 
      ต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ การจ าลองแบบของระบบ 
      โปรแกรมเชิงเส้นตรง และทฤษฎีของการตัดสินใจ 
14.  การออกแบบและติดตั้งระบบวิเคราะห์ข้อมูล 
15.  การจัดระบบส านักงาน วิธีการท างานและนโยบาย 
16.  การวางแผนองค์กร 
17.  การส ารวจที่ตั้งโรงงาน โดยยึดถือตลาดแหล่งวัตถุดิบ แหล่งโรงงาน  
      แหล่งเงินทุน และภาษีต่างๆ มาประกอบการพิจารณา 

 

ทั้งหมดนี้เป็นงานหลักของวิศวกรรมอุตสาหการในสหรัฐอเมริกา ส าหรับ
ประเทศไทย ในทัศนะของผู้ร่างหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการแบ่งเป็น 2 ประเภท 
คือ วิศวกรรมการผลิตและการบริหารอุตสาหกรรม 

1. วิศวกรรมการผลิต (Production Engineering) เกี่ยวข้องกับการ
เลือก การน ามาใช้งานและการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งครอบคลุมข้อ 1, 2 
และ 3 ตามที่ระบุไว้ หมายความว่าวิศวกรอุตสาหการ จะต้องท าหน้าที่เลือกวิธีการ
ผลิต (รวมทั้งประกอบชิ้นส่วนสินค้า) โดยที่วิศวกรจะได้รับการศึกษาและอบรมให้
รู้จัก คุ้นเคยและช านาญ ในกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น Turning, Milling, 
Grinding, Welding, Casting, Deep Drawing ฯลฯ  

2. การบริหารอุตสาหกรรม (Industrial Management) วิศวกรอุตสา
หการจะต้องมีความรู้ด้านการบริหารมากกว่าวิศวกรสาขาอ่ืน ดังนั้นจึงไม่น่าแปลก
ใจเลยว่าวิศวกรอุตสาหการรุ่นแรกๆ เป็นผู้ค้นพบเทคนิคในการบริหาร เช่น F.W 
Tayor บิดาของการบริหารอุตสาหกรรมสมัยใหม่ Henri Fayol ผู้วางหลักเกณฑ์ใน
การบริหารอุตสาหกรรม F.G. Gilbreth ผู้ค้นพบหลักการศึกษาการเคลื่อนไหว 
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หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Production Engineering: PE) 
มจธ. เป็นหลักสูตรที่เน้นความส าคัญของทั้งกลุ่มวิชา Production Engineering 
และ Industrial Engineering ควบคู่กันไป ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้
ความสามารถด้านวิศวกรรมการผลิตที่ดีเยี่ยม พร้อมด้วยความรู้ด้านการบริหาร
จัดการ โดยสามารถวิเคราะห์ วางแผน ควบคุมระบบการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ 
และการบริหารองค์กรการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ซึ่งเป็นความ
แตกต่างที่ชัดเจนกว่าหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการของมหาวิทยาลัยแห่งอ่ืน 
นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการต้องปฏิบัติวิชาการทางวิศวกรรมแขนงต่างๆ อย่าง
ครบถ้วนตามเอกลักษณ์แห่งความเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เพื่อความเป็น
วิศวกรที่รู้งานสู้งานแบบอย่าง วิศวกรบางมด 

ส าหรับหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2559 ได้เพิ่มการเรียนการสอนในลักษณะ
สหกิจเพิ่มเติม โดยนักศึกษาปี 4 ที่เลือกลงวิชาสหกิจศึกษาในภาคการ ศึกษาที่ 2 
จะต้องเข้าไปท างานจริงในโรงงานอุตสาหกรรมในเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา  

 
ปรัชญา 
 บัณฑิตวิศวกรรมอุตสาหการเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเป็นผู้น า 
มีความคิดสร้างสรรค์    มีคุณธรรม และจริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ ด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการ ที่ต้องใช้กระบวนการผลิต การบริหารจัดการ และการควบคุม
เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 
 
 

หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ มจธ. 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถด้านการผลิตและการบริหารงาน

อุตสาหกรรม การออกแบบ และการควบคุมเครื่องจักรกลในกระบวนการผลิตที่

ทันสมัย 

2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานที่จะศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในระดับที่สูงขึ้นไป 

3. เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตส านึกในการใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

4. เพื่อให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ ในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนา

ตนเองสังคม และประเทศชาติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกเหนือจากวิชาพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ วิศวกรรมศาสตร์ แล้ว ภาควิชาฯ จัดการเรียนการ
สอนในกลุ่มวิชาดังนี้    
1. Materials and Material Processing เป็นกลุ่มวิชาที่ เกี่ยวข้องกับ การตัด 

(Metal Cutting) การขึน้รูปโลหะ (Metal Forming) การหล่อโลหะ (Foundry) 
งานเชื่อมและงานประกอบโลหะแผ่น (Welding and Fabrication) 

2. Operation, Selection and Design of Machine Tools รวมถึง เครือ่งจักรกล
ควบคุ มด้ ว ย เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์  (Computerized Numerical Control 
Machine: CNC) คอมพิ ว เตอร์ ช่ วย ในการออกแบบ  (Computer Aided 
Design: CAD) ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ใ น ง า น วิ ศ ว ก ร ร ม  (Computer Aided 
Manufacturing: CAM) 

3. การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (Machine Design) เพื่อเป็นพื้นฐานของการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
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4. กลุ่มวิชาดา้นการบริหารอุตสาหกรรม เช่น Operation Research, Work 
Study, Industrial Plant Layout, Quality Control, Engineering 
Economics และ Production Management เป็นตน้ 

5. Production Automation เช่น Dynamic System and Control, 
Instrumentation, Computer Aided Manufacturing, Industrial 
Automation 

 
นอกจากนี้ยังมีวิชาเลือกในสาขาวิชาต่างๆ ของภาควิชาฯ ที่ เปิดให้

นักศึกษาเลือกเรียนได้ตามความสนใจ และความถนัด รายละเอียดของหลักสูตรมี
อยู่ในหนังสือหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาฯ 
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หลักสูตร                              ปกติ    สหกิจศึกษา 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 149 149       หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31         31 หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ  112 112 หน่วยกิต 

    - กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21 21 หน่วยกิต 

    - กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์   28 28 หน่วยกิต 

    - กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 60 63 หน่วยกิต 

    - กลุ่มวิชาเลือก       3       - หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6           6 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการศึกษาตามหลักสูตร วศ.อุตสาหการ 
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ส าหรับนักศึกษาปกต ิ
 
