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คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ 
 
ช่ือสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
สาขาวิศวกรรมท่ีรับรองปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ 

ปการศึกษาท่ีรับรองปริญญา 2565-2569 

 
สวนท่ี 1 หลักสูตร 

 
1. ช่ือหลักสูตร 

ช่ือภาษาไทย :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ 

ช่ือภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Engineering Program in Process and Industrial Engineering 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็มภาษาไทย :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ) 
ช่ือยอภาษาไทย :  วศ.บ. (วิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ) 
ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ   :  Bachelor of Engineering (Process and Industrial Engineering) 
ช่ือยอภาษาอังกฤษ    :  B.Eng. (Process and Industrial Engineering) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา 
ไมมี 
 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ ผลิตบัณฑิตสาขา
วิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ ในกลุมวิชาชีพวิศวกรรมเคมีและอุตสาหการใหมีความพรอมทางดานวิชาการ
และวิชาชีพ ตลอดจนความรับผิดชอบ การมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนําความรูความสามารถไปปรับใชใหเกิด
ความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาทางเทคโนโลยีของประเทศตอไปได 
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4.1. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
1) เพ่ือผลิตวิศวกรกระบวนการและอุตสาหการท่ีมีความรูความสามารถและมีความชํานาญในการควบคุมและอํานวยการ

ผลิตในอุตสาหกรรมสมัยใหม ท่ีสามารถบูรณาการองคความรูดานการกระบวนการผลิต การจัดการ และระบบ            

ออโตเมชัน 

2) เพ่ือใหผูท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสามารถประกอบวิชาชีพ ตามกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมีหรือวิศวกรรมอุตสาหการไดอยางเหมาะสม 

3) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความพรอมท้ังดานความรูในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

4) เพ่ือสงเสริมการพัฒนาและวิจัยดานวิศวกรรมศาสตร ท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของ

ประเทศ 

* หมายเหต:ุ หลักสูตรตองมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและเพ่ือ
ประโยชนในการรองรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาท่ีขอรับรองไดอยางเหมาะสม 

 
5. ระบบการจัดการศึกษา 

5.1. ระบบ 
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค  โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ไดแก ภาคการศึกษาท่ี 1 

และภาคการศึกษาท่ี 2 มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวาภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห และอาจมีภาคการศึกษาฤดูรอนตอจาก 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ได โดยมีสัดสวนระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ 

 
5.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

มีการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูรอน จํานวน 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 8 สัปดาห 
 

5.3. การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
   ไมม ี  
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6. แผนการศึกษา 
  โครงสรางหลักสูตร 

   ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 
    (1) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 
    (2) กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 
    (3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 12 หนวยกิต 

   ข. หมวดวิชาเฉพาะ 103 หนวยกิต 
    (1) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 13 หนวยกิต 
    (2) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมศาสตร 22 หนวยกิต 
    (3) กลุมวิชาเฉพาะบังคับ 
     สาขายอยวิศวกรรมกระบวนการ 

 แบบปกต ิ 59 หนวยกิต 
 แบบสหกิจศึกษา 65 หนวยกิต 

     สาขายอยวิศวกรรมอุตสาหการและโลจสิติกส 
 แบบปกต ิ 59 หนวยกิต 
 แบบสหกิจศึกษา 68 หนวยกิต 

 

    (4) กลุมวิชาเฉพาะเลือก 
     สาขายอยวิศวกรรมกระบวนการ 

 แบบปกต ิ 9 หนวยกิต 
 แบบสหกิจศึกษา 3 หนวยกิต 

     สาขายอยวิศวกรรมอุตสาหการและโลจสิติกส 
 แบบปกต ิ 9 หนวยกิต 
 แบบสหกิจศึกษา 0 หนวยกิต 

   ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
                จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   139   หนวยกิต 
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แผนการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ ม.6 

 

ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

  ENCC1001* คณิตศาสตรเชิงฟสิกส 3  
ENGL0001 ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล 3  
PHYS0101 ฟสิกส 3 
SOHU0019 นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค 3  
STAT0115 สถิติสาํหรับการแกปญหา 3  
MUTA0001 การออกแบบโครงงานเบ้ืองตน  0  

รวม 15 
 

ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

CHEM0120 เคม ี 3 
CHEM0190* ปฏิบัติการเคม ี 1 
ENCC1002* แคลคูลสัสาํหรับกลศาสตรและแมเหล็กไฟฟา 3 
ENGL0002* ภาษาอังกฤษสําหรับสเตม็ศึกษา 3 
MECH0105* พ้ืนฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม 3 
MECH0110 กลศาสตรวิศวกรรม 3 
MECH0190* การฝกทักษะการใชเครื่องมือพ้ืนฐาน 3 

รวม 19 

 
ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
EECC0232* พ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟา 3  
ENGL0003 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี 3  
MATS0310 วัสดุวิศวกรรม 3 
PIEG0201 อุณหพลศาสตรและกลศาสตรของไหล 3 
PIEG0202 การศึกษาและวิเคราะหการทํางานในอุตสาหกรรม 3 
PIEG0203 เทคโนโลยีการผลติ 3 

รวม 18 
 
ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
ENCC0005 นวัตกรรมเชิงวิศวกรรม 3 
MICC0202* การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาไพธอน 3 
PIEG0204 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม  3 
PIEG0205 แคด/แคม สําหรับการออกแบบวิศวกรรม 3 
PIEG0206 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3 
PIEG0207 การจัดการทางวิศวกรรมและการเปนผูประกอบการ 3 

MUTA0002 การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห 0 
รวม 18 
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แผนการเรียนแบบปกติ และ แบบสหกิจศึกษา มีแผนการศึกษาในชั้นปท่ี 3 และชั้นปท่ี 4 แยกตามกลุมวิชาชีพ ดังนี้ 
(1) กลุมวิชาวิศวกรรมกระบวนการ   
 

ชั้นปท่ี 3 (แบบปกติและแบบสหกิจศึกษา) 
ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
MICC0203* ปญญาประดิษฐและวิทยาศาสตรขอมูล  3 
MIIM1303* ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกสและหุนยนต 2 
PIEG0301 การควบคุมและการประกันคุณภาพ 3 
PIEG0381* ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการ 2 
PREG0301 หลักการและการคํานวณทางวิศวกรรมกระบวนการ 3 
PREG0302 การถายเทความรอนในกระบวนการผลิต 3 
PREG0303 อุณหพลศาสตรวิศวกรรมกระบวนการ  3 

รวม 19 
 

ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

ENGL0004 ภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับท่ีทํางาน 3 
PIEG0302 วิศวกรรมความปลอดภยั 3 
PIEG0303 วิศวกรรมควบคมุระบบงานในงานอุตสาหกรรม 3 
MIIM1213* ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน 2 
PREG0304 จลนพลศาสตรและการออกแบบเครื่องปฏิกรณเคม ี 3 
PREGxxxx/ 
IELGxxxx/ 
EECIxxxx 

วิชาเฉพาะเลือก 
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รวม 17 
ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาฤดูรอน (แบบปกติ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
INDT0390 การฝกงานอุตสาหกรรม 0 

รวม 0 

 
ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาฤดูรอน (แบบสหกจิศึกษา) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
SOHU0027 การพัฒนาทักษะทางสังคมเพ่ือการทํางาน 3 
XXXXxxxx วิชาเลือกเสร ี 3 

รวม 6 
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ชั้นปท่ี 4 (แบบปกติ) 
ปการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
PIEG0401 พ้ืนฐานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 3 
PREG0401 การถายเทมวลสารในกระบวนการผลิต 3 
PREG0402 การออกแบบวิศวกรรมกระบวนการ 1 3 
IELG0490* โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 2 
PREGxxxx/ 
IELGxxxx/ 
EECIxxxx 

วิชาเฉพาะเลือก 
 
 

3 

XXXxxxx วิชาเลือกเสร ี 3 
รวม 17 

 
ปการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
PIEG0402 การศึกษาโรงงานระดับนํารอง 2 
PREG0403 การออกแบบวิศวกรรมกระบวนการ 2 3 
PREG0491* โครงงานวิศวกรรมกระบวนการ 2 2 
SOHU0027 การพัฒนาทักษะทางสังคมเพ่ือการทํางาน 3 
PREGxxxx/ 
IELGxxxx/ 
EECIxxxx 

วิชาเฉพาะเลือก 3 

XXXXxxxx วิชาเลือกเสร ี 3 
รวม 16 

 
ชั้นปท่ี 4 (แบบสหกิจศึกษา) 
ปการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
PIEG0401 พ้ืนฐานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 3 
PREG0401 การถายเทมวลสารในกระบวนการผลิต 3 
PIEG0402 การศึกษาโรงงานระดับนํารอง 2 
PREG0402 การออกแบบวิศวกรรมกระบวนการ 1 3 

 PREG0492* โครงงานสหกิจวิศวกรรมกระบวนการ 2 
XXXXxxxx วิชาเลือกเสร ี 3 

รวม 16 

 
ปการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
COOP0013* สหกิจศึกษาวิศวกรรมกระบวนการ 11 

รวม 11 
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(2) กลุมวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส   
ชั้นปท่ี 3 (แบบปกติและแบบสหกิจศึกษา) 
ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
IELG0302 การบริหารงานซอมบํารุง  3 

MICC0203* ปญญาประดิษฐและวิทยาศาสตรขอมูล 3 
MIIM1303* ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรนิกสและหุนยนต  2 
IELG0301* การวิจัยดําเนินการและการประยกุต 3 
PIEG0301 การควบคุมและการประกันคุณภาพ 3 
PIEG0381* ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการ     2 
XXXXxxxx วิชาเลือกเสร ี 3 

รวม 19 
 
ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
ENGL0004 ภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับท่ีทํางาน 3 
IELG0303 ระบบโลจสิติกสและโซอุปทานแบบบูรณาการ 3 
IELG0304 ระบบวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ (ERP) 3 
MIIM1213* ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน 2 
PIEG0302 วิศวกรรมความปลอดภยั 3 
PIEG0303 วิศวกรรมควบคมุระบบงานในงานอุตสาหกรรม 3 

รวม 17 

 
ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาฤดูรอน (แบบปกติ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
INDT0390 การฝกงานอุตสาหกรรม 0 

รวม 0 

 
ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาฤดูรอน (แบบสหกจิศึกษา) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
IELG0305 บูรณาการทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจสิติกส 3 
XXXXxxxx วิชาเลือกเสร ี 3 

รวม 6 
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ชั้นปท่ี 4 (แบบปกติ) 
ปการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
IELG0401* การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3 
IELG0402 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 3 
PIEG0401 พ้ืนฐานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 3 
IELG0490* โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 2 
PREGxxxx/ 
IELGxxxx/ 
EECIxxxx 

วิชาเฉพาะเลือก 3 

PREGxxxx/ 
IELGxxxx/ 
EECIxxxx 

วิชาเฉพาะเลือก 3 

รวม 17 

 
ปการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
IELG0305 บูรณาการทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจสิติกส 3 
IELG0491* โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 
PIEG0402 การศึกษาโรงงานระดับนํารอง 2 

SOHU0027 การพัฒนาทักษะทางสังคมเพ่ือการทํางาน 3 
PREGxxxx/ 
IELGxxxx/ 
EECIxxxx 

วิชาเฉพาะเลือก 3 

XXXXxxxx วิชาเลือกเสร ี 3 
รวม 16 

 
ชั้นปท่ี 4 (แบบสหกิจศึกษา) 
ปการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
 IELG0401* การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม  3 
IELG0402 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 3 

 IELG0492* โครงงานสหกิจวิศวกรรมอุตสาหการ  2 
PIEG0401 พ้ืนฐานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 3 

  SOHU0027 การพัฒนาทักษะทางสังคมเพ่ือการทํางาน 3 
PIEG0402 การศึกษาโรงงานระดับนํารอง 2 

รวม 16 

 
ปการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
COOP0014* สหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 11 

รวม 11 

 
 
 

8 
 



7. การเทียบโอน/ยกเวนรายวิชา 

โครงสรางของหลักสูตร สําหรับผูท่ีจบ ปวส. (สําหรับแผนการศึกษาหลักสูตร 2 ป ) 
ผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบเทาในสาขาเครื่องกล ชางอุตสาหกรรม ชาง

กลโรงงาน เทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม และ ปวส สาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ  ภาควิชาฯ พิจารณายกเวน/เทียบโอนใน
รายวิชาจํานวนไมเกิน 24 หนวยกิต โดยจะตองศึกษารายวิชาท่ีเหลือนอกเหนือจากรายวิชาท่ีไดรับการยกเวน/เทียบโอน ตาม
จํานวนหนวยกิต ดังตอไปนี้ 

1. จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 139   หนวยกิต 
จํานวนหนวยกิตท่ีพิจารณายกเวน ไมเกิน 24 หนวยกิต 
จํานวนหนวยกิตคงเหลือของหลักสูตร เทากับ 115 หนวยกิต 

2. องคประกอบของหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป รวมจํานวนหนวยกิตเทากับ 30 หนวยกิต 
    จํานวนหนวยกิตท่ีพิจารณายกเวน ไมเกิน  18 หนวยกิต 
    จํานวนหนวยกิตคงเหลือของหลักสูตร เทากับ   12 หนวยกิต 
 

    ประกอบดวยกลุมวิชาดังตอไปนี้ 
(1) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 
(2)  กลุมวิชาภาษา 6 หนวยกิต 
(3)  กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต 
 

 

 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ รวมจํานวนหนวยกิตเทากับ 103 หนวยกิต 
    จํานวนหนวยกิตท่ีพิจารณายกเวน เทากับ  0 หนวยกิต 
    จํานวนหนวยกิตคงเหลือของหลักสูตร เทากับ 103 หนวยกิต 

      ประกอบดวยกลุมวิชาดังตอไปนี้ 
(1)  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  13 หนวยกิต 
(2)  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมศาสตร      22 หนวยกิต 
(3)  กลุมวิชาเฉพาะบังคับ 59 หนวยกิต 
(4)  กลุมวิชาเฉพาะเลือก  9 หนวยกิต 

               ค.  หมวดวิชาเลอืกเสรี รวมจํานวนหนวยกิต เทากับ  6  หนวยกิต 
     จํานวนหนวยกิตท่ีพิจารณายกเวน เทากับ      6 หนวยกิต 
     จํานวนหนวยกิตคงเหลือของหลักสูตร เทากับ 0 หนวยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1
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8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
-  หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 ปรับปรงุมาจาก 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
-  เปดสอนในภาคการศึกษาท่ี    1       ปการศึกษา      2565       . 
-  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เห็นชอบหลักสูตรแลว 
ในการประชุมครั้งท่ี     12/2564    เม่ือวันท่ี     21 ธันวาคม 2564   . 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เห็นชอบหลักสูตรแลว 
ในการประชุมครั้งท่ี     1/2565    เม่ือวันท่ี      5 มกราคม  2565     . 

 

9. ช่ือผูรับรอง/อนุมัติขอมูล 
ตารางแสดงรายช่ือผูรับรอง/อนุมัติ 

ชื่อ-สกลุ ตําแหนงบริหาร (วาระการดํารงตําแหนง พ.ศ 25xx - พ.ศ 25xx) 
ผศ.ดร. ภานวีย โภไคยอุดม อธิการบด ี พ.ศ 2565 - พ.ศ 2567 

 
10. ช่ือผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานหลักสูตร 

 

ตารางแสดงรายช่ือผูรับผิดชอบ/ผูประสานงาน 
ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง โทรศัพท E-mail 

1 ศ.ดร.วิษณุ   มีอยู ประธานหลักสตูร 098-951-4924 vissanu@mut.ac.th 
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สวนที่ 2 นิสติ/นักศึกษา 
 
1. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

(1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูงหรือเทียบเทา โดยไดรับการยกเวนไมตองศึกษาบางรายวิชา หรือไดรับการเทียบโอนหนวยกิตของรายวิชาท่ีกําหนด

ไวในหลักสูตร 

(2) เปนผูไมมีโรคติดตออยางรางแรง ไมเปนโรคเรื้อน วัณโรค โรคติดยาเสพติด โรคพิษสุราเรื้อรัง และแพทยมีความเห็นวามี

สุขภาพเหมาะสมท่ีจะเขาเรียนได 

(3) เปนผูมีความประพฤติเรียบรอยไมบกพรองตอศีลธรรมอันดี มีเหตุมีผลและพรอมท่ีจะปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัยของ

มหาวิทยาลัย และสังคมท่ัวไป 

(4) มีผูใหการรับรองความประพฤติ และผูรับรองจะตองเปนผูท่ีทางมหาวิทยาลัยสามารถติดตอไดตลอดเวลา 

 
2. แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ป 

 

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา 
ตารางท่ี 1: ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ม.6 

ระดับชั้นป 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ช้ันปท่ี 1 40 40 40 40 40 
ช้ันปท่ี 2  40 40 40 40 
ช้ันปท่ี 3   40 40 40 
ช้ันปท่ี 4    40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
 

ตารางท่ี 2: ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 

ระดับชั้นป 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ช้ันปท่ี 1 20 20 20 20 20 
ช้ันปท่ี 2  20 20 20 20 
ช้ันปท่ี 3   20 20 20 

รวม 20 40 60 60 60 
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3. คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค (ตามขอตกลง Washington Accord หรือ ตามขอตกลง Sydney Accord) 
3.1 แสดงความเช่ือมโยงระหวางรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามขอตกลง Washington Accord 

ลําดับ 
ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

1 ความรูดานวิศวกรรม (Engineering Knowledge) 
- สามารถประยุกตใชความรูทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร พื้นฐาน
ทางวิศวกรรม และความรูเฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อการแกไขและหา
คําตอบ ของปญหาทางวิศวกรรมที่ซับซอน 

ENCC1001คณิตศาสตร
เชิงฟสิกส 

การบูรณาการคณิตศาสตรและฟสิกสโดยการแนะนํา
แนวความคิดทางคณิตศาสตรในบริบทของความเปน
จริงทางกายภาพเพื่อใหนักศึกษาเกิดความเขาใจวา
คณิตศาสตรคือภาษาของฟสิกส 
    คณิตศาสตร ทบทวนตรีโกณมิติ ; ฟงกชันและ
กราฟ; ลิมิต; อนุพันธและการนําไปใช; ปริพันธและ
การนําไปใช: พื้นที่ ปริมาตร พื้นที่ผิว งาน เซ็นทรอยด 
โมเมนตความเฉื่อย; ทฤษฏีบทมูลฐานของแคลคูลัส; 
เทคนิคการหาปริพันธ; พีชคณิตของเวคเตอรสามมิติ 
    ฟสิกส กฎการเคล่ือนที่ของนิวตัน; การเคล่ือนที่
แบบเสนตรง; การเคล่ือนที่แบบโปรเจ็คไตล ; โม
เมนตัม; แรงและงาน; ทฤษฎีบทงาน-พลังงาน; กฎทรง
พลังงาน;  โมเมนตของแรง; การแพรกระจายและ
ปรากฏการณของคล่ืน; การสะทอน หักเหและการ
กระจายของแสง; กฎแรงดึงดูดระหวางมวลของนิวตัน; 
กฎของคูลอมบ; สนามไฟฟาและแมเหล็ก; แรงลอ
เร็นซ; โมเมนตัมเชิงมุม 

ENCC1002  แคลคูลัส
สําหรับกลศาสตรและ
แมเหล็กไฟฟา 

การบูรณาการความรูดานแคลคูลัสหลายตัวแปรเขา
กับกลศาสตร และดานแคลคูลัสเชิงเวกเตอรเขากับ
แมเหล็กไฟฟา  ในการสอน หัวขอทางดานแคลคูลัสจะ
ถูกนํามาตีความเชิงกายภาพเพื่อใหนักศึกษาเขาใจ
แนวความคิดทางคณิตศาสตรไดแจมชัดขึ้นและ
สามารถนําไปประยุกตใช ในดานกลศาสตรและ
แมเหล็กไฟฟาไดอยางเหมาะสม 
    คณิตศาสตร เสนตรง ระนาบและผิวในปริภูมิสาม
มิติ; อนุพันธยอย; อนุพันธระบุทิศทาง; เกรเดียนต; 
ปริพันธของฟงกชันหลายตัวแปรและการนําไปใช; เสน
พาราเมตริก; ฟงกชันของเวกเตอร; สนามเวกเตอร; 
ปริพันธตามเสน; ปริพันธตามผิวและปริพันธฟลักซ; 
เคิรลและไดเวอรเจนซ; ทฤษฏีบทของกรีน สโตก และ
ไดเวอรเจนซ 
    กลศาสตร  การหาเซ็นทรอยด จุดศูนยกลางมวล 
จุดศูนยถวงดวยปริพันธหลายชั้น; โมเมนตที่สองของ
พื้นที่; การหาโมเมนตความเฉื่อยดวยปริพันธหลายชั้น 
    แมเหล็กไฟฟา  การเคล่ือนที่ในระนาบและปริภูมิ; 
การเคล่ือนที่แบบวงกลมและแรงสูศูนยกลาง; สนาม
เวกเตอรของไฟฟาและแมเหล็ก; ความตางศักยไฟฟา; 
อีเอ็มเอฟ; กฎของแอมแปร; ฟลักซไฟฟาและแมเหล็ก; 
กฎเหนี่ยวนําของฟาราเดย; กฎของเกาสสําหรับไฟฟา
และแม เหล็ก ; สมการแมกซ เวล ; ฟลักซของการ
เคล่ือนที่ของของไหล 
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ลําดับ 
ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

1 ความรูดานวิศวกรรม (Engineering Knowledge) (ตอ) 
- สามารถประยุกตใชความรูทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร พื้นฐาน
ทางวิศวกรรม และความรูเฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อการแกไขและหา
คําตอบ ของปญหาทางวิศวกรรมที่ซับซอน 

PHYS0101 
ฟสิกส 

บรรยาย 
    ปริมาณฐานและหนวย แรง การเคล่ือนที่ในหนึ่ง
มิติ การเคล่ือนที่ในสองมิติ กฎการเคล่ือนที่ กฎการ
อนุรักษพลังงาน การเคล่ือนที่แบบหมุน การอนุรักษ
โมเมนตัมเชิงมุม การเคล่ือนที่แบบส่ัน คล่ืนและสมบัติ
ของคล่ืน สมบัติเชิงกลของสสาร กลศาสตรของไหล 
ความรอนและเทอรมอไดนามิกส ทัศนศาสตรเชิงคล่ืน 
ทัศนศาสตรเชิงเรขาคณิต ฟสิกสยุคใหม 
 ปฏิบัติการ 
    ทําการทดลองในหองปฏิบัติการในหัวขอ ความเรง
เนื่องจากแรงโนมถวงของโลก กฎการเคล่ือนที่ของนิว
ตัน โมเมนตความเฉื่อย การเคล่ือนที่แบบฮารมอนิก
เชิ ง เ ดียว การ ส่ันพอง ความรอน และหัวขอที่
สอดคลองกับหลักการตางๆที่ไดเรียนในภาคบรรยาย 

CHEM0120 
เคมี  

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิชาเคมีพื้นฐาน ซ่ึงครอบคลุม
เกี่ยวกับสมบัติของอิ เล็กตรอนของอะตอม และ
โมเลกุล การคํานวณมวลสารสัมพันธ สมบัติของ
ของแข็ง ของเหลว และแกส จลนศาสตรเคมี สมดุล
เคมี กรด-เบส อุณหเคมี ไฟฟาเคมี นิวเคลียรเคมีและ
เคมีอินทรีย 

CHEM0190ปฏิบัติการ
เคมี 

เปเปอรโครมาโทกราฟ ปฏิกิริยาแทนที่ อินดิเคเตอร  
กรด-เบส ไทเทรชัน ความรอนของปฏิกิริยา อัตราเร็ว
ของ ปฏิกิริยา สมดุลเคมี เคมีไฟฟา เซลลกัลวานิก 
การทําคุณภาพวิเคราะหแบบเซมิไมโคร 

ENCC0005นวัตกรรม
เชิงวิศวกรรม  

ประยุกตทฤษฎีเชิงวิศวกรรมศาสตรในการสราง
นวัตกรรม การวิเคราะหและแกปญหาจากสภาพการ
ทํางานจริงดวยนวัตกรรม ความคิดสรางสรรค ในการ
ออกแบบนวัตกรรมบนพื้นฐานของความเปนไปได 
และสามารถใชงานไดจริง และไมขัดตอจรรยาบรรณ
วิชาชีพวิศวกร ทักษะการเปนผูนําและผูตามที่ ดี 
รวมทั้งการจัดการขอโตแยงในการทํางานเปนทีม และ
การพัฒนานวัตกรรมในการวิจัยและพัฒนา การ
บริหารเวลา บริหารคนและบริหารตนทุนในการสราง
นวัตกรรม การเลือกใชส่ือในการนําเสนอผลงานได
อยางเหมาะสม 

MECH0190 
การฝ กทั กษะการ ใช
เคร่ืองมือพื้นฐาน 

ทักษะการใชเคร่ืองมือพื้นฐานงานเคร่ืองกล งานโยธา 
และงานไฟฟา  การแนะนําการฝกอบรมความ
ปลอดภัยและพื้นฐานทางวิศวกรรม เชน ระเบียบวินัย 
ความอดทน ความรับผิดชอบ และการทํางานเปน
กลุม เปนตน 
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ลําดับ 
ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

1 ความรูดานวิศวกรรม (Engineering Knowledge) (ตอ) 
- สามารถประยกุตใชความรูทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร พื้นฐาน
ทางวิศวกรรม และความรูเฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อการแกไขและหา
คําตอบ ของปญหาทางวิศวกรรมที่ซับซอน 

MICC0202 
กา ร เขี ย น โป รแกรม
คอมพิวเตอรดวยภาษา
ไพธอน  

กระบวนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร อัลกอริธึม
และการแกปญหา การออกแบบแบบบนลงลางและ
ขั้นตอนวิธีการแกปญหาซับซอน ชนิดขอมูล ตัวแปร 
กลุมตัวแปร การจัดการตัวแปรกลุมตัวอักษร ตัว
กระทําทางคณิตศาสตรและลอจิก การอานและเขียน
ขอมูล คําส่ังควบคุมทิศทาง ทางเลือกและการทําซํ้า 
ฟงกชั่น โมดูล เมธอด การจัดการแฟมขอมูล การ
เขียนโปรแกรมกับอุปกรณไมโครคอนโทรเลอรและ
การติดตอกับอุปกรณตอพวง 

STAT0115 
ส ถิ ติ สํ า ห รั บ ก า ร
แกปญหา 

ทฤษฎีบทความนาจะเปน ตัวแปรสุม การอนุมานเชิง
สถิติ การวิเคราะหความแปรปรวน  การถดถอยและ
สหสัมพันธ  การประยุกตวิธีการเชิงสถิติสําหรับการใช
งานดานการวิจัย เชิ งวิศวกรรม ดานสังคมและ
เศรษฐกิจ 

EECC0232 
พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟา 

วงจรไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน: พื้นฐาน
และกฎทางไฟฟา ทฤษฎีและการวิเคราะหวงจรไฟฟา 
ไฟฟากระแสสลับ อุปกรณสะสมพลังงาน การ
วิเคราะหเฟสเซอร วงจรไฟฟากระแสสลับหนึ่งเฟส
และสามเฟส ไดโอด ทรานซิสเตอร ออปแอมป 
เคร่ืองจักรกลไฟฟาและระบบไฟฟากําลัง: กําลังไฟฟา
กระแสสลับ สายไฟฟาและระบบการเดินสายไฟฟา 
อุปกรณและระบบปองกันทางไฟฟา มาตรฐานความ
ปลอดภัยทางไฟฟ า เบื้ อ งตน  หมอแปลงไฟฟ า 
เค ร่ืองจักรกลไฟฟา เบื้องตน ระบบการสงจาย
กําลังไฟฟา ระบบควบคุมทางไฟฟากําลัง ยานยนต
ไฟฟาและแบตเตอร่ี พลังงานหมุนเวียน แนะนํา
เทคโนโลยีสมัยใหม เชน IoT, AI และอื่นๆ  สําหรับ
การประยุกตใชงานดานตางๆ 

MATS0310 
วัสดุวิศวกรรม 

ความสําคัญและประโยชนของวัสดุวิศวกรรมกลุม
หลักๆ เชน โลหะ พอลิเมอร เซรามิก วัสดุกึ่งตัวนํา 
และวัสดุผสม เฟสไดอะแกรมและการแปลความหมาย 
การศึกษาความสัมพันธของโครงสรางและคุณสมบัติ
ของวัส ดุ  การทดสอบคุณสมบั ติของวัส ดุ  การ
เส่ือมสภาพของวัสดุ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑที่ใช
วัส ดุวิศวกรรม และการประยุกตใช ในงานทาง
วิศวกรรม 

MECH0105 
พื้นฐานการเขียนแบบ
งานวิศวกรรม  

การเขียนตัวอักษร กฎและขอกําหนดตางๆ ของการ
เขียนแบบ การรางแบบมือเปลาและการเขียนรูปทรง
เรขาคณิต การเขียนแบบโดยใชคอมพิวเตอรชวย การ
มองใหเห็นภาพและการเขียนภาพในหลายมุมมองต้ัง
ฉาก การมองใหเห็นภาพและการเขียนภาพในมุมมอง
สามมิติ การกําหนดขนาดและพิกัดความเผ่ือ ภาพตัด 
ภาพชวย การเขียนแบบส่ังงาน แบบงานทอ แบบงาน
กอสราง และแบบงานไฟฟา 
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ลําดับ 
ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

1 ความรูดานวิศวกรรม (Engineering Knowledge) (ตอ) 
- สามารถประยุกตใชความรูทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร พื้นฐาน
ทางวิศวกรรม และความรูเฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อการแกไขและหา
คําตอบ ของปญหาทางวิศวกรรมที่ซับซอน 

MECH0110 กลศาสตร
วิศวกรรม 

ระบบของแรง แรงลัพธ โมเมนต โมเมนตลัพธ สมดุล
ของอนุภาคและวัตถุแกรง ใน 2 มิ ติ และ 3 มิติ 
พื้นฐานการวิเคราะหโครงสราง โครงขอหมุน โครงขอ
แข็งและกลไก ความฝด จุดศูนยถวง โมเมนตความ
เฉื่ อ ย ขอ งพื้ น ท่ี แ ละมวล  พื้ น ฐ าน งาน เสมื อ น 
เสถียรภาพโครงสราง พลศาสตร 

MICC0203         
ปญญาประดิษฐและ
วิทยาศาสตรขอมูล 

วิ ทย า ศาสต ร ข อ มู ล แล ะก า รประ ยุ ก ต ใ ช ง า น 
วิทยาศาสตรขอมูลกับแรงจูงใจเชิงวิศวกรรม ลักษณะ
ขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล การเตรียมขอมูล การ
นําเสนอขอมูลดวยภาพ พื้นฐานของปญญาประดิษฐ 
ความรูเบื้องตนปญญาประดิษฐ การเรียนรูของเคร่ือง 
ระบบกฎเกณฑ ตนไมตัดสินใจ การเรียนรูแบบเบส 
ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม โครงขายประสาท การเรียนรู
เชิงลึก การแบงกลุม ปฏิบัติการปญญาประดิษฐและ
วิทยาศาสตรขอมูล การจัดการขอมูล สถิติเบื้องตน 
การนําเสนอขอมูลดวยภาพการทําความสะอาดขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลโดยใชวิทยาศาสตรขอมูลและ
ปญญาประดิษฐ 