 
ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา         หน่วยกิต  
                           (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
GEN 101  Physical Education  1(0-2-2) 
LNG 101   General English  3(3-0-6) หรือ 
LNG 102  Technical English  3(3-0-6) 
MTH 101   Mathematics I  3(3-0-6) 
CHM 103    Fundamental Chemistry  3(3-0-6) 
CHM 160   Chemistry Laboratory  1(0-3-2) 
PHY 103 General Physics for Engineering Students I 3(3-0-6) 
PHY 191 General Physics Laboratory I   1(0-2-2) 
PRE 115 Production Drawing  3(2-3-6) 
 รวม   18  หน่วยกิต  
ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา         หน่วยกิต  
    (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
LNG 102  Technical English    3(3-0-6) หรือ 
LNG 103    English for Workplace Communication  3(3-0-6) 
MTH 102 Mathematics II  3(3-0-6) 
PHY 104   General Physics for Engineering Students II 3(3-0-6) 
PHY 192 General Physics Laboratory II   1(0-2-2) 
GEN 111   Man and Ethics of Living  3(3-0-6) 
PRE 113   Computer Programming for Engineers  3(3-0-6) 
PRE 133   Engineering Materials  3(3-0-6) 
PRE 241   Metallurgy Laboratory  1(0-3-2) 
 รวม       20  หน่วยกิต 

ปีที่ 1  
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ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา         หน่วยกิต  
    (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
LNG 103    English for Workplace Communication  3(3-0-6) หรือ 
LNG  xxx   เลือกกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   3(x-x-x) 
GEN 121   Learning and Problem Solving Skills     3(3-0-6) 
MTH 201   Mathematics III  3(3-0-6) 
PRE 242   Metallurgy   3(3-0-6) 
PRE 261  Manufacturing Processes   3(3-0-6) 
PRE 265   Manufacturing Processes I  3(0-8-6) 
 รวม                                 18  หน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา         หน่วยกิต  
    (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
GEN 231   Miracle of Thinking  3(3-0-6) 
EEE 102   Electrotechnology I (Power))  3(2-3-6) 
MEE 214   Engineering Mechanics  3(3-0-6) 
PRE 221  Welding Technology and Sheet Metal Forming  2(1-3-4) 
PRE 231  Foundry Technology   2(1-3-4) 
PRE 271   Production Engineering Statistics   3(3-0-6) 
PRE 331   Thermodynamics   3(3-0-6) 
PRE 332   Mechanical Engineering Laboratory   1(0-3-2) 
 รวม      20  หน่วยกิต 

 
 
 

ปีที่ 2  
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ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา         หน่วยกิต  
    (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
PRE 211   Advanced Machine Tools  2(1-3-4)  
PRE 313  Principles of Metal Cutting   2(1-3-4) 
PRE 323   Welding Engineering   3(2-3-6) 
PRE 333   Foundry Engineering  3(2-3-6) 
PRE 373   Principles of Quality Control  3(3-0-6) 
PRE 391   Work Study   3(3-0-6) 
GEN xxx Elective in General Education I  3(x-x-x) 
 รวม                 19  หน่วยกิต  
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา         หน่วยกิต  
    (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
INC 102   Fundamental of Instrumentationand Process Control 3(2-2-6) 
MEE 315   Mechanics of Solids and Machine Design  3(3-0-6) 
PRE 360  Productive Maintenance Engineering  3(3-0-6) 
PRE 381  Operations Research  3(3-0-6) 
PRE 383  Industrial Plant Design  3(3-0-6) 
PRE 394   Industrial Safety  3(3-0-6) 
GEN 241  Beauty of Life  3(3-0-6) 
 รวม      21  หน่วยกิต 
 
ภาคฤดูร้อน 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา         หน่วยกิต               
   (บรรยาย-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
PRE 300 Industrial Training                2 หน่วยกิต  (S/U) 

ปีที่ 3  
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ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา         หน่วยกิต  
                (บรรยาย-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
PRE 482  Engineering Economics Analysis  3(3-0-6) 
PRE 485  Production Management   3(3-0-6) 
PRE 491  Production Engineering Project Study  1(0-3-2) 
GEN 351   Modern Management and Leadership  3(3-0-6) 
GEN  xxx    Elective in General Education II  3(x-x-x) 
XXX  xxx   Free Elective I  3(x-x-x) 
XXX  xxx    Free Elective II  3(x-x-x) 
 รวม                                             19  หน่วยกิต  

 
ภาคการศึกษาที่ 2       
รหัสวิชา   ชื่อวิชา         หน่วยกิต  
                              (บรรยาย-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง)  
PRE 412  Tool Engineering  3(2-3-6) 
PRE 451  Industrial Automation  3(2-2-6) 
PRE 492  Production Engineering Project  3(0-6-9) 
PRE  xxx  Elective in Production Engineering  3(x-x-x) 
 รวม                             12  หน่วยกิต 

   
 
 
 

 
 
 

ปีที่ 4  
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ส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 มีแผนการเรียนเหมือนกับนักศึกษาปกติ ยกเว้นภาคการศึกษาที ่2 ของปีที่ 
4 จะมีแผนการเรียนดังนี ้
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา         หน่วยกิต  
                              (บรรยาย-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง)  
PRE 401 Cooperative Education   9(0-45-18) 
PRE 492  Production Engineering Project  3(0-6-9) 
 รวม                             12  หน่วยกิต 
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แผนการเรียนตามหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ 
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เมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics) เป็นค าที่ตั้งขึ้นมาโดยบริษัท Yaskawa 

Electric Company ซึ่งเป็นบริษัทชั้นน าของญี่ปุ่นบริษัทหนึ่งในด้านระบบอัตโนมัติ
และการควบคุมทางอุตสาหกรรม โดยมาจากการรวมเข้าด้วยกันของค าว่า 
“Mechanism” และ “Electronics” บริษัท Yaskawa ใช้ค าว่า “Mechatronics” 
เพื่อเป็นการบ่งชี้ถึงการรวมเข้าด้วยกันของกลไกทางกลของเครื่องจักรกับ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาจน “แยกไม่ออกว่าแต่ละส่วนเริ่มต้น
และสิ้นสุดที่ตรงไหน” นั่นคือ มุ่งเน้นการท างานร่วมกันของทั้งสองส่วนอย่าง
สอดคล้องอย่างแท้จริง   

ตลอดหลายปีที่ผ่านมามีผู้ให้ค าจ ากัดความของว่าเมคคาทรอนิกส์ไว้
มากมายดังนี้  

บ ริ ษั ท  Yaskawa: The word, mechatronics, is composed of 
“mecha” from mechanism and the “tronics” from electronics. In other, 
technologies and developed products will be incorporating electronics 
more and more into mechanisms, intimately and organically, and 
making it impossible to tell where one ends and the other  
begins. 
 Harashima, Tomizuka และ Fukuda (1996): Mechatronics is the 
synergistic integration of mechanical engineering, with electronics and 
intelligent computer control in the design and manufacturing of 
industrial products and processes. 
 

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์คืออะไร 
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หลังจากนั้นอีกสามสิบปีให้หลัง Harashima และคณะ ได้ขยายค าจ ากัด
ความเริ่มต้นของบริษัท Yaskawa ออกไปอีก โดยเพิ่มการควบคุมอย่างชาญฉลาด 
ด้วยคอมพิวเตอร์เข้าไปในค าจ ากัดความด้วย และสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจที่มากับค าจ ากัด
ความนี้คือ วัตถุประสงค์ของเมคคาทรอนิกส์ ซึ่งในตอนต้นบริษัท Yaskawa ไม่ได้ 
“จ ากัด” เอาไว้ นั่นคือ Yaskawa มุ่งเน้นแต่ “ลักษณะ” ของระบบเมคคาทรอนิกส์ 
และเป้าหมายของการพัฒนา “ลักษณะ” ดังกล่าว แต่ Harashima และคณะ ได้ 
“จ ากัด” วัตถุประสงค์ของเมคคาทรอนิกส์ไว้ว่า “เพื่อการออกแบบและผลิต
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการอุตสาหกรรม”  

นอกจากนี้ยังมีค าจ ากัดความอื่นๆที่นิยามเปลีย่นไปตามเทคโนโลยีในแตล่ะ
สมัย  แต่โดยรวม “ลักษณะ” ของระบบเมคคาทรอนิกส์ จะเป็นการผสมผสานการ
ท างานอย่างกลมกลืนและสอดคล้อง ของระบบทางกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
คอมพิวเตอร์ วิธีการควบคุม และที่ขาดไม่ได้คือ กระบวนการผลิต โดยผู้ออกแบบ
จะต้องมีความเข้าใจในส่วนต่างๆ เพียงพอ ที่จะสามารถออกแบบระบบทั้งหลาย
เหล่านั้นให้ท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ดังนั้นวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ จึงเป็นสาขาวิชาที่ “เก่งเฉพาะด้าน” เป็น
ด้านใหม่ที่แตกต่างจากวิศวกรรมหลักที่เคยยึดถือกันมา (เคร่ืองกล ไฟฟ้า ฯลฯ) เช่น 
การสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติหรือระบบอัตโนมัติ วิศวกรเมคคาทรอนิกส์จะสามารถ
มองภาพโดยรวมออกว่าต้องค านึงถึงเรื่องใดบ้างและสามารถมองข้าม “ก าแพง” ที่
ขวางกั้นระหว่างวิศวกรรมแต่ละสาขาได้ ท าให้สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
แต่ละชิ้นส่วนในระบบได้ สามารถออกแบบหรือมองวิธีแก้ปัญหาของ “ระบบ” ได้ดี 

 หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มจธ. ยึดถือค าจ ากัดความตามแบบ
ของ Harashima และคณะ เป็นหลัก โดยมุ่งเน้นที่เคร่ืองจักรกลอุตสาหการ (นั่นคือ 
การผลิต) และระบบการผลิตเป็นหลัก ส่วนการสร้างผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ (เช่น เครื่อง
อุปโภค) จะให้ความส าคัญเป็นอันดับรองลงมา 



36 

 

 
 
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และวิศวกรรมอุตสาหการ มจธ. 

วิศวกรรมอุตสาหการเป็นสาขาที่เก่ียวกับวางแผนการผลิต กระบวนการการ
ผลิต และการรวมเข้าด้วยกันของเคร่ืองจักรต่างๆ และระบบ เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมที่สุด โดยทั่วไปแล้ววิศวกรอุตสาหการจะมี
หน้าที่ในการการพัฒนา ออกแบบ วิเคราะห์ วางแผน ตรวจตรา และผลิตผลิตภัณฑ์ 
หมายความว่าวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และวิศวกรรมอุตสาหการ ต่างมีเป้าหมาย
ด้านการผลิตทั้งสิ้น  โดยวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์จะท าหน้าที่ พัฒนาเครื่องจักร
อัตโนมัติที่ใช้ในการผลิต ตลอดไปจนถึงระบบการผลิตอัตโนมัติต่างๆ ตัวอย่าง เช่น 
พัฒนาแขนกลอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายหรือคัดแยกวัสดุ หรือใช้ในงาน
เชื่อม  พัฒนาเครื่องซีเอ็นซี ซึ่งช่วยให้สร้างชิ้นงานอย่างแม่นย า เที่ยงตรง รวดเร็ว 
และรองรับรูปทรงซับซ้อมได้  

การที่วัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เน้นที่การผลิต
เป็นหลัก จึงท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างวิชาการทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์กับ
วิศวกรรมอุตสาหการ สามารถสรุปได้ง่ายๆดังนี้ 

• วิศวกรเมคคาทรอนิกส์  ต้องสร้างเครื่องจักรและระบบการผลิต
อัตโนมัติ ดังนั้นจึงต้องเข้าใจกระบวนการผลิตเบื้องต้น เพื่อให้สามารถ
ออกแบบเครื่องจักรหรือระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ (พูดง่ายๆคือ 
“ออกแบบแล้วสร้างได้จริง) 

• เครื่องจักรและระบบที่วิศวกรเมคคาทรอนิกส์ จ าเป็นต้องเข้าใจ
กระบวนการผลิตที่ตนจะออกแบบระบบอัตโนมัติไปสนับสนุน (พูด
ง่ายๆคือ “ออกแบบแล้วใช้งานได้จริง”) 

 

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มจธ. 
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 วิศวกรเมคคาทรอนิกส์จะสามารถท างานกับวิศวกรอุตสาหการได้อย่าง
สอดประสานกัน กล่าวคือ สามารถท าระบบอัตโนมัติมารองรับกระบวนการผลิตที่
ต้องการ โดยสามารถออกแบบได้ทันที ทราบปัจจัยที่ต้องค านึงถึงในกระบวนการ
ผลิต สามารถถามค าถาม “ที่ถูกต้อง” กับวิศวกรอุตสาหการได้ ไม่ใช่วิศวกรที่
ออกแบบ แต่ไม่ได้ค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ในการผลิต แล้วระบบที่ได้ออกมาไม่สามารถ
ท างานได้อย่างสอดคล้องกับระบบที่มีของโรงงาน เกิดความเสียหายขึ้น  วิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส์กับวิศวกรรมอุตสาหการ มจธ. จึงมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างจาก
สาขาอ่ืนๆ โดยวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ จะสนับสนุนเกื้อกูลศาสตร์ของวิศวกรรม
อุตสาหการ ให้แกร่งขึ้น  