MIIM1213 ปฏิบั ติการ
วิศวกรรมแมคคาทรอ
นิกสและออโตเมชัน 

พื้นฐานอุปกรณสําหรับการวิศวกรรมออโตเมชัน เชน 
รีเลย  แมกเนติกคอนแทรคเตอร  วาลวควบคุม 
กระบอกสูบ การอานแบบและเขียนแบบสําหรับ
วิศวกรรมออโตเมชัน การออกแบบ การประกอบและ
การติดต้ังตูควบคุม การตรวจสอบและการแกปญหา
สําหรับวิศวกรรมออโตเมชัน 

MIIM1303 ปฏิบั ติการ
วิศวกรรมแมคคาทรอ
นิกสและหุนยนต 

การออกแบบระบบแมคคาทรอนิกส ดานการพัฒนา
ระบบการทํางานของเคร่ืองจักรหรือกระบวนการผลิต
ที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนนในสวนของการ
ออกแบบระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอร โดยใช
หุนยนตและระบบการผลิตที่ใชคอมพิวเตอรควบคุม
จําลองเปนหลัก 

PIEG0201      
อุณหพลศาสตร และ
กลศาสตรของไหล 

แนวคิดเบื้องตนของอุณหพลศาสตร สมบัติทางอุณ
หพลศาสตรของสารบริสุทธิ์ กฎขอที่หนึ่งและสองของ     
อุณหพลศาสตร  พลังงาน เอนโทรป พื้นฐานการ
ถายเทความรอนและการแปลงผันของพลังงาน วัฏ
จักรกําลังเบื้องตน แนวคิดและคุณสมบัติพื้นฐานของ
ของไหล สมดุลสถิตของของไหล สมการอนุรักษ
โมเมนตัมและพลังงาน  สมการความตอเนื่องและการ
เคล่ือนที่ การวิเคราะหมิติและความคลายคลึงการไหล
ของของไหลที่อัดตัวไมไดในสภาวะคงตัว  คุณสมบัติ
ของของไหล เชน การไหลแบบราบเรียบ และ การ
ไหลแบบปนปวน รวมทั้งการวัดการไหลดวยอุปกรณ
ตางๆ 
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ลําดับ 
ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

1 ความรูดานวิศวกรรม (Engineering Knowledge) (ตอ) 
- สามารถประยกุตใชความรูทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร พื้นฐาน
ทางวิศวกรรม และความรูเฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อการแกไขและหา
คําตอบ ของปญหาทางวิศวกรรมที่ซับซอน 

PIEG0202ก า ร ศึ ก ษ า
แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห ก า ร
ทํางานในอุตสาหกรรม 

หลักการและพื้นฐานการเพิ่มผลผลิต การศึกษาและ
ออกแบบระบบงานเพื่อการปรับปรุงผลิตภาพ และ
ประสิทธิภาพการผลิต การศึกษาและบันทึกการ
เคล่ือนไหวการทํางานของคน การวิเคราะหการ
ทํางานระหวางคนกับเคร่ืองจักร การวิเคราะหขอมูลที่
ใชในการปรับปรุงการทํางาน การศึกษาเวลาเพื่อการ
วัดประสิทธิผล ระบบขอมูลมาตรฐาน หลักการย
ศาสตรเบื้องตน และการใชเคร่ืองมืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ
มาใชในการทํางาน 

PIEG0203  เทคโนโลยี
การผลิต 

ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิตแบบด้ังเดิม
และสมัยใหม กระบวนการขึ้นรูปโดยการทําใหแข็งตัว: 
งานหลอโลหะ งานขึ้นรูปแกว งานขึ้นรูปยางและ
พลาสติกดวยแมพิมพ กระบวนการขึ้นรูปโลหะและ
โลหะแผน กระบวนการขึ้นรูปโดยการเอาเนื้อออก: 
การกลึง การไส การกัด การตัด การเจาะ และการเจีย 
กระบวนการประกอบ: สกรู หมุดย้ํา และการสวม 
การเชื่อมตอวัสดุ: การเชื่อม การบัดกรีแข็ง การบัดกรี
ออน และการใชสารยึดติด การปรับแตงสมบัติทางกล
ของวัสดุ: กระบวนการทางความรอน, การเคลือบผิว 
กระบวนการผลิตสมัยใหม: เหล็กกลาความตานทาน
แรงสูง, ไบโอพลาสติก, การพิมพ 3 มิติ กระบวนการ
ผลิตที่สอดคลองกับเทรนดของเศรษฐกิจสีเขียว
หมุนเวียนชีวภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน 

PIEG0204 
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 

หลักการเบื้องตนในการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตร
และการเงิน มูลคาของเงินที่เปล่ียนไปตามเวลา ผัง
กระแสการไหลของเงิน การวิเคราะหอัตราการตอบ
แทน การวิเคราะหผลคุมคาของการลงทุน การ
วิเคราะหการลงทุนปรับเปล่ียนเคร่ืองจักร การ
วิเคราะหคาเส่ือมราคา การวิเคราะหจุดคุมทุนและ
การคํานวณภาษี การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรเพื่อ
การตัดสินใจในงานวิศวกรรมภายใตความเส่ียงและ
ความไมแนนอน 

PIEG0205  
แคด/แคม สําหรับการ
ออกแบบวิศวกรรม 

หลักการในการวิเคราะหออกแบบผลิตภัณฑและ
นวัตกรรม การใชคอมพิวเตอรในการสรางแบบ 3 มิติ
ของผลิตภัณฑและการสรางช้ินงานประกอบ การ
เลือกใชเคร่ืองจักร อุปกรณ การกําหนดพิกัด และการ
สรา งโปรแกรมคํา ส่ัง เ ชิง ตัว เลขในการควบคุม
กระบวนการผลิตดวยเทคโนโลยีสมัยใหม และ
วิศวกรรมยอนรอย 
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ลําดับ 
ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

1 ความรูดานวิศวกรรม (Engineering Knowledge) (ตอ) 
- สามารถประยุกตใชความรูทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร พื้นฐาน
ทางวิศวกรรม และความรูเฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อการแกไขและหา
คําตอบ ของปญหาทางวิศวกรรมที่ซับซอน 

PIEG0206  
การวางแผนและควบคุม
การผลิต 

แนะนําเกี่ยวกับบทบาทการวางแผนและการควบคุม
ก า ร ผ ลิ ต  ศึ ก ษ า ลั ก ษ ณะ แ ล ะ คุณส ม บั ติ ข อ ง
กระบวนการผลิต  เทคนิคของการพยากรณอุปสงค
โดยวิธีทางสถิติ การควบคุมและจัดองคประกอบของ
กระบวนการผลิต การจัดการสินคาคงคลัง  การ
วิเคราะหตนทุนและผลกําไรเพื่อการตัดสินใจ  การ
กําหนดงานและการจัดลําดับงาน โดยมีการคํานวณ
และการวิเคราะหผานโปรแกรมทางคอมพิวเตอร 
กรณีศึกษาการกําหนดกลยุทธการวางแผนและ
ควบคุมการผลิตสมัยใหม 

PIEG0207  
ก า ร จั ด ก า ร ท า ง
วิศวกรรมและการเปน
ผูประกอบการ 

ศึกษาทฤษฎีจัดการสมัยใหม การเปนผูประกอบการ 
การเปน Startup หัวหนางาน การทํางานรวมกันเปน
ทีม การจัดการกับคน ทรัพยากร และการจัดการ
องคกรของระบบการผลิตและการบริการ ระบบการ
จัดการนวัตกรรมในองคกร รวมถึงการบริหารโรงงาน 
รูปแบบของธุรกิจสมัยใหม การสรางกลยุทธธุรกิจ 
การหาแหลงทุน พื้นฐานทางเศรษฐศาสตรทาง
วิศวกรรม การเงินและการตลาดโดยใชทฤษฎีและ
เคร่ืองมือสมัยใหม การเพิ่มผลผลิตทางวิศวกรรม 
กฎหมายแรงงาน กฎหมายอุตสาหกรรม รวมถึงขอ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการคาทั้งในประเทศและ
ระหวางประเทศ 

PIEG0301 
การควบ คุมและการ
ประกันคุณภาพ  

การควบคุมและการประกันคุณภาพในเชิงหลักการ
และการประยุกต ใช ในภาคอุตสาหกรรม การ
ประยุกตใชสถิติในการควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรม 
ความนาเชื่อถือเชิงวิศวกรรม การจัดการคุณภาพเชิง
รวม หลักการบริหารเชิงคุณภาพ เชน ไคเซ็น ซิกส
ซิกม า  ระบบประกัน คุณภาพที่ เกี่ ย วของ  เชน 
มาตรฐาน ISO 

PIEG0302 
วิศวกรรม 
ความปลอดภัย                                                                                     

การศึกษาและออกแบบระบบการทํางานเพื่อความ
ปลอดภัย,ศึกษาลักษณะและการปองกันรวมถึงวิธีการ
แก ไ ขบ ร ร เ ท าอั น ตร า ย ใน ก ระ บ วน ก า รท า ง
อุตสาหกรรม ,ความปลอดภัยในกระบวนการใช
สารเคมีและการใชงานหุนยนต(robot) หลักการ
ควบคุมส่ิงแวดลอมในงานอุตสาหกรรม,กฎหมาย
ความปลอดภัย , การยศาสตร ระบบดับเพลิง และ
การประเมินความเส่ียงในอุตสาหกรรม 
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ลําดับ 
ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

1 ความรูดานวิศวกรรม (Engineering Knowledge) (ตอ) 
- สามารถประยุกตใชความรูทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร พื้นฐาน
ทางวิศวกรรม และความรูเฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อการแกไขและหา
คําตอบ ของปญหาทางวิศวกรรมที่ซับซอน 

PIEG0303 
วิ ศ ว ก ร ร ม ค ว บ คุ ม
ร ะ บ บ ง า น ใ น ง า น
อุตสาหกรรม 

แนะนําโครงสรางและหลักการการควบคุมอัตโนมัติ
สมัยใหมในระบบกระบวนการผลิตเบื้องตน งาน
ปฏิบัติการทางดานการควบคุมในกระบวนการผลิตใน
รูปแบบตางๆ เชน ระบบ PLC ระบบ SCADA การ
ปรับแตงเคร่ืองควบคุมชนิด PID สําหรับอุปกรณ เชน 
เคร่ืองปฏิกรณ หอกล่ัน  การจําลองกระบวนการผลิต
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  การสุมตัวอยาง การ
ควบคุมคุณภาพในกระบวนการ การวางแผน
บํารุงรักษาและการวิเคราะหความนาเชื่อถือของ
อุปกรณ 

PIEG0381 ปฏิบัติการ
วิศวกรรมกระบวนการ    
  

การศึกษาเชิงปฏิบัติการผานการทดลองที่เกี่ยวกับ 
พลศาสตร กลศาสตรวัสดุ กลศาสตรของไหล        อุณ
หพลศาสตร  และ พื้นฐานปฏิบั ติการวิศวกรรม
กระบวนการและอุตสาหการ   

PIEG0401  
พื้ น ฐ า น วิ ศ ว ก ร ร ม
ส่ิงแวดลอม 

ความรูความเขาใจพื้นฐานทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 
มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม ผลกระทบของภาวะ
มลพิษตอส่ิงแวดลอม แหลงกําเนิด สมบั ติ และ
องคประกอบของของเสียจากอุตสาหกรรม การบําบัด
และการกําจัดน้ําเสีย การควบคุมมลพิษทางอากาศ 
มลพิษทางเสียงและการควบคุมเสียง การลดปริมาณ
ของเสียและขยะ การจัดการกากตะกอนบําบัด การ
นําของเสียกลับมาใชใหม และการลดปริมาณของเสีย
อันตราย ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปญหาส่ิงแวดลอม
ในปจจุบัน กฎหมายและการควบคุม จริยธรรม
ส่ิงแวดลอม และการจัดการส่ิงแวดลอม 

PIEG0402 การศึกษา
โรงงานระดับนํารอง  

การฝกบูรณาการองคความรูในการออกแบบ วาง
แผนการผลิตและการคํานวณตนทุนการผลิตสําหรับ
กระบวนการที่มีและไมมีปฏิกิ ริยาเคมี เกี่ยวของ 
รวมทั้งทักษะในการควบคุมการผลิต การควบคุม
คุณภาพ การควบคุมความปลอดภัย โดยยึดหลัก
พื้นฐานการผลิตที่ เปนมิตรตอ ส่ิงแวดลอม การ
นําเสนอการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ 

PREG0301 ห ลักการ
และการคํานวณทาง
วิศวกรรมกระบวนการ  

การคํานวณพื้นฐานทางวิศวกรรม หนวยและมิติ 
สมบัติเชิงเคมีและเคมีกายภาพและกระบวนการ อาทิ
เชน ความชื้น การอิ่มตัว การละลาย และการตกผลึก 
สมบัติเชิงอุณหพลศาสตร เชน เอนทัลป เอนโทรป 
เอกซเซอจี ความรอนของปฏิกิริยาเคมี ความรอนของ
การละลาย และความรอนของการผสม สมบัติ P-V-T 
ของแกสและสารผสมแกส-ไอ ดุลมวลสารและ
พลังงานของกระบวนการที่สภาวะคงตัวและสภาวะไม
คงตัว ดุลมวลสารและพลังงานของระบบหลายหนวย
ปฏิบัติการ ปอนเวียนรอบ ปอนขาม และการเปาทิ้ง 
การคํานวณดุลมวลสารและพลังงานรวมกัน 
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ลําดับ 
ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

1 ความรูดานวิศวกรรม (Engineering Knowledge) (ตอ) 
- สามารถประยุกตใชความรูทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร พื้นฐาน
ทางวิศวกรรม และความรูเฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อการแกไขและหา
คําตอบ ของปญหาทางวิศวกรรมที่ซับซอน 

PREG0302  
การถายเทความรอนใน
กระบวนการผลิต 

หลักการพื้นฐานของการนําความรอน ทั้งในสภาวะคง
ตัวและไมคงตัว หลักการพาความรอน การพาความ
รอนแบบอิสระและแบบบังคับ กระบวนการและ
สมบัติการแผรังสีความรอน การแผรังสีความรอน
ระหวางพื้นผิว ทฤษฎีการเดือดและการควบแนน การ
ประยุกตหลักการถายเทความรอนในการออกแบบ
อุปก รณ แลก เป ล่ียนความร อน  ได แ ก  เค ร่ือ ง
แลกเปล่ียนความรอนแบบเปลือกและทอ เคร่ือง
ระเหย เคร่ืองควบแนน การควบคุมการทํางานของ
อุปกรณ การเพิ่มการถายเทความรอน 

PREG0303 
อุณหพลศาสตร
วิศวกรรมกระบวนการ  

สมบัติทางอุณหพลศาสตรของแกสอุดมคติและแกส
จริง  สมการสภาวะ สมบัติของของผสม สมดุลเฟส
ของของของผสม การวิเคราะหวัฏจักรกําลัง วัฏจักร
ความเย็นและวัฏจักรในการเปล่ียนแกสเปนของเหลว 
แนวคิดในการปรับปรุงประสิทธิภาพของวัฏจักร 

PREG0304
จลนพลศาสตรและการ
ออกแบบเคร่ืองปฏิกรณ
เคมี 

ทฤษฎีพื้นฐานของจลนพลศาสตรและสมดุลของ
ปฏิกิริยาเคมีรวมถึงเทคนิคการหากลไกและสมการ
แสดงอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การออกแบบเคร่ือง
ปฏิกรณชนิดตางๆ เชน เคร่ืองปฏิกรณแบบกะ เคร่ือง
ปฏิกรณแบบ CSTR และเคร่ืองปฏิกรณแบบ PFR 
สําหรับปฏิกิริยาเอกพันธและวิวิธพันธ การเลือกใช
และออกแบบเคร่ืองปฏิกรณใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
เชน การนําเคร่ืองปฏิกรณตางชนิดมาใชรวมกัน การ
ออกแบบเคร่ืองปฏิกรณในสภาวะที่มีการเปล่ียนแปลง
ของความดันและอุณหภูมิ รวมถึงการออกแบบเคร่ือง
ปฏิกรณเคมีสําหรับพหุปฏิกิริยา 