เมคคาทรอนิกส์ใช้สาขาวิชาอ่ืนๆ เป็นพื้นฐาน โดยน ามาผสมผสานให้
กลมกลืนกันเป็นศาสตร์เฉพาะของเมคคาทรอนิกส์เอง   และส าหรับ มจธ. แล้ว 
หลักสูตรเมคคาทรอนิกส์มุ่งเน้นที่จะสนับสนุนงานทางด้านการผลิต ดังนั้นจึงเป็น
ส่วนที่เก้ือหนุนกันกับวิศวกรรมอุตสาหการ ช่วยซึ่งกันและกัน พัฒนาไปด้วยกัน  

วิศวกรเมคคาทรอนิกส์ จะมีข้อได้เปรียบดังนี้คือ มีความสามารถในการ
ผสมผสานความรู้จากแต่ละสาขาวิชา สามารถมองเห็นภาพได้ว่าต้องใช้ศาสตร์ไหน
เพื่อการอะไร ในการสร้างระบบอัตโนมัติเอง หรือในการคุมโครงงานที่ต้องประสาน
ความเชี่ยวชาญจากหลายๆ สาขาวิชา หรือหากอยากเปลี่ยนเป็นมุ่งเน้นประกอบ
อาชีพหรือศึกษาลึกลงไปในด้านอ่ืนใดเป็นการเฉพาะภายหลังก็เริ่มต้นได้โดยง่าย 

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ต้องมีการเรียนวิชาจากหลายๆสาขา
ทางวิศวกรรมศาสตร์ โดยในที่นี้จะขออธิบายให้เห็นถึงความส าคัญของแนวคิดนี้ 
ดังนี้ (ขอข้ามวิชาพื้นฐานต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางวิศวกรรมศาสตร์ออกไปก่อน) 

 นักศึกษาท่านหนึ่งได้เข้าท างานในบริษัทแห่งหนึ่งและได้รับมอบหมายให้
ปรับปรุงระบบการผลิตให้ดีขึ้น โดยการน าแขนกลอุตสาหกรรมเข้ามาช่วยป้อน
ชิ้นงานเข้าเครื่องซีเอ็นซี วิชาต่างๆ ที่นักศึกษาเรียนไปน่าจะเก่ียวข้องอย่างไรบ้าง 
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• Industrial Organization and Management ช่วยให้นักศึกษาสามารถ
ปรับตัวเข้าท างานในภาคอุตสาหกรรมได้ง่ายขึ้น 

• Flexible Manufacturing System, Manufacturing Processes, 
CAD/CAM/CAE, Industrial Robotics, Mechatronics and 
Automation Engineering, CAE, Industrial Robotics, Mechatronics 
and Automation Engineering, Plant Layout, and Material 
Handling Safety Engineering ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการผลิต
และสามารถหาแนวทางการปรับปรุงระบบการผลิตได้ และเมื่อผ่านการ
วิเคราะห์แล้ว สมมติว่าจ าเป็นต้องพัฒนาแขนกลอุตสาหกรรมเข้ามาช่วย
ในกระบวนการผลิต จะต้องคิดต่อไปว่าต้องออกแบบแขนกลนั้นอย่างไร  

• Product Design and Manufacturing และ Mechatronics Engineer- 
ing Design จะช่วยให้นักศึกษาทราบว่าจะเริ่มต้นโครงการนี้อย่างไร และ
ขั้นตอนต่างๆ ในการคิด วิเคราะห์ ออกแบบและสร้างต้องประกอบไปด้วย
อะไรบ้าง 
นอกจากนี้ ในส่วนของรายละเอียด นักศึกษาต้องทราบส่วนประกอบของ

แขนกลนั้นๆ ว่าควรประกอบด้วยอะไรบ้าง แต่ละส่วนท างานอย่างไร และทั้งหมด
ท างานร่วมกันอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น 

• การท างานโดยรวมของของแขนกล และการออกแบให้เหมาะสมกับงานที่
จะน าไปใช้ (Industrial Robotics) 

• การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของกล (Industrial Robotics)  

•  ส่วนขับเคลื่อนแขนกล (Mechatronics and Automation Engineering 
Electric Machinery Electric Motor Drive) 

• การเข้าใจพลวัตของแขนกลเพื่อออกแบบชิ้นส่วนโดยรวมได้อย่างเหมาะ  
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สมที่สุด (Engineering Mechanics, Mechanics of Machinery, 
Machine Design, Modeling and Analysis of Mechatronic 
Systems) 

• การคิดวิธีการควบคุมแขนกลให้เคลื่อนที่ตามต้องการ (Industrial Robo 
tics, Feedback Control System, Digital Control in Mechatronic 
Systems, Control System Design Methods, Artificial Intelligence) 

• อุปกรณ์ตรวจจับและการจัดการสัญญาณติดต่อสื่อสาร (Fundamental of 
Instrumentation and Process Control, Signal and System, 
Electronic Circuits and Devices, Microprocessor Applications) 

• การออกแบบโครงสร้างเลือกวัสดุโครงสร้าง และการเลือกส่วนประกอบ
ทางกลของแขนกล (Engineering Materials, Mechanics of Solids, 
Machine Design, CAD/CAM/CAE) 

• การออกแบบอย่างเหมาะสม สามารถสร้างไดจ้ริง ประกอบได้จรงิซ่อมแซม
ได้ง่าย (Mechatronics Engineering Drawings, Manufac-turing 
Processes, Product Design and Development, CAD/CAM/CAE) 
 
เนื้อหาหลักๆ ที่ต้องทราบในการพัฒนาเครื่องจักรและระบบอัตโนมัตินั้น 

ได้ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตร โดยวิชาที่เป็น”พื้นฐาน”ที่มาจากภาควิชาอ่ืนๆ นักศึกษา
จะได้ศึกษาในช่วงสองปีแรก จากนั้นจะเน้นเนื้อหาทางด้านเมคคาทรอนิกส์ในปีที่ 3  
และในปีที่ 4 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกในสาขาที่ตนเองสนใจได้ เช่น 
หากสนใจท างานอุตสาหกรรม อาจจะเลือกเรียนวิชาทางด้านการผลิตหรือบริหาร
อุตสาหกรรม เพื่อน าไปประยุกต์ใช้กับความรู้ด้านเมคคาทรอนิกส์ ( เช่น สร้าง
สายการผลิตอัตโนมัติ โดยทราบปัจจัยต่างๆ ที่ต้องค านึงถึง หรือสร้างระบบควบคุม
คุณภาพโดยเอาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์เข้าไปช่วย เป็นต้น) หรือนักศึกษาที่สนใจ
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ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ก็ยังสามารถเลือกวิชาที่ “เป็นกลาง”ของเมคคาทรอนิกส์ 
ไปประยุกต์ได้ ทางภาควิชาฯ เชื่อมั่นว่า นักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้ว จะสามารถ
ตอบรับความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมได้อย่างลงตัว ทั้งยังเตรียมความพร้อม
ให้นักศึกษาสามารถ “ยืนได้ด้วยตัวเอง”สามารถปรับตัวโดยศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
ได้ และมีพื้นฐานที่ดีที่เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  