PREG0401  
การถายเทมวลสารใน
กระบวนการผลิต 

แนะนําความสําคัญของหลักการสมดุลวัฎภาค ฟลักซ
เชิงโมล การแพร  การถายเทมวลสารระหวางเฟส 
สัมประสิทธิ์การถายเทมวลสาร กฎขอที่หนึ่งของฟกส 
ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม  การนําเอา
หลักการสมดุลวัฎภาค กฎขอที่หนึ่งของฟกส และการ
ทําดุลมวล (โมล) มาประยุกตใชในการออกแบบ
เบื้องตนสําหรับอุปกรณสําหรับการแยกสารผสม
เบื้องตน เชน หอกล่ัน หอดูดซึม หอสกัดของแข็ง-
ของเหลว หอสกัดของเหลว-ของเหลว เคร่ืองแยกสาร
ดวยเยื่อเลือกผาน หอดูดซับ 
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ลําดับ 
ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

1 ความรูดานวิศวกรรม (Engineering Knowledge) (ตอ) 
- สามารถประยุกตใชความรูทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร พื้นฐาน
ทางวิศวกรรม และความรูเฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อการแกไขและหา
คําตอบ ของปญหาทางวิศวกรรมที่ซับซอน 

PREG0402 
การออกแบบวิศวกรรม
กระบวนการ 1 

ประยุกตองคความรูพื้นฐานทางกลศาสตร การถายเท
ความรอน และการถายเทมวลในการออกแบบ
อุปกรณตางๆที่สําคัญในกระบวนการผลิต อาทิเชน 
ปมและคอมเพรสเซอร รวมถึงระบบทอสําหรับระบบ
ขนสงแกส ของเหลว และของแข็ง อุปกรณสําหรับการ
แยกของเหลว-แกส ของเหลว-ของเหลว แกส-แกส 
ภาชนะรับความดันในสวนท่ีเกี่ยวของกับ เคร่ือง
ปฏิกรณเคมี หอกล่ัน หอดูดซึมและดูดซับ และภาชนะ
กักเก็บของเหลวและแกส เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน 
โดยใชการคํานวณมือ และแอพพลิเคชัน การเลือกใช
วัสดุที่เหมาะสมดานความแข็งแรงและการทนตอการ
กัดกรอน 

PREG0403 
การออกแบบวิศวกรรม
กระบวนการ 2 

การออกแบบกระบวนการผลิตสําหรับอุตสาหกรรม
เคมี  พัฒนา ผั งกระบวนการผ ลิต  ก ารจํ า ลอ ง
กระบวนการผลิตดวยซอฟตแวร ทําดุลมวลสารและ
พลังงาน การพัฒนาแบบโรงงานหรือ ผังแสดง
รายละเอียดของระบบทอ อุปกรณ และอุปกรณวัดคุม
ตาง ๆ ของกระบวนการผลิต (P&ID) การออกแบบ
อุปกรณเบื้องตนสําหรับกระบวนการผลิต โดยใชการ
คํานวณมือและแอพพลิเคชัน  โดยการออกแบบใหยึด
หลักพื้นฐานความปลอดภัยรวมถึงเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม การคํานวณความเปนไปไดของโครงการ
โดยคํานึงถึงคาใชจายในการลงทุนสําหรับสินทรัพย
ระยะยาว (CAPEX) และคาใชจายในการดําเนินการ 
(OPEX) 

IELG0301  
การวิจยัดําเนินการ 
และการประยุกต  

วิธีการประเมินหาผลลัพธที่เหมาะสม และการนําไป
ประยุกต โดยการสรางตัวแบบและวิเคราะหเชิง
ปริมาณ เพื่อการจัดการการผลิตทางดานวิศวกรรมใน
อุตสาหกรรมสมัยใหม การกําหนดการเชิงเสน การ
จัดการโครงการ การวิเคราะหขายงาน การแกปญหา
การขนสง แบบจําลองการจัดการพัสดุคงคลังแบบ
พื้นฐาน และปญหาระบบแถวคอย รวมถึงการใช
โปรแกรมเฉพาะทางมาประยุกตใชในการแกปญหา 

IELG0303 ระบบ      
โลจิสติกสและโซ
อุปทานแบบบูรณาการ  

การบูรณาการระบบโลจิสติกสและการบริหารโซ
อุปทาน ควบคุมกระบวนการดานการไหลของระบบ
ขอมูลสารสนเทศในโซอุปทาน การประเมินสมรรถนะ
ของระบบโลจิสติกส เทคนิคและกลยุทธสําหรับการ
บ ริ ห า ร โ ซ อุ ป ท า น ส มั ย ใ ห ม  ( Smart Logistics) 
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการตัดสินใจที่ใชใน
การสนับสนุนงานบริหารโซอุปทาน 
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ลําดับ 
ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

2 การวิเคราะหปญหา (Problem Analysis) 
- สามารถระบุ ต้ังสมการ วิจัย สืบคน และวิเคราะห ปญหาทางวิศวกรรม
ที่ซับซอน เพื่อใหไดขอสรุป ของปญหาที่มีนัยสําคัญ โดยใช หลักการทาง 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรธรรมชาติ และ วิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร 

ENCC1001คณิตศาสตร
เชิงฟสิกส 

การบูรณาการคณิตศาสตรและฟสิกสโดยการแนะนํา
แนวความคิดทางคณิตศาสตรในบริบทของความเปน
จริงทางกายภาพเพื่อใหนักศึกษาเกิดความเขาใจวา
คณิตศาสตรคือภาษาของฟสิกส 
    คณิตศาสตร ทบทวนตรีโกณมิติ ; ฟงกชันและ
กราฟ; ลิมิต; อนุพันธและการนําไปใช; ปริพันธและ
การนําไปใช: พื้นที่ ปริมาตร พื้นที่ผิว งาน เซ็นทรอยด 
โมเมนตความเฉื่อย; ทฤษฏีบทมูลฐานของแคลคูลัส; 
เทคนิคการหาปริพันธ; พีชคณิตของเวคเตอรสามมิติ 
    ฟสิกส กฎการเคล่ือนที่ของนิวตัน; การเคล่ือนที่
แบบเสนตรง; การเคล่ือนที่แบบโปรเจ็คไตล ; โม
เมนตัม; แรงและงาน; ทฤษฎีบทงาน-พลังงาน; กฎทรง
พลังงาน;  โมเมนตของแรง; การแพรกระจายและ
ปรากฏการณของคล่ืน; การสะทอน หักเหและการ
กระจายของแสง; กฎแรงดึงดูดระหวางมวลของนิวตัน; 
กฎของคูลอมบ; สนามไฟฟาและแมเหล็ก; แรงลอ
เร็นซ; โมเมนตัมเชิงมุม 

ENCC1002แคลคูลัส
สําหรับกลศาสตรและ
แมเหล็กไฟฟา 

การบูรณาการความรูดานแคลคูลัสหลายตัวแปรเขา
กับกลศาสตร และดานแคลคูลัสเชิงเวกเตอรเขากับ
แมเหล็กไฟฟา  ในการสอน หัวขอทางดานแคลคูลัสจะ
ถูกนํามาตีความเชิงกายภาพเพื่อใหนักศึกษาเขาใจ
แนวความคิดทางคณิตศาสตรไดแจมชัดขึ้นและ
สามารถนําไปประยุกตใช ในดานกลศาสตรและ
แมเหล็กไฟฟาไดอยางเหมาะสม 
   คณิตศาสตร เสนตรง ระนาบและผิวในปริภูมิสาม
มิติ; อนุพันธยอย; อนุพันธระบุทิศทาง; เกรเดียนต; 
ปริพันธของฟงกชันหลายตัวแปรและการนําไปใช; เสน
พาราเมตริก; ฟงกชันของเวกเตอร; สนามเวกเตอร; 
ปริพันธตามเสน; ปริพันธตามผิวและปริพันธฟลักซ; 
เคิรลและไดเวอรเจนซ; ทฤษฏีบทของกรีน สโตก และ
ไดเวอรเจนซ 
   กลศาสตร  การหาเซ็นทรอยด จุดศูนยกลางมวล 
จุดศูนยถวงดวยปริพันธหลายชั้น; โมเมนตที่สองของ
พื้นที่; การหาโมเมนตความเฉื่อยดวยปริพันธหลายชั้น 
   แมเหล็กไฟฟา  การเคล่ือนที่ในระนาบและปริภูมิ; 
การเคล่ือนที่แบบวงกลมและแรงสูศูนยกลาง; สนาม
เวกเตอรของไฟฟาและแมเหล็ก; ความตางศักยไฟฟา; 
อีเอ็มเอฟ; กฎของแอมแปร; ฟลักซไฟฟาและแมเหล็ก; 
กฎเหนี่ยวนําของฟาราเดย; กฎของเกาสสําหรับไฟฟา
และแม เหล็ก ; สมการแมกซ เวล ; ฟลักซของการ
เคล่ือนที่ของของไหล 
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ลําดับ 
 

ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

2 การวิเคราะหปญหา (Problem Analysis) (ตอ) 
- สามารถระบุ ต้ังสมการ วิจยั สืบคน และวิเคราะห ปญหาทางวิศวกรรม
ที่ซับซอน เพื่อใหไดขอสรุป ของปญหาที่มีนัยสําคัญ โดยใช หลักการทาง 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรธรรมชาติ และ วิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร 

PHYS0101 
ฟสิกส 

บรรยาย 
    ปริมาณฐานและหนวย แรง การเคล่ือนที่ในหนึ่งมิติ 
การเคล่ือนที่ในสองมิติ กฎการเคล่ือนที่ กฎการอนุรักษ
พลังงาน การเคล่ือนที่แบบหมุน การอนุรักษโมเมนตัม
เชิงมุม การเคล่ือนที่แบบส่ัน คล่ืนและสมบัติของคล่ืน 
สมบัติเชิงกลของสสาร กลศาสตรของไหล ความรอน
และเทอรมอไดนามิกส ทัศนศาสตรเชิงคล่ืน ทัศน
ศาสตรเชิงเรขาคณิต ฟสิกสยุคใหม 
 ปฏิบัติการ 
    ทําการทดลองในหองปฏิบัติการในหัวขอ ความเรง
เนื่องจากแรงโนมถวงของโลก กฎการเคล่ือนที่ของนิว
ตัน โมเมนตความเฉื่อย การเคล่ือนที่แบบฮารมอนิก
เชิงเดียว การส่ันพอง ความรอน และหัวขอที่สอดคลอง
กับหลักการตางๆที่ไดเรียนในภาคบรรยาย 

CHEM0120 
เคมี  

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิชาเคมีพื้นฐาน ซ่ึงครอบคลุม
เกี่ยวกับสมบัติของอิเล็กตรอนของอะตอม และโมเลกุล 
การคํานวณมวลสารสัมพันธ  สมบั ติของของแข็ง 
ของเหลว และแกส จลนศาสตรเคมี สมดุลเคมี กรด-
เบส อุณหเคมี ไฟฟาเคมี นิวเคลียรเคมีและเคมีอินทรีย 

CHEM0190
ปฏิบัติการเคมี 

เปเปอรโครมาโทกราฟ ปฏิกิริยาแทนที่ อินดิเคเตอรก
รด-เบส ไทเทรชัน ความรอนของปฏิกิริยา อัตราเร็ว
ของ ปฏิกิริยา สมดุลเคมี เคมีไฟฟา เซลลกัลวานิก การ
ทําคุณภาพวิเคราะหแบบเซมิไมโคร 

STAT0115 
ส ถิ ติ สํ า ห รั บ ก า ร
แกปญหา 

ทฤษฎีบทความนาจะเปน ตัวแปรสุม การอนุมานเชิง
สถิติ การวิเคราะหความแปรปรวน  การถดถอยและ
สหสัมพันธ  การประยุกตวิธีการเชิงสถิติสําหรับการใช
งานดานการวิจัยเชิงวิศวกรรม ดานสังคมและเศรษฐกิจ 

PIEG0381 ปฏิบัติการ
วิศวกรรมกระบวนการ     

การศึกษาเชิงปฏิบัติการผานการทดลองที่เกี่ยวกับ 
พลศาสตร กลศาสตรวัสดุ กลศาสตรของไหล อุณหพล
ศาสตร และ พื้นฐานปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการ
และอุตสาหการ   

MIIM1213 ปฏิบัติการ
วิศวกรรมแมคคาทรอ
นิกสและออโตเมชัน 

พื้นฐานอุปกรณสําหรับการวิศวกรรมออโตเมชัน เชน 
รีเลย แมกเนติกคอนแทรคเตอร วาลวควบคุม กระบอก
สูบ การอานแบบและเขียนแบบสําหรับวิศวกรรมออโต
เมชัน การออกแบบ การประกอบและการติดต้ัง
ตูควบคุม การตรวจสอบและการแกปญหาสําหรับ
วิศวกรรมออโตเมชัน 

MIIM1303 ปฏิบัติการ
วิศวกรรมแมคคาทรอ
นิกสและหุนยนต 

การออกแบบระบบแมคคาทรอนิกส ดานการพัฒนา
ระบบการทํางานของเคร่ืองจักรหรือกระบวนการผลิตที่
มีอยูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนนในสวนของการ
ออกแบบระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอร โดยใชหุนยนต
และระบบการผลิตที่ใชคอมพิวเตอรควบคุมจําลองเปน
หลัก 
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ลําดับ 
 

ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

2 การวิเคราะหปญหา (Problem Analysis) (ตอ) 
- สามารถระบุ ต้ังสมการ วิจยั สืบคน และวิเคราะห ปญหาทางวิศวกรรม
ที่ซับซอน เพื่อใหไดขอสรุป ของปญหาที่มีนัยสําคัญ โดยใช หลักการทาง 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรธรรมชาติ และ วิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร 

MUTA0001 
การออกแบบโครงงาน
เบื้องตน 

กิจกรรมนี้ซ่ึงเรียกวาโครงการ “กลาพัฒน” จะมุงเนน
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงสรางสรรค ตลอดจน
ความสามารถในการประยุกตความรูเชิงเทคนิค สําหรับ
โคร งง านออกแบบวิ ศ ว กรรม เบื้ อ งต น  พัฒนา
ความสามารถในการนําเสนอผลงาน รวมทั้งการ
เลือกใช ส่ือที่ เหมาะสมในการนําเสนอผลงานของ
นักศึกษา 
    นักศึกษาตองผานโครงการนี้ถึงจะมีสิทธิ์ในการ
ลงทะเบียนวิชา MUTA0002 การออกแบบโครงงานเชิง
วิเคราะห (Critical Project Design) ตอไปได 

MUTA0002 
การออกแบบโครงงาน
เชิงวิเคราะห 

กิจกรรมนี้ซ่ึงเรียกวาโครงการ “พัฒนพลัส” จะมุงเนน
การพัฒนาความคิดสรางสรรคที่ใชความรูเชิงวิศวกรรม
บนพื้นฐานของความเปนไปไดและสามารถใชงานได
จริง ตลอดจนไมขัดตอจรรยาบรรณวิชาชีพ นอกจากนี้
นักศึกษาจะไดฝกฝนทักษะการบริหารเวลา การบริหาร
คน การบริหารตนทุน การเปนผูนําและผูตามที่ดี การ
ทํางานเปนทีม การจัดการขอโตแยงตางๆ และมี
ความสามารถในการเลือกส่ือที่เหมาะสมในการสําเสนอ
ผลงาน 