 
ปรัชญา 

บัณฑิตวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเป็น
ผู้น า มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม และจริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพด้าน
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ที่ต้องสามารถออกแบบและควบคุมกระบวนการผลิตและ
เครื่องจักรอัตโนมัติที่ใช้ในการผลิตได้ และสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการ
บริโภคอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเป็นเมคคาทรอนิกส์ได้ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้  ความสามารถ  ด้านการออกแบบและสร้าง

เครื่องจักรกลเพื่อกระบวนการผลิตที่ทันสมัย 
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษา  ค้นคว้า วิจัย ในระดับที่

สูงขึ้นไป 
3. เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตส านึกในการใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
4. เพื่อให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ ในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนา

ตนเองสังคม และประเทศชาติ 
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จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 148 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31         หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ  111 หน่วยกิต 

    - กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21 หน่วยกิต 

    - กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์   35 หน่วยกิต 

    - กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 46 หน่วยกิต 

    - กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร์       9       หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 6           หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการศึกษาตามหลักสูตร วศ. เมคคาทรอนิกส์ 
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ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา         หน่วยกิต  
    (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
LNG 101   General English  3(3-0-6) หรือ 
LNG 102  Technical English  3(3-0-6) 
MTH 101   Mathematics I   3(3-0-6) 
PHY 103 General Physics for Engineering Students I  3(3-0-6) 
PHY 191 General Physics Laboratory I   1(0-2-2) 
GEN 101  Physical Education  1(0-2-2) 
PRE 113 Computer Programming for Engineers   3(2-2-6) 
PRE 115 Production Drawing  3(2-3-6) 
PRE 133 Engineering Materials  3(3-0-6) 
 รวม                             20  หน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา         หน่วยกิต  
    (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
MTH 102 Mathematics II  3(3-0-6) 
PHY 104 General Physics for Engineering Students II 3(3-0-6) 
PHY 192 General Physics Laboratory II  1(0-2-2) 
CHM 103 Fundamental Chemistry  3(3-0-6) 
CHM 160 Chemistry Laboratory  1(0-3-2) 
GEN 111 Man and Ethics of Living  3(3-0-6) 
EEE 105 Electric Circuits  3(3-0-6) 
PRE 103 Production Technology  2(1-3-2) 
PRE 155 Mechatronics Drawing  2(1-3-4) 
 รวม                             21  หน่วยกิต 
 

ปีที ่1  
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ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา         หน่วยกิต  
    (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
LNG 102 Technical English   3(3-0-6) หรือ 
LNG 103 English for Workplace Communication  3(3-0-6) 
MTH 201 Mathematics III 3(3-0-6) 
EEE 102 Electrotechnology I (Power) 3(2-3-6) 
ENE 212 Electronic Circuits and Devices 3(2-3-6) 
PRE 251 Signal and Measurement System 3(2-3-6) 
PRE 261 Manufacturing ProcessesI 3(3-0-6) 
 รวม                             18  หน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา         หน่วยกิต  
    (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
GEN 121 Learning and Problem Solving Skills  3(3-0-6) 
GEN 241 Beauty of Life    3(3-0-6) 
MEE 217 Engineering Mechanics   3(3-0-6) 
PRE 211 Advanced Machine Tools  2(1-3-4) 
PRE252  Computer Systems and Interfacing  3(2-3-6) 
PRE271  Production Engineering Statistics  3(3-0-6) 
 รวม                             17  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 

ปีที ่2  
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ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา         หน่วยกิต  
    (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
LNG 103  English for Workplace Communication  3(3-0-6) หรือ 
LNG xxx กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  3(3-0-6) 
GEN 231   Miracle of Thinking  3(3-0-6) 
PRE 315  Mechanics of Solids and Machine Design  3(3-0-6) 
PRE 331 Thermodynamics  3(3-0-6) 
PRE 332  Mechanical Engineering Laboratory  1(0-3-2) 
PRE 351 Manufacturing Automation  3(2-3-6) 
PRE 352 Modeling and Control System I   3(2-2-6) 
 รวม                             19  หน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา         หน่วยกิต  
    (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
GEN 351  Modern Management and Leadership  3(3-0-6)  
PRE 353 Modeling and Control System II   3(2-2-6) 
PRE 354 Industrial Robotics   3(3-0-6) 
PRE 355 Mechatronics Engineering Design  3(2-3-6) 
PRE 356  Mechatronics Engineering Laboratory  2(0-6-6) 
PRE 357 Product Design and CAD/CAM/CAE  3(2-3-6)  
 รวม                             17  หน่วยกิต 
 
ภาคฤดูร้อน 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา         หน่วยกิต               
   (บรรยาย-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
PRE 300 Industrial Training                2 หน่วยกิต  (S/U) 

ปีที ่3  
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ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา         หน่วยกิต  
    (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
PRE 461  Dynamics of Mechatronic Systems  3(3-0-6) 
PRE 454  Machine Vision  3(3-0-6) 
PRE 496  Mechatronic Engineering Project Study  2(0-6-4) 
GEN xxx Elective in General Education I   3(3-0-6) 
XXX xxx Elective in Engineering I    3(3-0-6) 
XXX xxx Elective in Engineering II    3(3-0-6) 
 รวม                             17  หน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา         หน่วยกิต  
    (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
PRE 458 Introduction to Optimization and Applications  3(3-0-6) 
PRE 497  Mechatronic Engineering Project    2(0-6-4) 
GEN xxx Elective in General Education II   3(3-0-6) 
XXX xxx Elective in Engineering III    3(3-0-6) 
XXX xxx Free Elective I    3(3-0-6) 
XXX xxx Free Elective II    3(3-0-6) 
 รวม                             17  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 

 