INDT0390  
การฝกงาน
อุตสาหกรรม 

นัก ศึกษาทุกคนตอ งผ านการฝ กงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือในหองปฏิบัติการมาตรฐานที่ทาง
มหาวิทยาลัยรับรอง ในชวงภาคฤดูรอนระหวางชั้นปที่ 
3 หรือชั้นปที่  4 เปนเวลาไมนอยกวา 6 สัปดาห
ติดตอกัน ทั้งนี้เพื่อใหมีประสบการณพื้นฐานเกี่ยวกับ
การทํางานและวิธีปฏิบัติตัวในโรงงานอุตสาหกรรม 
นักศึกษาตองสงรายงานการฝกงานเมื่อเสร็จส้ินการ
ฝกงาน 
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ลําดับ 
 

ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

2 การวิเคราะหปญหา (Problem Analysis) (ตอ) 
- สามารถระบุ ต้ังสมการ วิจยั สืบคน และวิเคราะห ปญหาทางวิศวกรรม
ที่ซับซอน เพื่อใหไดขอสรุป ของปญหาที่มีนัยสําคัญ โดยใช หลักการทาง 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรธรรมชาติ และ วิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร 

PREG0490 โ ค ร ง ง า น
วิศวกรรมกระบวนการ 1 

เทคนิคในการเขียนโครงรางปริญญานิพนธ การ
รวบรวมขอมูล การคนควาเอกสารอางอิง การ
รวบรวมผลงานตีพิมพหรือรายงานที่อยูในความสนใจ
ของนักศึกษาและเกี่ยวของกับหัวขอโครงงานที่จะทํา
ตอไปในอนาคต โดยใหนักศึกษาแตละกลุมเลือก
หัวขอโครงการเพื่อ 
   ก. ศึกษาหาความเปนไปไดของโครงงาน 
   ข. ศึกษาหาความรูพื้นฐานและภูมิหลังเกี่ยวกับ
โครงงาน 
   ค. วางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้งทางดาน
ทฤษฎีและดานปฏิบัติ 
   ง. พิจารณาถึงผลประโยชนที่จะไดรับ เมื่อโครงงาน
ประสบผลสําเร็จทั้งทางดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจและ
สังคม 
   จ. เขียนรายงานสงอาจารยที่ปรึกษาตามหัวขอที่ได
กลาวมาแลวพรอมทั้งสอบปากเปลา โดยอาจจะมีการ
ทดลอง หรือพัฒนาโครงการลวงหนาไปได 
 นอกจากนั้น ใหนักศึกษาเลือกบทความ
วิชาการหรือรายงานที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่
เกี่ยวของกับหัวขอโครงงานที่ทําแลวศึกษาภายใต
ความดูแลของอาจารยที่ ป รึกษา  โดย ส้ินภาค
การศึกษานักศึกษาตองนําเสนอแบบปากเปลาซ่ึงเปน
สวนหนึ่งของการประเมินรายวิชานี้ตอกรรมการของ
ภาควิชา 

PREG0491  โครงงาน
วิศวกรรมกระบวนการ 2 

ศึกษา คนควา ทดลองและพัฒนาโครงงานที่ไดเสนอ
ไวแลวในภาคการศึกษาแรก โดยจะตองการสง
ปริญญานิพนธพรอมทั้งสอบปากเปลา เมื่อจบภาค
การศึกษา ซ่ึงประกอบดวย 
   ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวของกับโครงงาน 
   ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   ค. วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ 
   จ. พิจารณาถึงขอผิดพลาดตางๆ และสวนที่ยังไม
สมบูรณ 
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ลําดับ 
 

ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

2 การวิเคราะหปญหา (Problem Analysis) (ตอ) 
- สามารถระบุ ต้ังสมการ วิจยั สืบคน และวิเคราะห ปญหาทางวศิวกรรม
ที่ซับซอน เพื่อใหไดขอสรุป ของปญหาที่มีนัยสําคัญ โดยใช หลักการทาง 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรธรรมชาติ และ วิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร 

PREG0492 
โครงงานสหกิจวิศวกรรม
กระบวนการ 

ศึกษา คนควา ทดลอง และพัฒนาโครงงานที่ไดทํา
รวมกับสถานประกอบการในวิชาสหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมกระบวนการในภาคการศึกษาถัดไป โดย
จะต องส งป ริญญานิพนธ และ เสนอผลงานต อ
คณาจารยในสาขาวิชา เพื่อการประเมินผลเมื่อจบ
ภาคการศึกษา การวัดผลจะประเมินโดยอาจารยที่
ปรึกษา คณาจารยนิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา โดย
สวนประกอบของปริญญานิพนธ ประกอบดวย  
   ก.  ภูมิหลังอันเกี่ยวของกับโครงงาน 
   ข.  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
   ค.  วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ 
   จ.  พิจารณาถึงขอผิดพลาดตางๆ และขอเสนอแนะ
สําหรับงานวิจัยตอเนื่อง 

COOP0013  
ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ท า ง
วิศวกรรมกระบวนการ 

การศึกษาภายใตการดูแลรวมกันระหวางสถานศึกษา
และสถานประกอบการ เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรูใน
หองเรียนกับประสบการณการทํางานจริง โดย
นักศึกษาจะไดนําประสบการณที่ไดมาปรับปรุงตนเอง
ใ ห เ ป น วิ ศ ว ก ร ที่ ส ม บู ร ณ ยิ่ ง ขึ้ น แ ล ะ นํ า ไ ป สู
แนวความคิดและความสามารถเชิงปฏิบัติไดอยาง
แทจ ริง สามารถนําองคความรู ไป สูการพัฒนา
นวั ตกร รมที่ สอดคล อ งกั บความต อ งก ารขอ ง
ภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะตองเขาปฏิบัติงานจริง
ในสถานประกอบการในตําแหนงผูชวยวิศวกรหรือ
เทียบเทาในลักษณะพนักงานชั่วคราวภายใตการ
กํากับดูแลอยางใกลชิดจากพนักงานหรือวิศวกรที่
ปรึกษาของสถานประกอบการ เมื่อเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแลว นักศึกษาจะตองนําสงรายงานและ
นํ า เสนอตอคณะกรรมการสาขาวิช า เพื่ อการ
ประเมินผล การวัดผลจะประเมินโดยอาจารยที่
ปรึกษา คณาจารยนิเทศ และพนักงานที่เปนที่ปรึกษา 

PIEG0202การ ศึกษา
แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห ก า ร
ทํางานในอุตสาหกรรม 

หลักการและพื้นฐานการเพิ่มผลผลิต การศึกษาและ
ออกแบบระบบงานเพื่อการปรับปรุงผลิตภาพ และ
ประสิทธิภาพการผลิต การศึกษาและบันทึกการ
เคล่ือนไหวการทํางานของคน การวิเคราะหการ
ทํางานระหวางคนกับเคร่ืองจักร การวิเคราะหขอมูลที่
ใชในการปรับปรุงการทํางาน การศึกษาเวลาเพื่อการ
วัดประสิทธิผล ระบบขอมูลมาตรฐาน หลักการย
ศาสตรเบื้องตน และการใชเคร่ืองมืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ
มาใชในการทํางาน 
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ลําดับ 
 

ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

2 การวิเคราะหปญหา (Problem Analysis) (ตอ) 
- สามารถระบุ ต้ังสมการ วิจยั สืบคน และวิเคราะห ปญหาทางวิศวกรรม
ที่ซับซอน เพื่อใหไดขอสรุป ของปญหาที่มีนัยสําคัญ โดยใช หลักการทาง 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรธรรมชาติ และ วิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร 

PIEG0301 
การควบคุมและการ
ประกันคุณภาพ  

การควบคุมและการประกันคุณภาพในเชิงหลักการ
และการประยุกต ใช ในภาคอุตสาหกรรม การ
ประยุกตใชสถิติในการควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรม 
ความนาเชื่อถือเชิงวิศวกรรม การจัดการคุณภาพเชิง
รวม หลักการบริหารเชิงคุณภาพ เชน ไคเซ็น ซิกส
ซิกม า  ระบบประกัน คุณภาพที่ เกี่ ย วขอ ง  เช น 
มาตรฐาน ISO 

IELG0301  
การวิจัยดําเนินการและ
การประยุกต  

วิธีการประเมินหาผลลัพธที่เหมาะสม และการนําไป
ประยุกต โดยการสรางตัวแบบและวิเคราะหเชิง
ปริมาณ เพื่อการจัดการการผลิตทางดานวิศวกรรมใน
อุตสาหกรรมสมัยใหม การกําหนดการเชิงเสน การ
จัดการโครงการ การวิเคราะหขายงาน การแกปญหา
การขนสง แบบจําลองการจัดการพัสดุคงคลังแบบ
พื้นฐาน และปญหาระบบแถวคอย รวมถึงการใช
โปรแกรมเฉพาะทางมาประยุกตใชในการแกปญหา 

IELG0305บูรณาการ
ทางวิศวกรรมอุตสา
หการและโลจิสติกส 

บูรณาการความรูทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิ
สติกส ในการวิ เคราะหและออกแบบผลิตภัณฑ        
บรรจุภัณฑและกระบวนการโดยการแปลงหนาที่ของ
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ เชิ ง คุณภาพและเชิ ง
นวัตกรรม กระบวนการออกแบบและวิ เคราะห
แผนการทดลองเพื่อกําหนดสภาวการณการผลิตท่ี
เหมาะสมตลอดจนวิศวกรรมนวัตกรรม 

IELG0403 
การจําลองสถานการณ
ดานอุตสาหกรรมการ
ผลิต 

การแกปญหาอุตสาหกรรมโดยใชคอมพิวเตอรชวย
จําลองสถานการณ  ฟงกชั่นของการกระจายและตัว
แปรสุมของโอกาสการประยุกตใช การจําลองของ
เหตุการณในเร่ือง การควบคุมสินคาคงคลัง ปญหาการ
วางแผนการผลิต โดยเนนใหเกิดแนวคิดในการพัฒนา
แบบจําลองเพื่อใชแกปญหาทางอุตสาหกรรมการผลิต 
ดวยภาษาคอมพิวเตอรและซอฟทแวรมาตรฐาน  
วิเคราะหผลลัพธจากการจําลองสถานการณและ
เปรียบเทียบผลลัพธกับระเบียบวิธีการอื่นๆ 

IELG0405 
ก า ร อ อ ก แ บ บ ก า ร
ทดลองเชิงวิศวกรรม  

การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การ
วิเคราะหความแปรปรวน แผนการทดลองแบบมี
ผลกระทบเพียงตัวเดียว แผนการทดลองแบบสุมใน
บล็อกสมบูรณและแบบลาตินสแควร การทดลองแบบ
แฟคทอเรียล การออกแบบเนสต และสปดพล็อต 
หลักการเบื้องตนของพื้นผิวตอบสนอง 
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ลําดับ 
 

ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

2 การวิเคราะหปญหา (Problem Analysis) (ตอ) 
- สามารถระบุ ต้ังสมการ วิจยั สืบคน และวิเคราะห ปญหาทางวิศวกรรม
ที่ซับซอน เพื่อใหไดขอสรุป ของปญหาที่มีนัยสําคัญ โดยใช หลักการทาง 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรธรรมชาติ และ วิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร 

IELG0490  โ ครงงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 

เทคนิคในการเขียนโครงรางวิทยานิพนธ วิทยานิพนธ 
การรวบรวมขอมูล การคนควาเอกสารอางอิง การ
รวบรวมผลงานตีพิมพหรือรายงานที่อยูในความสนใจ
ของนักศึกษาและเกี่ยวของกับหัวขอโครงงานที่จะทํา
ตอไปในอนาคต แลวนําเสนอในที่ประชุมดวยรูปแบบ
ที่ เหมาะสม เพื่อใหนักศึกษาไดมีการฝกพูดในที่
สาธารณะในหัวขอทางวิชาการนอกจากนั้น ให
นักศึกษาแตละกลุมเลือกหัวขอโครงการเพื่อ 
   ก. ศึกษาหาความเปนไปไดของโครงงาน 
   ข. ศึกษาหาความรูพื้นฐานและภูมิหลังเกี่ยวกับ
โครงการ 
   ค. วางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้งทางดาน
ทฤษฎีและดานปฏิบัติ 
   ง. พิจารณาถึงผลประโยชนที่จะไดรับ เมื่อโครงงาน
ประสบผลสําเร็จทั้งทางดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจและ
สังคม 
   จ. เขียนรายงานสงอาจารยที่ปรึกษาตามหัวขอที่ได
กลาวมาแลวนําเสนอตอคณะกรรมการ โดยอาจจะมี
การทดลอง หรือพัฒนาโครงการลวงหนาไปได 

IELG0491  โ ครงงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ 

ศึกษาคนควาทดลองและพัฒนาโครงงานที่ไดเสนอไว
แลวในภาคการศึกษาแรกโดยจะตองการสงปริญญา
นิพนธ พรอมทั้งสอบปากเปลาเมื่อจบภาคการศึกษา
ซ่ึงประกอบดวย 
   ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวของกับโครงงาน 
   ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   ค. วิธีออกแบบโครงงานรวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง. สรุปผลการทดลองและวิจารณ 
   จ. พิจารณาถึงขอผิดพลาดตางๆและขอเสนอแนะ
สําหรับงานวิจัยตอเนื่อง 

IELG0492  โครงงาน 
สหกิจวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ศึกษา คนควา ทดลอง และพัฒนาโครงงานที่ไดทํา
รวมกับสถานประกอบการในวิชาสหกิจศึกษา ทาง
วิศวกรรมอุตสาหการในภาคการศึกษาถัดไป โดย
จะตอ งส งป ริญญานิพนธ และ เสนอผลงานต อ
คณาจารยในสาขาวิชา เพื่อการประเมินผลเมื่อจบ
ภาคการศึกษา การวัดผลจะประเมินโดยอาจารยที่
ปรึกษา คณาจารยนิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา โดย
สวนประกอบของปริญญานิพนธ ประกอบดวย  
   ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวของกับโครงงาน  
   ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
   ค. วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ 
   จ. พิจารณาถึงขอผิดพลาดตางๆ และขอเสนอแนะ
สําหรับงานวิจัยตอเนื่อง 
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ลําดับ 
 

ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

2 การวิเคราะหปญหา (Problem Analysis) (ตอ) 
- สามารถระบุ ต้ังสมการ วิจยั สืบคน และวิเคราะห ปญหาทางวศิวกรรม
ที่ซับซอน เพื่อใหไดขอสรุป ของปญหาที่มีนัยสําคัญ โดยใช หลักการทาง 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรธรรมชาติ และ วิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร 

COOP0014 
ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ท า ง
วิศวกรรมอุตสาหการ 

การศึกษาภายใตการดูแลรวมกันระหวางสถานศึกษา
และสถานประกอบการ เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรูใน
หองเรียนกับประสบการณการทํางานจริง โดย
นักศึกษาจะไดนําประสบการณที่ไดมาปรับปรุงตนเอง
ใ ห เ ป น วิ ศ ว ก ร ที่ ส ม บู ร ณ ยิ่ ง ขึ้ น แ ล ะ นํ า ไ ป สู
แนวความคิดและความสามารถเชิงปฏิบัติไดอยาง
แทจ ริง สามารถนําองคความรู ไป สูการพัฒนา
นวั ตกร รมที่ สอดคล อ งกั บความต อ งก ารขอ ง
ภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะตองเขาปฏิบัติงานจริง
ในสถานประกอบการในตําแหนงผูชวยวิศวกรหรือ
เทียบเทา ในลักษณะพนักงานชั่วคราวภายใตการ
กํากับดูแลอยางใกลชิดจากพนักงานหรือวิศวกรที่
ปรึกษาของสถานประกอบการ  เมื่อเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแลว นักศึกษาจะตองนําสงรายงานและ
นํ า เสนอตอคณะกรรมการสาขาวิช า เพื่ อการ
ประเมินผลการวัดผลจะประเมินโดยอาจารยที่ปรึกษา 
คณาจารยนิเทศ และพนักงานที่เปนที่ปรึกษา 