ปีที ่4  
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แผนการเรียนตามหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
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ส่วนทะเบียนและประเมินผล 
 ส าหรับระเบียน  ประกาศ ข้อบงัคับต่างๆ ตลอดจนตารางเรียน ปฏิทิน
การศึกษา และตารางค่าธรรมเนียม 
 http://regis.kmutt.ac.th/ 
งานบริการการพัฒนาหลักสูตร 
 ส าหรับ The Undergraduate Bulletin 
 http://www.kmutt.ac.th/cd/th/bulletin.php 
ส านักหอสมุด 
 ส าหรับสบืค้นข้อมูล หนังสือ วารสาร ฐานข้อมูลออนไลน์ตา่งๆ 
 http://www.lib.kmutt.ac.th/ 
ส านักคอมพิวตอร์ 
 ส าหรับข้อมูลในการใช้บริการอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 ข้อมูลของภาควิชาโดยรวม 
 http://pemce.kmutt.ac.th 
 
 
 
 
 
 

แหล่งข้อมูลบริการ 



48 

 

 
 

1. กองทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี   
กองทุน ผศ.พยูร เกตุกราย 

ในวาระที ่ ผศ.พยูร เกตุกราย เกษียณอายุราชการ ในป ี 2542  อ.เชาวน์ 

เนียมสอน ขณะนัน้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควชิาวิศวกรรมอุตสาหการ และคณะ

ศิษย์เก่ามีด าริจัดตั้ง “กองทุน อ.พยูร เกตุกราย” เพื่อเป็นการแสดงกตัญญุตาจติแด ่

ผศ.พยูร ผู้ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กองทุนนี้ก่อตั้งขึ้น

เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2542 โดยมีเงินเร่ิมต้นจ านวน 300,000 บาท และมีการ

สมทบกองทุนเพิ่มข้ึนทุกปีอย่างต่อเนื่องจากทั้งศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป ดอกผลของ

กองทุนนี้จะน าไปใช้เป็นทนุการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรี ภาควิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ ที่เรียนดีและ/หรือขาดแคลน  

กองทุน อ.รวย  

รศ.กอบสิน ทวีสนิ และคณะศษิย์เก่า PE 8 น าโดยคุณวิเชยีร ช านาญกิจ 

ร่วมกันก่อตั้ง “กองทุน อ.รวย พุฒตาลเล็ก” เพื่อแสดงกตัญญุตาจิตแด่ทา่นอาจารย ์

กองทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุต-

สาหการ ต่อมากองทุนนี้ได้ถูกน าไปรวมเข้ากับกองทนุ อ.พยูร เกตุกราย ในปี พ.ศ. 

2558 

วัตถุประสงค์กองทุน  

ให้ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เรียนดีและ/หรือ ขาด

แคลนทุนทรัพย์   

ทุนการศึกษา 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับทุน 

1. เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

2. เป็นนักศึกษาที่มผีลการเรียนดีและ/หรือขาดแคลนทนุทรัพย ์

3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ประพฤติตนหรือเคยประพฤติตนเป็นที่เสื่อม

เสีย 

ทุนที่จะได้รับ 

ค่าเล่าเรียนและคา่บ ารุงการศึกษา  4 ปี พิจารณาให้ทุนปีต่อปี มีการ

ติดตามผลทุกภาคการศึกษา  

การคัดเลือกผู้ได้รับทุน 

คณะกรรมการกองทุนภาควิชาฯ จะท าการคัดเลือกนักศึกษาภาควิชา

วิศวกรรมอุตสาหการที่มีผลการเรียนดี และ/หรือขาดแคลนทนุทรัพย์  ในทุกปี

การศึกษา 

ความคาดหวัง 

   ส าเร็จการศึกษา 

ปฏิทิน  

รับสมัคร สิงหาคม 
สัมภาษณ ์ สิงหาคม 

ประกาศผล กันยายน 
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กองทุน รศ.กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ 

กองทุน รศ.กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ ตั้งขึ้นมาโดย รศ.กิติศักดิ์ พลอย

พานิชเจริญ เพื่อใช้ดอกผลของกองทุนเป็นทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาควิชา

วิศวกรรมอุตสาหการที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้สนใจสามารถติดต่อกลุ่มงานช่วยเหลือ

ทางการเงินแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 

กองทุนพลต ารวจเอกสนั่น-สมถวิล ตู้จินดา 

 พลต ารวจเอกสนั่น ตู้จนิดา มดี าริให้ทุนการศึกษานักศึกษาระดับปริญญา

ตรีที่ขาดแคลนทนุทรัพย์ โดย ดร.อนันทวิทย์ ตู้จินดา บุตรชาย ได้จัดตั้ง “กองทุนพล

ต ารวจเอกสนั่น-สมถวลิ ตู้จินดา” ขึ้นเพื่อด าเนินการตามประสงค์ของพลต ารวจเอก

สนั่น ตู้จนิดา โดยเร่ิมให้ทุนส าหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการที่ขาด

แคลนตั้งแต่ พ.ศ. 2555  ต่อมากองทุนนี้ได้ขยายขอบเขตการให้ความช่วยเหลือเป็น

สวัสดิการ ช่วยเหลือด้านการเงิน การรักษาพยาบาลให้กับอาจารย์เจ้าหน้าที่ใน

ภาควิชาฯ รวมถึงสนบัสนุนกิจกรรมของนักศึกษา 

วัตถุประสงค์กองทุน  

1. ให้ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ขาดแคลน  

2. ให้เป็นสวัสดิการ ชว่ยเหลือด้านการเงิน การรักษาพยาบาล อาจารย์

เจ้าหน้าที่ในภาคฯ 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับทุน 

1.  เป็นนักศึกษาที่ก าลังจะเข้าศกึษาชั้นปีที่ 1 ของภาควิชาฯ  

2.  เป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทนุทรัพย์ในการเรียน 
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3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ประพฤติตนหรือเคยประพฤติตนเป็นที่

เสื่อมเสีย 

ทุนที่จะได้รับ 

1. ค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงการศึกษาจ่ายตามจริง ตามระยะเวลาของ

หลักสูตรและจ านวนหนว่ยกิตไม่เกินจ านวนหน่วยกิตของหลักสูตร 

2. ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 8,000 บาท ตามระยะเวลาของหลักสูตร 

การสมัครขอรับทุน 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทค-

โนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

ความคาดหวัง 

นักศึกษาต้องสามารถจบการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร โดยต้องมี

การส่งรายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา 

ปฏิทิน  

รับสมัคร สิงหาคม 
สัมภาษณ ์ สิงหาคม 

ประกาศผล กันยายน 
ส่งผลรายงานการศึกษา ทุกภาคการศึกษา 

 
 
 
 
 



52 

 

ทุนจ้างงานภาควิชา 
วัตถุประสงค์  

ให้ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ขาดแคลนทนุทรัพย์   

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับทุน 

1. เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

2. เป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรพัย์ 

3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ประพฤติตนหรือเคยประพฤติตนเป็นที่

เสื่อมเสีย 

ทุนที่จะได้รับ 

ทุนจ้างงานเดือนละ 2,000 บาท โดยต้องปฏบิัติหน้าที่ช่วยเหลอืงาน 

ภาควิชาเดือนละ 40 ชั่วโมง พจิารณาให้ทุนปีต่อปี มีการติดตามการท างานทุกภาค

การศึกษา  

การคัดเลือกผู้ได้รับทุน 

คณะกรรมการกองทุนภาควิชาฯ จะท าการคัดเลือกนักศึกษาภาควิชา

วิศวกรรมอุตสาหการที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ในทุกปีการศึกษา 

ความคาดหวัง 

   ปฏิบัติหนา้ที่ช่วยเหลืองานภาควิชาฯ ตามเงื่อนไข มีความรับผดิชอบใน

งานทีไ่ด้รับมอบหมาย   
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ปฏิทิน  

รับสมัคร สิงหาคม 
สัมภาษณ ์ สิงหาคม 

ประกาศผล กันยายน 
 

นอกจากนี้ ภาควชิาฯ มีทนุทีไ่ดร้ับความอนุเคราะห์จากบริษทัตา่งๆ ใน
ทุกๆปี โดยภาควิชาฯ จะประกาศผ่านสื่อ สื่อออนไลน์ และสง่ข้อความผ่านทาง E-
mail ของนักศึกษาที่ท าระเบยีนประวัติไว้กบัภาควชิาเท่านั้น ตัวอย่างทุนจากบริษัท
ต่างๆ เชน่ 

• ทุนไทยปาร์กเกอร์ไรท์ซิ่ง ให้ 4 ปีต่อเนื่อง  

• ทุนชมรมมดอุตสาหการ ขอรับใบสมัครทุนของชมรมมดอุตสาหการ 
ยื่นใบสมัคร และรอพิจารณาผลอนุมัติทุน ประกาศรายชื่อ และรับ
ทุนการศึกษา 

 

2. กองทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา มจธ. 
ทุนสนับสนุนการศึกษา 
ทุนเงินยืมเพ่ือการศึกษา ส าหรับนักศึกษา มจธ.   
ทุนเงินยืมฉุกเฉิน   
ทุนจ้างงานนักศึกษา   
ทุนจ้างงานผู้ช่วยวิจัย 
ทุนผู้ประสบอุบัติภัย 
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3. ทุนการศึกษาอ่ืนๆ  
ทุนเพชรพระจอมเกล้า 
ทุนเจียระไนเพชร 
ทุนธรรมรักษา 
ทุนสหปัญญา 
ทุนให้เปล่าโครงการต่างๆ 
ทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ) 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านทุนการศึกษาของมหาลัย  
งานทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี 

126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140  
โทรศัพท์: 0-2470-8107 และ 0-2470-8098 
เว็บไซต์: http://www.kmutt.ac.th/financialaid/   

Facebook: www. facebook.com/financialaidkmutt 
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมและขอใบสมัครได้ด้วยตนเอง

ตามที่อยู่ด้านบน หรือที่ website ของหน่วยงาน 
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การค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 การค านวณแต้มระดบัคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษา (GPA) ให้
ค านวณเฉพาะรายวชิาที่เรียนในภาคการศึกษานัน้  
 การค านวณแต้มระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมของทุกภาคการศึกษา (GPAX) 
หาได้จากสมการด้านล่าง 
 

ผลรวมค่าแต้มระดับคะแนนทุกภาคการศกึษา

ผลรวมหน่วยกิตทุกภาคการศกึษา
   =  GPAX 

 
 การคิดค่าแต้มระดับคะแนน  
 

เกรด คะแนน ความหมาย 
A 4.0 ดีเยี่ยม(Excellent) 
B+ 3.5 ดีมาก(Very Good) 
B 3.0 ดี(Good) 
C+ 2.5 ค่อนข้างดี(Fairly Good) 
C 2.0 พอใช้(Fair) 
D+ 1.5 ค่อนข้างอ่อน(Fair Poor) 
D 1.0 อ่อน(Poor) 
F 0 ตก(Failure) 
Fa 0 ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ ไม่

มีสิทธิ์สอบ 

ท าอย่างไรเมื่อติดโปร 
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Fe 0 ตกเนื่องจากขาดสอบ 
เกรด คะแนน ความหมาย 
W - ถอนรายวิชาเรียน 
I - ไม่สมบูรณ ์
S - พอใจ-เท่าเทียบผลการเรียนไม่

ต่ ากว่า C 
U - ไม่พอใจ 

 
ตัวอย่าง สมมติว่านายตั้งใจ ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษาที่ 2559 มี
ผลการศึกษาดังนี้  
   

วิชา หน่วยกิต ผลการศึกษา ค่าแต้มระดับคะแนน 
GEN 101  1 B+ 1 x 3.5 = 3.5 
LNG 101   3 B 3 x 3.0 = 9.0 
MTH 101    3 C 3 x 2.0 = 6.0 
CHM 103    3 C+ 3 x 2.5 = 7.5 
CHM 160   1 B 1 x 3 = 3.0 
PHY 103 3 C+ 3 x 2.5 = 7.5 
PHY 191 1 B+ 1 x 3.5 = 3.5 
PRE 115 3 A 3 x 4 = 12.0  

รวม 18 ค่าแต้มระดับคะแนนทีไ่ด้ = 52.0 
คะแนนเฉลี่ยประจ าภาค(GPA) = 52/18 = 2.89 
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 ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษาที่ 2559 มีผลการศึกษาดังนี้  
 

วิชา หน่วยกิต ผลการศึกษา ค่าแต้มระดับคะแนน 
LNG 102  3 B 3x 3.0 = 9.0 
MTH 102 3 B+ 3 x 3.5 = 10.5 
PHY 104   3 D+ 3 x 1.5 = 4.5 
PHY 192 1 C 1 x 2.0 = 2.0 
GEN 111   3 A 3 x 4.0 = 12.0 
PRE 113   3 B 3 x 3.0 = 9.0 
PRE 133   3 A 3 x 4.0 = 12.0 
PRE 241   1 A 1 x 4 = 4.0  

รวม 20 ค่าแต้มระดับคะแนนทีไ่ด้ = 63.0 
คะแนนเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษา (GPA) = 63/20 = 3.15 
คะแนนเฉลี่ยของทุกภาคการศึกษา (GPAX) = (52+63)/(18+20) = 3.03 

 
การติดโปร 

“ติดโปร” อาจเป็นเหตุการณท์ี่ไม่คาดคิดมาก่อน ซึ่งอาจเกิดกับนักศึกษาใน
อนาคตหลายคน การติดโปรอาจเป็นสาเหตุที่ท าให้นักศึกษาตกอยู่ในภาวะเครียด 
แล้วจะวางแผนการเรียนแบบไหนดี หัวข้อนี้มีค าตอบให้แล้ว  