3 การออกแบบ/พัฒนาหาคําตอบของปญหา  
(Design/Development of Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาคําตอบของปญหาทาง วิศวกรรมที่ซับซอน และ
ออกแบบระบบ ชิ้นงาน หรือกระบวนการ ตามความจําเปนและเหมาะสม 
กับขอพจิารณาทางดานสาธารณสุข ความปลอดภยั วัฒนธรรม สังคม 
และส่ิงแวดลอม 

PREG0301 หลักการ
และการคํานวณทาง
วิศวกรรมกระบวนการ 

การคํานวณพื้นฐานทางวิศวกรรม หนวยและมิติ 
สมบัติเชิงเคมีและเคมีกายภาพและกระบวนการ อาทิ
เชน ความชื้น การอิ่มตัว การละลาย และการตกผลึก 
สมบัติเชิงอุณหพลศาสตร เชน เอนทัลป เอนโทรป 
เอกซเซอจี ความรอนของปฏิกิริยาเคมี ความรอนของ
การละลาย และความรอนของการผสม สมบัติ P-V-T 
ของแกสและสารผสมแกส-ไอ ดุลมวลสารและ
พลังงานของกระบวนการที่สภาวะคงตัวและสภาวะไม
คงตัว ดุลมวลสารและพลังงานของระบบหลายหนวย
ปฏิบัติการ ปอนเวียนรอบ ปอนขาม และการเปาทิ้ง 
การคํานวณดุลมวลสารและพลังงานรวมกัน 

PREG0302  
การถายเทความรอนใน
กระบวนการผลิต 

หลักการพื้นฐานของการนําความรอน ทั้งในสภาวะคง
ตัวและไมคงตัว หลักการพาความรอน การพาความ
รอนแบบอิสระและแบบบังคับ กระบวนการและ
สมบัติการแผรังสีความรอน การแผรังสีความรอน
ระหวางพื้นผิว ทฤษฎีการเดือดและการควบแนน การ
ประยุกตหลักการถายเทความรอนในการออกแบบ
อุปกรณ แลก เป ล่ียนความร อน  ได แก  เค ร่ือ ง
แลกเปล่ียนความรอนแบบเปลือกและทอ เคร่ือง
ระเหย เคร่ืองควบแนน การควบคุมการทํางานของ
อุปกรณ การเพิ่มการถายเทความรอน 

PREG0303 
อุณหพลศาสตร
วิศวกรรมกระบวนการ  

สมบัติทางอุณหพลศาสตรของแกสอุดมคติและแกส
จริง  สมการสภาวะ สมบัติของของผสม สมดุลเฟส
ของของของผสม การวิเคราะหวัฏจักรกําลัง วัฏจักร
ความเย็นและวัฏจักรในการเปล่ียนแกสเปนของเหลว 
แนวคิดในการปรับปรุงประสิทธิภาพของวัฏจักร 
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ลําดับ 
 

ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

3 การออกแบบ/พัฒนาหาคําตอบของปญหา (ตอ) 
(Design/Development of Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาคําตอบของปญหาทาง วิศวกรรมที่ซับซอน และ
ออกแบบระบบ ชิ้นงาน หรือกระบวนการ ตามความจาํเปนและเหมาะสม 
กับขอพจิารณาทางดานสาธารณสุข ความปลอดภยั วัฒนธรรม สังคม 
และส่ิงแวดลอม 

PIEG0303 
วิศวกรรมควบคุม
ระบบงานในงาน
อุตสาหกรรม 

แนะนําโครงสรางและหลักการการควบคุมอัตโนมัติ
สมัยใหมในระบบกระบวนการผลิตเบื้องตน งาน
ปฏิบัติการทางดานการควบคุมในกระบวนการผลิตใน
รูปแบบตางๆ เชน ระบบ PLC ระบบ SCADA การ
ปรับแตงเคร่ืองควบคุมชนิด PID สําหรับอุปกรณ เชน 
เคร่ืองปฏิกรณ หอกล่ัน  การจําลองกระบวนการผลิต
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  การสุมตัวอยาง การ
ควบคุม คุณภาพในกระบวนการ การวางแผน
บํารุงรักษาและการวิเคราะหความนาเชื่อถือของ
อุปกรณ 

PREG0304
จลนพลศาสตรและการ
ออกแบบเคร่ืองปฏิกรณ
เคมี 

ทฤษฎีพื้นฐานของจลนพลศาสตรและสมดุลของ
ปฏิกิริยาเคมีรวมถึงเทคนิคการหากลไกและสมการ
แสดงอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การออกแบบเคร่ือง
ปฏิกรณชนิดตางๆ เชน เคร่ืองปฏิกรณแบบกะ เคร่ือง
ปฏิกรณแบบ CSTR และเคร่ืองปฏิกรณแบบ PFR 
สําหรับปฏิกิริยาเอกพันธและวิวิธพันธ การเลือกใช
และออกแบบเคร่ืองปฏิกรณใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
เชน การนําเคร่ืองปฏิกรณตางชนิดมาใชรวมกัน การ
ออกแบบเคร่ืองปฏิกรณในสภาวะที่มีการเปล่ียนแปลง
ของความดันและอุณหภูมิ รวมถึงการออกแบบเคร่ือง
ปฏิกรณเคมีสําหรับพหุปฏิกิริยา 

PREG0401  
การถายเทมวลสารใน
กระบวนการผลิต 

แนะนําความสําคัญของหลักการสมดุลวัฎภาค ฟลักซ
เชิงโมล การแพร  การถายเทมวลสารระหวางเฟส 
สัมประสิทธิ์การถายเทมวลสาร กฎขอที่หนึ่งของฟกส 
ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม  การนําเอา
หลักการสมดุลวัฎภาค กฎขอที่หนึ่งของฟกส และการ
ทําดุลมวล (โมล) มาประยุกตใชในการออกแบบ
เบื้องตนสําหรับอุปกรณสําหรับการแยกสารผสม
เบื้องตน เชน หอกล่ัน หอดูดซึม หอสกัดของแข็ง-
ของเหลว หอสกัดของเหลว-ของเหลว เคร่ืองแยกสาร
ดวยเยื่อเลือกผาน หอดูดซับ 

PREG0402 
การออกแบบวิศวกรรม
กระบวนการ 1 

ประยุกตองคความรูพื้นฐานทางกลศาสตร การถายเท
ความรอน และการถายเทมวลในการออกแบบ
อุปกรณตางๆที่สําคัญในกระบวนการผลิต อาทิเชน 
ปมและคอมเพรสเซอร รวมถึงระบบทอสําหรับระบบ
ขนสงแกส ของเหลว และของแข็ง อุปกรณสําหรับการ
แยกของเหลว-แกส ของเหลว-ของเหลว แกส-แกส 
ภาชนะรับความดันในสวนที่ เกี่ยวของกับ เคร่ือง
ปฏิกรณเคมี หอกล่ัน หอดูดซึมและดูดซับ และภาชนะ
กักเก็บของเหลวและแกส เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน 
โดยใชการคํานวณมือและแอพพลิเคชัน การเลือกใช
วัสดุที่เหมาะสมดานความแข็งแรงและการทนตอการ
กัดกรอน 
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ลําดับ 
 

ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

3 การออกแบบ/พัฒนาหาคําตอบของปญหา (ตอ) 
(Design/Development of Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาคําตอบของปญหาทาง วิศวกรรมที่ซับซอน และ
ออกแบบระบบ ชิ้นงาน หรือกระบวนการ ตามความจาํเปนและเหมาะสม 
กับขอพจิารณาทางดานสาธารณสุข ความปลอดภยั วัฒนธรรม สังคม 
และส่ิงแวดลอม 

PREG0403 
การออกแบบวิศวกรรม
กระบวนการ 2 

การออกแบบกระบวนการผลิตสําหรับอุตสาหกรรม
เคมี  พัฒนา ผั งกระบวนการผ ลิต  ก ารจํ า ลอ ง
กระบวนการผลิตดวยซอฟตแวร ทําดุลมวลสารและ
พลังงาน การพัฒนาแบบโรงงานหรือ ผังแสดง
รายละเอียดของระบบทอ อุปกรณ และอุปกรณวัดคุม
ตาง ๆ ของกระบวนการผลิต (P&ID) การออกแบบ
อุปกรณเบื้องตนสําหรับกระบวนการผลิต โดยใชการ
คํานวณมือและแอพพลิเคชัน  โดยการออกแบบใหยึด
หลักพื้นฐานความปลอดภัยรวมถึงเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม การคํานวณความเปนไปไดของโครงการ
โดยคํานึงถึงคาใชจายในการลงทุนสําหรับสินทรัพย
ระยะยาว (CAPEX) และคาใชจายในการดําเนินการ 
(OPEX) 

INDT0390  
การฝกงานอุตสาหกรรม 

นัก ศึกษาทุกคนตองผ านการฝกงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือในหองปฏิบัติการมาตรฐานที่ทาง
มหาวิทยาลัยรับรอง ในชวงภาคฤดูรอนระหวางชั้นปที่ 
3 หรือชั้นปที่  4 เปนเวลาไมนอยกวา 6 สัปดาห
ติดตอกัน ทั้งนี้เพื่อใหมีประสบการณพื้นฐานเกี่ยวกับ
การทํางานและวิธีปฏิบัติตัวในโรงงานอุตสาหกรรม 
นักศึกษาตองสงรายงานการฝกงานเมื่อเสร็จส้ินการ
ฝกงาน 

PREG0490 โ ค ร ง ง า น
วิศวกรรมกระบวนการ 1 

เทคนิคในการเขียนโครงรางปริญญานิพนธ การ
รวบรวมขอมูล การคนควาเอกสารอางอิง การรวบรวม
ผลงานตีพิมพหรือรายงานที่อยูในความสนใจของ
นักศึกษาและเกี่ยวของกับหัวขอโครงงานที่จะทําตอไป
ในอนาคต โดยใหนักศึกษาแตละกลุมเลือกหัวขอ
โครงการเพื่อ 
   ก. ศึกษาหาความเปนไปไดของโครงงาน 
   ข. ศึกษาหาความรูพื้นฐานและภูมิหลังเกี่ยวกับ
โครงงาน 
   ค. วางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้งทางดาน
ทฤษฎีและดานปฏิบัติ 
  ง. พิจารณาถึงผลประโยชนที่จะไดรับ เมื่อโครงงาน
ประสบผลสําเร็จทั้งทางดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจและ
สังคม 
   จ. เขียนรายงานสงอาจารยที่ปรึกษาตามหัวขอที่ได
กลาวมาแลวพรอมทั้งสอบปากเปลา โดยอาจจะมีการ
ทดลอง หรือพัฒนาโครงการลวงหนาไปได 
   นอกจากนั้น ใหนักศึกษาเลือกบทความวิชาการหรือ
รายงานที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่เกี่ยวของกับ
หัวขอโครงงานที่ทําแลวศึกษาภายใตความดูแลของ
อาจารยที่ปรึกษา โดยส้ินภาคการศึกษานักศึกษาตอง
นําเสนอแบบปากเปลา ซ่ึงเปนสวนหนึ่ งของการ
ประเมินรายวิชานี้ตอกรรมการของภาควิชา 
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ลําดับ 
 

ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

3 การออกแบบ/พัฒนาหาคําตอบของปญหา (ตอ) 
(Design/Development of Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาคําตอบของปญหาทาง วิศวกรรมที่ซับซอน และ
ออกแบบระบบ ชิ้นงาน หรือกระบวนการ ตามความจาํเปนและเหมาะสม 
กับขอพจิารณาทางดานสาธารณสุข ความปลอดภยั วัฒนธรรม สังคม 
และส่ิงแวดลอม 

PREG0491 โครงงาน
วิศวกรรมกระบวนการ 2 

ศึกษา คนควา ทดลองและพัฒนาโครงงานที่ไดเสนอไว
แลวในภาคการศึกษาแรก โดยจะตองการสงปริญญา
นิพนธพรอมทั้งสอบปากเปลา เมื่อจบภาคการศึกษา 
ซ่ึงประกอบดวย 
   ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวของกับโครงงาน 
   ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   ค. วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ 
   จ. พิจารณาถึงขอผิดพลาดตางๆ และสวนที่ยังไม
สมบูรณ 

PREG0492 
โครงงานสหกิจ
วิศวกรรมกระบวนการ 

ศึกษา คนควา ทดลอง และพัฒนาโครงงานที่ไดทํา
รวมกับสถานประกอบการในวิชาสหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมกระบวนการในภาคการศึกษาถัดไป โดย
จะต อ งส งป ริญญานิพนธ และ เสนอผลงานต อ
คณาจารยในสาขาวิชา เพื่อการประเมินผลเมื่อจบภาค
การศึกษา การวัดผลจะประเมินโดยอาจารยที่ปรึกษา 
คณาจารยนิ เทศ  และพนั ก งานที่ ป รึกษา  โดย
สวนประกอบของปริญญานิพนธ ประกอบดวย  
   ก.  ภูมิหลังอันเกี่ยวของกับโครงงาน 
   ข.  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
   ค.  วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ 
   จ.  พิจารณาถึงขอผิดพลาดตางๆ และขอเสนอแนะ
สําหรับงานวิจัยตอเนื่อง 

COOP0013  
สหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมกระบวนการ 

การศึกษาภายใตการดูแลรวมกันระหวางสถานศึกษา
และสถานประกอบการ เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรูใน
หองเ รียนกับประสบการณการทํางานจริง โดย
นักศึกษาจะไดนําประสบการณที่ไดมาปรับปรุงตนเอง
ใหเปนวิศวกรที่สมบูรณยิ่งขึ้นและนําไปสูแนวความคิด
และความสามารถเชิงปฏิบัติไดอยางแทจริง สามารถ
นําองคความรูไปสูการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคลองกับ
ความตองการของภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะตอง
เขาปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในตําแหนง
ผูช วยวิศวกรหรือเทียบเทาในลักษณะพนักงาน
ชั่วคราวภายใตการกํากับดูแลอยางใกลชิดจาก
พนักงานหรือวิศวกรที่ปรึกษาของสถานประกอบการ 
เมื่อเสร็จส้ินการปฏิบัติงานแลว นักศึกษาจะตองนําสง
รายงานและนําเสนอตอคณะกรรมการสาขาวิชาเพื่อ
การประเมินผล การวัดผลจะประเมินโดยอาจารยที่
ปรึกษา คณาจารยนิเทศ และพนักงานที่เปนที่ปรึกษา 
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ลําดับ 
 

ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

3 การออกแบบ/พัฒนาหาคําตอบของปญหา (ตอ) 
(Design/Development of Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาคําตอบของปญหาทาง วิศวกรรมที่ซับซอน และ
ออกแบบระบบ ชิ้นงาน หรือกระบวนการ ตามความจําเปนและเหมาะสม 
กับขอพจิารณาทางดานสาธารณสุข ความปลอดภยั วัฒนธรรม สังคม 
และส่ิงแวดลอม 

PIEG0302 
วิ ศ ว ก ร ร ม ค ว า ม
ปลอดภัย                                                                                     

การศึกษาและออกแบบระบบการทํางานเพื่อความ
ปลอดภัย,ศึกษาลักษณะและการปองกันรวมถึงวิธีการ
แ ก ไ ข บ ร ร เ ท า อั น ต ร า ย ใ น ก ร ะ บ ว น ก า รท า ง
อุตสาหกรรม ,ความปลอดภัยในกระบวนการใช
สารเคมีและการใชงานหุนยนต(robot) หลักการ
ควบคุมส่ิงแวดลอมในงานอุตสาหกรรม,กฎหมายความ
ปลอดภัย , การยศาสตร  ระบบดับเพลิง และการ
ประเมินความเส่ียงในอุตสาหกรรม 

PIEG0401  
พื้นฐานวิศวกรรม
ส่ิงแวดลอม 

ความรูความเขาใจพื้นฐานทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 
มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม ผลกระทบของภาวะ
มลพิษตอ ส่ิงแวดลอม แหลงกําเนิด สมบั ติ และ
องคประกอบของของเสียจากอุตสาหกรรม การบําบัด
และการกําจัดน้ําเสีย การควบคุมมลพิษทางอากาศ 
มลพิษทางเสียงและการควบคุมเสียง การลดปริมาณ
ของเสียและขยะ การจัดการกากตะกอนบําบัด การนํา
ของเสียกลับมาใชใหม และการลดปริมาณของเสีย
อันตราย ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปญหาส่ิงแวดลอมใน
ปจจุ บัน  กฎหมายและการควบคุม จ ริยธรรม
ส่ิงแวดลอม และการจัดการส่ิงแวดลอม 

PIEG0402 การศึกษา
โรงงานระดับนํารอง 

การฝกบูรณาการองคความรูในการออกแบบ วาง
แผนการผลิตและการคํานวณตนทุนการผลิตสําหรับ
กระบวนการที่มีและไมมีปฏิกิริยาเคมีเกี่ยวของ รวมทั้ง
ทักษะในการควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพ 
การควบคุมความปลอดภัย โดยยึดหลักพื้นฐานการ
ผลิตที่ เปนมิตรตอ ส่ิงแวดลอม การนําเสนอการ
ประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ 

PIEG0203  เทคโนโลยี
การผลิต   

ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิตแบบด้ังเดิม
และสมัยใหม กระบวนการขึ้นรูปโดยการทําใหแข็งตัว: 
งานหลอโลหะ งานขึ้นรูปแกว งานขึ้นรูปยางและ
พลาสติกดวยแมพิมพ กระบวนการขึ้นรูปโลหะและ
โลหะแผน กระบวนการขึ้นรูปโดยการเอาเนื้อออก: 
การกลึง การไส การกัด การตัด การเจาะ และการเจีย 
กระบวนการประกอบ: สกรู หมุดย้ํา และการสวม การ
เชื่อมตอวัสดุ: การเชื่อม การบัดกรีแข็ง การบัดกรีออน 
และการใชสารยึดติด การปรับแตงสมบัติทางกลของ
วัสดุ: กระบวนการทางความรอน, การเคลือบผิว 
กระบวนการผลิตสมัยใหม: เหล็กกลาความตานทาน
แรงสูง, ไบโอพลาสติก, การพิมพ 3 มิติ กระบวนการ
ผลิตที่สอดคลองกับเทรนดของเศรษฐกิจสีเขียว
หมุนเวียนชีวภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน 
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ลําดับ 
 

ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

3 การออกแบบ/พัฒนาหาคําตอบของปญหา (ตอ) 
(Design/Development of Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาคําตอบของปญหาทาง วิศวกรรมที่ซับซอน และ
ออกแบบระบบ ชิ้นงาน หรือกระบวนการ ตามความจําเปนและเหมาะสม 
กับขอพจิารณาทางดานสาธารณสุข ความปลอดภยั วัฒนธรรม สังคม 
และส่ิงแวดลอม 

PIEG0205 แคด/แคม 
สําหรับการออกแบบ
วิศวกรรม 

หลักการในการวิเคราะหออกแบบผลิตภัณฑและ
นวัตกรรม การใชคอมพิวเตอรในการสรางแบบ 3 มิติ
ของผลิตภัณฑและการสรางช้ินงานประกอบ การ
เลือกใชเคร่ืองจักร อุปกรณ การกําหนดพิกัด และการ
สร า ง โปรแกรมคํา ส่ั ง เชิ ง ตัว เลขในการควบคุม
กระบวนการผลิตดวยเทคโนโลยีสมัยใหม และ
วิศวกรรมยอนรอย 

IELG0301  
การวิจยัดําเนินการและ
การประยกุต  

วิธีการประเมินหาผลลัพธที่เหมาะสม และการนําไป
ประยุกต โดยการสรางตัวแบบและวิเคราะหเชิง
ปริมาณ เพื่อการจัดการการผลิตทางดานวิศวกรรมใน
อุตสาหกรรมสมัยใหม การกําหนดการเชิงเสน การ
จัดการโครงการ การวิเคราะหขายงาน การแกปญหา
การขนสง แบบจําลองการจัดการพัสดุคงคลังแบบ
พื้นฐาน และปญหาระบบแถวคอย รวมถึงการใช
โปรแกรมเฉพาะทางมาประยุกตใชในการแกปญหา 

IELG0305บูรณาการ
ทางวิศวกรรมอุตสา
หการและโลจิสติกส  

บูรณาการความรูทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิ
สติกสในการวิเคราะหและออกแบบผลิตภัณฑ บรรจุ
ภัณฑและกระบวนการโดยการแปลงหนาที่ของ
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ เชิ ง คุณภาพและเชิ ง
นวัตกรรม กระบวนการออกแบบและวิ เคราะห
แผนการทดลองเพื่อกําหนดสภาวการณการผลิตท่ี
เหมาะสมตลอดจนวิศวกรรมนวัตกรรม 

IELG0401 
การออกแบบโรงงาน
อุตสาหกรรม 

เรียนรูการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเบื้องตน
ศึกษาพื้นฐานการออกแบบ ขั้นตอนการออกแบบ การ
ประเมินแบบและการวางสาธารณูปโภคเพื่อใหงาย
และสะดวกตอการขนยายวัตถุดิบและการทํางาน
โรงงาน ศึกษาปญหาตางๆในการวางแผนผังรวมถึง
สถานที่ต้ังโรงงาน วิเคราะหผลิตภัณฑและออกแบบ
การใหการสนับสนุนการทํางานในโรงงาน 

IELG0405  
การออกแบบการ
ทดลองเชิงวิศวกรรม 
  

การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การ
วิเคราะหความแปรปรวน แผนการทดลองแบบมี
ผลกระทบเพียงตัวเดียว แผนการทดลองแบบสุมใน
บล็อกสมบูรณและแบบลาตินสแควร การทดลองแบบ
แฟคทอเรียล การออกแบบเนสต และสปดพล็อต 
หลักการเบื้องตนของพื้นผิวตอบสนอง 
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ลําดับ 
 

ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

3 การออกแบบ/พัฒนาหาคําตอบของปญหา (ตอ) 
(Design/Development of Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาคําตอบของปญหาทาง วิศวกรรมที่ซับซอน และ
ออกแบบระบบ ชิ้นงาน หรือกระบวนการ ตามความจําเปนและเหมาะสม 
กับขอพจิารณาทางดานสาธารณสุข ความปลอดภยั วัฒนธรรม สังคม 
และส่ิงแวดลอม 

IELG0490 โครงงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 

เทคนิคในการเขียนโครงรางวิทยานิพนธ วิทยานิพนธ 
การรวบรวมขอมูล การคนควาเอกสารอางอิง การ
รวบรวมผลงานตีพิมพหรือรายงานที่อยูในความสนใจ
ของนักศึกษาและเกี่ยวของกับหัวขอโครงงานที่จะทํา
ตอไปในอนาคต แลวนําเสนอในที่ประชุมดวยรูปแบบ
ที่ เหมาะสม เพื่อใหนักศึกษาไดมีการฝกพูดในที่
สาธารณะในหัวขอทางวิชาการนอกจากนั้น ให
นักศึกษาแตละกลุมเลือกหัวขอโครงการเพื่อ 
   ก. ศึกษาหาความเปนไปไดของโครงงาน 
   ข. ศึกษาหาความรูพื้นฐานและภูมิหลังเกี่ยวกับ
โครงการ 
   ค. วางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้งทางดาน
ทฤษฎีและดานปฏิบัติ 
   ง. พิจารณาถึงผลประโยชนที่จะไดรับ เมื่อโครงงาน
ประสบผลสําเร็จทั้งทางดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจและ
สังคม 
   จ. เขียนรายงานสงอาจารยที่ปรึกษาตามหัวขอที่ได
กลาวมาแลวนําเสนอตอคณะกรรมการ โดยอาจจะมี
การทดลอง หรือพัฒนาโครงการลวงหนาไปได 

IELG0491โครงงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ 

ศึกษาคนควาทดลองและพัฒนาโครงงานที่ไดเสนอไว
แลวในภาคการศึกษาแรกโดยจะตองการสงปริญญา
นิพนธ พรอมทั้งสอบปากเปลาเมื่อจบภาคการศึกษา
ซ่ึงประกอบดวย 
   ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวของกับโครงงาน 
   ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   ค. วธิีออกแบบโครงงานรวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง. สรุปผลการทดลองและวิจารณ 
   จ. พิจารณาถึงขอผิดพลาดตางๆและขอเสนอแนะ
สําหรับงานวิจยัตอเนื่อง 

IELG0492     
โครงงานสหกิจ
วิศวกรรมอุตสาหการ 

ศึกษา คนควา ทดลอง และพัฒนาโครงงานที่ไดทํา
รวมกับสถานประกอบการในวิชาสหกิจศึกษา ทาง
วิศวกรรมอุตสาหการในภาคการศึกษาถัดไป โดย
จะต องส งป ริญญานิพนธ และ เสนอผลงานต อ
คณาจารยในสาขาวิชา เพื่อการประเมินผลเมื่อจบ
ภาคการศึกษา การวัดผลจะประเมินโดยอาจารยที่
ปรึกษา คณาจารยนิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา โดย
สวนประกอบของปริญญานิพนธ ประกอบดวย  
   ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวของกับโครงงาน  
   ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
   ค. วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ 
   จ. พิจารณาถึงขอผิดพลาดตางๆ และขอเสนอแนะ
สําหรับงานวิจัยตอเนื่อง 
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ลําดับ 
 

ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

3 การออกแบบ/พัฒนาหาคําตอบของปญหา (ตอ) 
(Design/Development of Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาคําตอบของปญหาทาง วิศวกรรมที่ซับซอน และ
ออกแบบระบบ ชิ้นงาน หรือกระบวนการ ตามความจําเปนและเหมาะสม 
กับขอพจิารณาทางดานสาธารณสุข ความปลอดภยั วัฒนธรรม สังคม 
และส่ิงแวดลอม 

COOP0014 สหกิจ 
ศึกษาทางวิศวกรรม 
อุตสาหการ  

การศึกษาภายใตการดูแลรวมกันระหวางสถานศึกษา
และสถานประกอบการ เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรูใน
หองเรียนกับประสบการณการทํางานจริง โดย
นักศึกษาจะไดนําประสบการณที่ไดมาปรับปรุงตนเอง
ใ ห เ ป น วิ ศ ว ก ร ที่ ส ม บู ร ณ ยิ่ ง ขึ้ น แ ล ะ นํ า ไ ป สู
แนวความคิดและความสามารถเชิงปฏิบัติไดอยาง
แทจ ริง สามารถนําองคความรู ไป สูการพัฒนา
นวั ตกร รมที่ สอดคล อ งกั บความต อ งก ารขอ ง
ภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะตองเขาปฏิบัติงานจริง
ในสถานประกอบการในตําแหนงผูชวยวิศวกรหรือ
เทียบเทา ในลักษณะพนักงานชั่ว- 
คราวภายใตการกํากับดูแลอยางใกลชิดจากพนักงาน 
หรือวิศวกรที่ปรึกษาของสถานประกอบการ  เมื่อ
เสร็จส้ินการปฏิบัติงานแลว นักศึกษาจะตองนําสง
รายงานและนําเสนอตอคณะกรรมการสาขาวิชาเพื่อ
การประเมินผลการวัดผลจะประเมินโดยอาจารยที่
ปรึกษา คณาจารยนิเทศ และพนักงานที่เปนที่ปรึกษา 

4 การสืบคน (Investigation) 
- สามารถดําเนินการสืบคนเพื่อหาคําตอบของ ปญหาทางวิศวกรรมที่
ซับซอน โดยใชความรูจากงานวิจัยและวิธีการวิจยั รวมถึง การออกแบบการ
ทดลอง การวิเคราะห และการแปลความหมายของขอมูล  
การสังเคราะหขอมูลเพื่อใหไดผลสรุปที่ เชื่อถือได 

MUTA0001 
การออกแบบโครงงาน
เบื้องตน 

กิจกรรมนี้ซ่ึงเรียกวาโครงการ “กลาพัฒน” จะมุงเนน
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงสรางสรรค ตลอดจน
ความสามารถในการประยุกตความรู เชิงเทคนิค 
สําหรับโครงงานออกแบบวิศวกรรมเบื้องตน พัฒนา
ความสามารถในการนําเสนอผลงาน รวมทั้งการ
เลือกใชส่ือที่เหมาะสมในการนําเสนอผลงานของ
นักศึกษา 
   นักศึกษาตองผานโครงการนี้ถึงจะมีสิทธิ์ในการ
ลงทะเบียนวิชา MUTA0002 การออกแบบโครงงาน
เชิงวิเคราะห (Critical Project Design) ตอไปได 

MUTA0002 
การออกแบบโครงงาน
เชิงวิเคราะห 

กิจกรรมนี้ซ่ึงเรียกวาโครงการ “พัฒนพลัส” จะมุงเนน
การพัฒนาความคิดสรา งสรรคที่ ใช ความ รู เชิ ง
วิศวกรรมบนพื้นฐานของความเปนไปไดและสามารถ
ใชงานไดจริง ตลอดจนไมขัดตอจรรยาบรรณวิชาชีพ 
นอกจากนี้นักศึกษาจะไดฝกฝนทักษะการบริหารเวลา 
การบริหารคน การบริหารตนทุน การเปนผูนําและผู
ตามที่ดี การทํางานเปนทีม การจัดการขอโตแยงตางๆ 
และมีความสามารถในการเลือกส่ือที่เหมาะสมในการ
สําเสนอผลงาน 

INDT0390  
การฝกงานอุตสาหกรรม 

นักศึกษาทุกคนตองผานการฝกงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือในหองปฏิบัติการมาตรฐานที่ทาง
มหาวิทยาลัยรับรอง ในชวงภาคฤดูรอนระหวางชั้นป
ที่ 3 หรือชั้นปที่ 4 เปนเวลาไมนอยกวา 6 สัปดาห
ติดตอกัน ทั้งนี้เพื่อใหมีประสบการณพื้นฐานเกี่ยวกับ
การทํางานและวิธีปฏิบัติตัวในโรงงานอุตสาหกรรม 
นักศึกษาตองสงรายงานการฝกงานเมื่อเสร็จส้ินการ
ฝกงาน 
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ลําดับ 
 

ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

4 การสืบคน (Investigation) (ตอ) 
- สามารถดําเนินการสืบคนเพื่อหาคําตอบของ ปญหาทางวิศวกรรมที่
ซับซอน โดยใชความรูจากงานวิจัยและวิธีการวิจยั รวมถึง การออกแบบการ
ทดลอง การวิเคราะห และการแปลความหมายของขอมูล  
การสังเคราะหขอมูลเพื่อใหไดผลสรุปที่ เชื่อถือได 

PREG0490 โครงงาน
วิศวกรรมกระบวนการ 1 

เทคนิคในการเขียนโครงรางปริญญานิพนธ การ
รวบรวมขอมูล การคนควาเอกสารอางอิง การ
รวบรวมผลงานตีพิมพหรือรายงานที่อยูในความสนใจ
ของนักศึกษาและเกี่ยวของกับหัวขอโครงงานที่จะทํา
ตอไปในอนาคต โดยใหนักศึกษาแตละกลุมเลือก
หัวขอโครงการเพื่อ 
   ก. ศึกษาหาความเปนไปไดของโครงงาน 
   ข. ศึกษาหาความรูพื้นฐานและภูมิหลังเกี่ยวกับ
โครงงาน 
   ค. วางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้งทางดาน
ทฤษฎีและดานปฏิบัติ 
   ง. พิจารณาถึงผลประโยชนที่จะไดรับ เมื่อโครงงาน
ประสบผลสําเร็จทั้งทางดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจและ
สังคม 
   จ. เขียนรายงานสงอาจารยที่ปรึกษาตามหัวขอที่ได
กลาวมาแลวพรอมทั้งสอบปากเปลา โดยอาจจะมีการ
ทดลอง หรือพัฒนาโครงการลวงหนาไปได 
   นอกจากนั้น ใหนักศึกษาเลือกบทความวิชาการ
หรือรายงานที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่เกี่ยวของกับ
หัวขอโครงงานที่ทําแลวศึกษาภายใตความดูแลของ
อาจารยที่ปรึกษา โดยส้ินภาคการศึกษานักศึกษาตอง
นําเสนอแบบปากเปลา ซ่ึงเปนสวนหนึ่ งของการ
ประเมินรายวิชานี้ตอกรรมการของภาควิชา 