“ติดโปร” ที่เรียกติดปากกันในเหล่านักศึกษาขัน้เทพ มีที่มาจากค าว่า 
Probation ภาษาไทยใช้ค าวา่ วิทยาทัณฑ์ ซึ่งหมายถึง สถานภาพของนักศึกษาที่มี
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 ซึ่งนักศึกษาจะพน้สภาพวิทยาทัณฑ์ก็ต่อ 
เมื่อมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป หรอืหากไม่รีบแก้ปัญหา
ดังกล่าว อาจจะมีสถานะภาพตกออกในอนาคตได้  
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เมื่อ “ติดโปร” ต้องท าอย่างไร 
เมื่อติดโปร ต้องรีบพบอาจารยท์ี่ปรึกษาชัน้ปี และแจง้รายละเอียดเก่ียวกับ

สาเหตุ หรือปัญหาต่างๆ ที่ท าให้นักศึกษามีสภาพวิทยาทัณฑ์ เพื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
จะไดช้่วยหาแนวทางแกไ้ขปัญหาได้ นักศึกษาที่ติดโปรต้องเตรียมข้อมูลและค านวณ 
หาแต้มเฉลี่ยสะสมวา่ยังขาดทุนอีกก่ีแต้ม  เพื่อปรึกษาและวางแผนจัดรายวชิาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานัน้ เพื่อให้ได้ผลการศึกษา (เกรด)  มากกว่าหรือ
เท่ากับแต้มที่ยังขาดอยู่จึงจะพน้สภาพตกออกได้ 
 
การค านวณแต้มที่ขาด  

กรณีที่นักศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 ถ้าต้องการ
จะท าคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 มีวิธีการค านวณดังนี้ ให้นกัศึกษาน าหน่วยกิตที่
ลงทะเบียนทั้งหมดคูณด้วย 2.00 (ค่าเฉลี่ยของนักศึกษาสภาพปกติ) ลบด้วยผลรวม
แต้มระดับคะแนนทั้งหมด 
ตัวอย่าง 

นายโดดเรียน มีหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนมาแล้วทัง้หมด 94 หน่วยกิต 
โดยมีผลรวมแต้มระดบัคะแนนทั้งหมด 178 แต้ม  นายโดดเรียน ได้คะแนนเฉลี่ย
สะสม = 1.89 ซึ่งต่ ากว่า 2.00 ถ้าต้องการจะท าคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 
(ค่าเฉลี่ยของนักศึกษาปกติ) นายโดดเรียนต้องท าแต้มเพิ่ม 10 แต้ม ค านวณจากสูตร
ดังนี้ (94*2.00) – 178 = 10 แต้ม 
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ตารางการคิดก าไร (+) และขาดทุน (-) 
 

เกรด(คะแนน) วิชา 1 หน่วยกิต วิชา 2 หน่วยกิต วิชา 3 หน่วยกิต 
A (4.0) (4x1)-2 = +2 (4x2)-4 = +4 (4x3)-6 = +6 
B+ (3.5) (3.5x1)-2 = +1.5 (3.5x2)-4 = +3 (3.5x3)-6 = +4.5 
B (3.0) (3x1)-2 = +1 (3x2)-4 = +2 (3x3)-6 = +3 
C+ (2.5) (2.5x1)-2 = +0.5 (2.5x2)-4 = +1 (2.5x3)-6 = +1.5 
C (2.0) (2x1)-2 = 0 (2x2)-4 = 0 (2x3)-6 = 0 
D+ (1.5) (1.5x1)-2 = -0.5 (1.5x2)-4 = -1 (1.5x3)-6 = -1.5 
D (1.0) (1x1)-2 = -1 (1x2)-4 = -2 (1x3)-6 = -3 
F, Fe, Fa (0) (0x1)-2 = -2 (0x2)-4 = -4 (0x3)-6 = -6 

 

นายโดดเรียน ขาด 10 แต้ม ในเทอมถัดไปถ้ามีการลงทะเบียน 7 วิชา รวม
ทั้งหมด 18 หน่วยกิต และมีผลการศึกษาดังตารางด้านลา่ง 

 
วิชา หน่วยกิต ผลการศึกษา ก าไร/ขาดทนุ 

1  3 D+ (1.5x3)-6 = -1.5 
2 3 B (3x3)-6 = +3 
3   3 C+ (2.5x3)-6 = +1.5 
4 3 A (4x3)-6 = +6 
5   3 B (3x3)-6 = +3 
6   2 C+ (2.5x2)-4 = +1 
7   1 C+ (2.5x1)-2 = +0.5 

สรุปก าไร/ขาดทุน              + 13.5     
 

นายโดดเรียน ขาด 10 แต้ม ในเทอมนี้ได้ +13.5 แต้ม นายโดดเรียนก็จะ
หลุดจากการติดโปร แต่ถ้าไม่ถึง 10 แต้มก็จะยังคงติดโปรอยู่เนือ่งจากคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ถึง 2.00  
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 วิธีการค านวณรุ่น ส าหรับนักศึกษา มจธ. ให้น า ปี พ.ศ. ที่ลงทะเบียนเข้า
ศึกษา ลบด้วย 2502 เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ สถาปนาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2503 จึงต้องลบด้วยเลข 2502  
ตัวอย่าง   

นาย มงคล สีนะวัฒน์ ลงทะเบียนเข้าศึกษา พ.ศ. 2535 ดังนั้น นาย มงคล 
เป็นนักศึกษา มจธ.รุ่นที่ 33 (2535-2502 = 33)  
 ส าหรับการค านวณรุ่นของนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการใช้สูตรเดียวกัน 
เนื่องจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ก่อตั้งมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น 
นายมงคล เป็นนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการรุ่นที่ 33 (PE33)  
  
 ส าหรับการค านวณรุ่นของนักศึกษาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ให้น าเลขปี 
พ.ศ. ที่ลงทะเบียนเข้าศึกษา ลบด้วย 2544 เนื่องจากหลักสูตรวิศวกรรมเมคคา
ทรอนิกส์เปิดสอนในปี พ.ศ. 2545  
 
ตัวอย่าง   

นาย สุกฤษณ์ วิเศษแก้ว ลงทะเบียนเข้าศึกษา พ.ศ. 2547 ดังนัน้ นาย 
สุกฤษณ์ เป็นนักศึกษา มจธ.รุ่นที่ 45 (2547-2502 = 45) และเป็นนักศึกษา
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์รุ่นที่ 3 (2547-2544 = 3) 

การนับรุ่น 
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