PREG0491 โครงงาน
วิศวกรรมกระบวนการ 2 

ศึกษา คนควา ทดลองและพัฒนาโครงงานที่ไดเสนอ
ไวแลวในภาคการศึกษาแรก โดยจะตองการสง
ปริญญานิพนธพรอมทั้งสอบปากเปลา เมื่อจบภาค
การศึกษา ซ่ึงประกอบดวย 
   ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวของกับโครงงาน 
   ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   ค. วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ 
   จ. พิจารณาถึงขอผิดพลาดตางๆ และสวนท่ียังไม
สมบูรณ 
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ลําดับ 
 

ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

4 การสืบคน (Investigation) (ตอ) 
- สามารถดําเนินการสืบคนเพื่อหาคําตอบของ ปญหาทางวิศวกรรมที่
ซับซอน โดยใชความรูจากงานวิจัยและวิธีการวิจยั รวมถึง การออกแบบการ
ทดลอง การวิเคราะห และการแปลความหมายของขอมูล  
การสังเคราะหขอมูลเพื่อใหไดผลสรุปที่ เชื่อถือได 

PREG0492 
โครงงานสหกิจวิศวกรรม
กระบวนการ 

ศึกษา คนควา ทดลอง และพัฒนาโครงงานที่ไดทํา
รวมกับสถานประกอบการในวิชาสหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมกระบวนการในภาคการศึกษาถัดไป โดย
จะตองส งปริญญานิพนธและเสนอผลงานตอ
คณาจารยในสาขาวิชา เพื่อการประเมินผลเมื่อจบ
ภาคการศึกษา การวัดผลจะประเมินโดยอาจารยที่
ปรึกษา คณาจารยนิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา โดย
สวนประกอบของปริญญานิพนธ ประกอบดวย  
   ก.  ภูมิหลังอันเกี่ยวของกับโครงงาน 
   ข.  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
   ค.  วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ 
   จ .   พิ จ า รณาถึ ง ข อ ผิ ด พ ล าด ต า งๆ  แ ล ะ
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยตอเนื่อง 

COOP0013  
ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ท า ง
วิศวกรรมกระบวนการ 

กา ร ศึกษ าภ าย ใ ต ก า ร ดู แล ร ว ม กั น ระห ว า ง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อเชื่อมโยง
การเรียนรูในหองเรียนกับประสบการณการทํางาน
จริง โดยนักศึกษาจะไดนําประสบการณที่ไดมา
ปรับปรุงตนเองใหเปนวิศวกรที่สมบูรณยิ่งขึ้นและ
นําไปสูแนวความคิดและความสามารถเชิงปฏิบัติได
อยางแทจริง สามารถนําองคความรูไปสูการพัฒนา
นวัตกรรมที่ สอดคลองกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะตองเขาปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการในตําแหนงผูชวยวิศวกร
หรือเทียบเทาในลักษณะพนักงานชั่วคราวภายใต
การกํากับดูแลอยางใกลชิดจากพนักงานหรือวิศวกร
ที่ปรึกษาของสถานประกอบการ เมื่อเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแลว นักศึกษาจะตองนําสงรายงานและ
นํา เสนอตอคณะกรรมการสาขาวิชาเพื่ อการ
ประเมินผล การวัดผลจะประเมินโดยอาจารยที่
ปรึกษา คณาจารยนิเทศ และพนักงานที่ เปนที่
ปรึกษา 
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ลําดับ 
 

ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

4 การสืบคน (Investigation) (ตอ) 
- สามารถดําเนินการสืบคนเพื่อหาคําตอบของ ปญหาทางวิศวกรรมที่
ซับซอน โดยใชความรูจากงานวิจัยและวิธีการวิจยั รวมถึง การออกแบบ
การทดลอง การวิเคราะห และการแปลความหมายของขอมูล  
การสังเคราะหขอมูลเพื่อใหไดผลสรุปที่ เชื่อถือได 

PIEG0 3 0 วิ ศ ว ก ร ร ม
ความปลอดภัย    

การศึกษาและออกแบบระบบการทํางานเพื่อความ
ปลอดภัย,ศึกษาลักษณะและการปองกันรวมถึงวิธีการ
แ ก ไ ข บ ร ร เ ท า อั น ต ร า ย ใ น ก ร ะ บ ว น ก า รท า ง
อุตสาหกรรม ,ความปลอดภัยในกระบวนการใช
สารเคมีและการใชงานหุนยนต (robot) หลักการ
ควบคุมส่ิงแวดลอมในงานอุตสาหกรรม,กฎหมายความ
ปลอดภัย , การยศาสตร  ระบบดับเพลิง และการ
ประเมินความเส่ียงในอุตสาหกรรม 

IELG0305  บูรณาการ
ทางวิศวกรรม 
อุตสาหการและ 
โลจิสติกส 

บูรณาการความรูทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิ
สติกสในการวิเคราะหและออกแบบผลิตภัณฑ บรรจุ
ภัณฑและกระบวนการโดยการแปลงหนาที่ของ
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ เชิ ง คุณภาพและเชิ ง
นวัตกรรม กระบวนการออกแบบและวิ เคราะห
แผนการทดลองเพื่อกําหนดสภาวการณการผลิตท่ี
เหมาะสมตลอดจนวิศวกรรมนวัตกรรม 

IELG0401 
การออกแบบโรงงาน
อุตสาหกรรม 

เรียนรูการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเบื้องตน
ศึกษาพื้นฐานการออกแบบ ขั้นตอนการออกแบบ การ
ประเมินแบบและการวางสาธารณูปโภคเพื่อใหงาย
และสะดวกตอการขนยายวัตถุดิบและการทํางาน
โรงงาน ศึกษาปญหาตางๆในการวางแผนผังรวมถึง
สถานที่ต้ังโรงงาน วิเคราะหผลิตภัณฑและออกแบบ
การใหการสนับสนุนการทํางานในโรงงาน 

IELG0406 หัวขอพิ เศษ
ทางวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

การบรรยายเทคโนโลยีหรือระบบการจัดการใน
กระบวนการวิศวกรรมอุตสาหการ หรือเร่ืองที่นาสนใจ
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

IELG0490  โครงงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 

เทคนิคในการเขียนโครงรางวิทยานิพนธ วิทยานิพนธ 
การรวบรวมขอมูล การคนควาเอกสารอางอิง การ
รวบรวมผลงานตีพิมพหรือรายงานที่อยูในความสนใจ
ของนักศึกษาและเกี่ยวของกับหัวขอโครงงานที่จะทํา
ตอไปในอนาคต แลวนําเสนอในที่ประชุมดวยรูปแบบ
ที่ เหมาะสม เพื่อใหนักศึกษาไดมีการฝกพูดในที่
สาธารณะในหัวขอทางวิชาการนอกจากนั้น ให
นักศึกษาแตละกลุมเลือกหัวขอโครงการเพื่อ 
   ก. ศึกษาหาความเปนไปไดของโครงงาน 
   ข. ศึกษาหาความรูพื้นฐานและภูมิหลังเกี่ยวกับ
โครงการ 
   ค. วางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้งทางดาน
ทฤษฎีและดานปฏิบัติ 
   ง. พิจารณาถึงผลประโยชนที่จะไดรับ เมื่อโครงงาน
ประสบผลสําเร็จทั้งทางดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจและ
สังคม 
   จ. เขียนรายงานสงอาจารยที่ปรึกษาตามหัวขอที่ได
กลาวมาแลวนําเสนอตอคณะกรรมการ โดยอาจจะมี
การทดลอง หรือพัฒนาโครงการลวงหนาไปได 
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ลําดับ 
 

ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

4 การสืบคน (Investigation) (ตอ) 
- สามารถดําเนินการสืบคนเพื่อหาคําตอบของ ปญหาทางวิศวกรรมที่
ซับซอน โดยใชความรูจากงานวิจัยและวิธีการวิจยั รวมถึง การออกแบบ
การทดลอง การวิเคราะห และการแปลความหมายของขอมูล  
การสังเคราะหขอมูลเพื่อใหไดผลสรุปที่ เชื่อถือได 

IELG0491โครงงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ 

ศึกษาคนควาทดลองและพัฒนาโครงงานที่ไดเสนอไว
แลวในภาคการศึกษาแรกโดยจะตองการสงปริญญา
นิพนธ พรอมทั้งสอบปากเปลาเมื่อจบภาคการศึกษา
ซ่ึงประกอบดวย 
   ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวของกับโครงงาน 
   ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   ค. วิธีออกแบบโครงงานรวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง. สรุปผลการทดลองและวิจารณ 
   จ. พิจารณาถึงขอผิดพลาดตางๆและขอเสนอแนะ
สําหรับงานวิจัยตอเนื่อง 

IELG0492 โครงงาน 
สหกิจวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ศึกษา คนควา ทดลอง และพัฒนาโครงงานที่ไดทํา
รวมกับสถานประกอบการในวิชาสหกิจศึกษา ทาง
วิศวกรรมอุตสาหการในภาคการศึกษาถัดไป โดย
จะต อ งส งป ริญญานิพนธ และ เสนอผลงานต อ
คณาจารยในสาขาวิชา เพื่อการประเมินผลเมื่อจบภาค
การศึกษา การวัดผลจะประเมินโดยอาจารยที่ปรึกษา 
คณาจารยนิ เทศ  และพนั ก งานที่ ป รึกษา  โดย
สวนประกอบของปริญญานิพนธ ประกอบดวย  
   ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวของกับโครงงาน  
   ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
   ค. วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ 
   จ. พิจารณาถึงขอผิดพลาดตางๆ และขอเสนอแนะ
สําหรับงานวิจัยตอเนื่อง 

COOP0 0 1 4  ส ห กิ จ
ศึกษาทางวิศวกรรม 
อุตสาหการ  

การศึกษาภายใตการดูแลรวมกันระหวางสถานศึกษา
และสถานประกอบการ เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรูใน
หองเ รียนกับประสบการณการทํางานจริง โดย
นักศึกษาจะไดนําประสบการณที่ไดมาปรับปรุงตนเอง
ใหเปนวิศวกรที่สมบูรณยิ่งขึ้นและนําไปสูแนวความคิด
และความสามารถเชิงปฏิบัติไดอยางแทจริง สามารถ
นําองคความรูไปสูการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคลองกับ
ความตองการของภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะตอง
เขาปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในตําแหนง
ผูชวยวิศวกรหรือเทียบเทา ในลักษณะพนักงาน
ชั่วคราวภายใตการกํากับดูแลอยางใกลชิดจาก
พนักงานหรือวิศวกรที่ปรึกษาของสถานประกอบการ  
เมื่อเสร็จส้ินการปฏิบัติงานแลว นักศึกษาจะตองนําสง
รายงานและนําเสนอตอคณะกรรมการสาขาวิชาเพื่อ
การประเมินผลการวัดผลจะประเมินโดยอาจารยที่
ปรึกษา คณาจารยนิเทศ และพนักงานที่เปนที่ปรึกษา 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

5 การใชเครื่องมือทันสมัย (Modern Tool Usage) 
- สามารถสราง เลือกใช เทคนิควิธ ีทรัพยากร และ ใชเคร่ืองมือทันสมัยทาง
วิศวกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึงการพยากรณ การทําแบบจําลองของ
งานทางวิศวกรรมที่ซับซอนที่ เขาใจถึงขอจํากัดของเคร่ืองมือตางๆ 

MICC0202 
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรดวย
ภ า ษ า ไ พ ธ อ น
  

กระบวนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิ ว เตอร  
อัลกอริธึมและการแกปญหา การออกแบบแบบบน
ลงลางและขั้นตอนวิธีการแกปญหาซับซอน ชนิด
ขอมูล ตัวแปร กลุมตัวแปร การจัดการตัวแปรกลุม
ตัวอักษร ตัวกระทําทางคณิตศาสตรและลอจิก การ
อานและเขียนขอมูล คําส่ังควบคุมทิศทาง ทางเลือก
และการทําซํ้า ฟงกชั่น โมดูล เมธอด การจัดการ
แฟ มข อมู ล  การ เขี ยนโปรแกรมกับอุปกรณ
ไมโครคอนโทรเลอรและการติดตอกับอุปกรณตอ
พวง 

MIIM1213 
ป ฏิ บั ติ ก า ร
วิศวกรรมแมคคา
ทรอนิกสและออโต
เมชัน 

พื้นฐานอุปกรณสําหรับการวิศวกรรมออโตเมชัน 
เชน รีเลย แมกเนติกคอนแทรคเตอร วาลวควบคุม 
กระบอกสูบ การอานแบบและเขียนแบบสําหรับ
วิศวกรรมออโตเมชัน การออกแบบ การประกอบ
และการติดต้ังตูควบคุม การตรวจสอบและการ
แกปญหาสําหรับวิศวกรรมออโตเมชัน 

MIIM1303 
ปฏิบัติการ
วิศวกรรมแมคคา
ทรอนิกสและ
หุนยนต 

การออกแบบระบบแมคคาทรอนิกส ดานการพัฒนา
ระบบการทํางานของเคร่ืองจักรหรือกระบวนการ
ผลิตที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนนในสวนของ
การออกแบบระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอร โดยใช
หุนยนตและระบบการผลิตที่ใชคอมพิวเตอรควบคุม
จําลองเปนหลัก 

PIEG0402 
การศึกษาโรงงาน
ระดับนํารอง 

การฝกบูรณาการองคความรูในการออกแบบ วาง
แผนการผลิตและการคํานวณตนทุนการผลิตสําหรับ
กระบวนการที่มีและไมมีปฏิกิริยาเคมีเกี่ยวของ 
รวมทั้งทักษะในการควบคุมการผลิต การควบคุม
คุณภาพ การควบคุมความปลอดภัย โดยยึดหลัก
พื้นฐานการผลิตที่ เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม การ
นําเสนอการประเมินวัฏจักรชีวติของผลิตภัณฑ 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

5 การใชเครื่องมือทันสมัย (Modern Tool Usage) (ตอ) 
- สามารถสราง เลือกใช เทคนิควิธ ีทรัพยากร และ ใชเคร่ืองมือทันสมัยทาง
วิศวกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึงการพยากรณ การทําแบบจําลองของ
งานทางวิศวกรรมที่ซับซอนที่ เขาใจถึงขอจํากัดของเคร่ืองมือตางๆ 

PREG0490 
โครงงานวิศวกรรม
กระบวนการ 1 

เทคนิคในการเขียนโครงรางปริญญานิพนธ การ
รวบรวมขอมูล การคนควาเอกสารอางอิง การ
รวบรวมผลงานตีพิมพหรือรายงานที่อยูในความ
สนใจของนักศึกษาและเกี่ยวของกับหัวขอโครงงาน
ที่จะทําตอไปในอนาคต โดยใหนักศึกษาแตละกลุม
เลือกหัวขอโครงการเพื่อ 
   ก. ศึกษาหาความเปนไปไดของโครงงาน 
   ข. ศึกษาหาความรูพื้นฐานและภูมิหลังเกี่ยวกับ
โครงงาน 
   ค. วางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้ ง
ทางดานทฤษฎีและดานปฏิบัติ 
   ง. พิจารณาถึงผลประโยชนที่จะได รับ เมื่ อ
โครงงานประสบผลสําเร็จทั้งทางดานเทคโนโลยี 
เศรษฐกิจและสังคม 
   จ. เขียนรายงานสงอาจารยที่ปรึกษาตามหัวขอที่
ไดกลาวมาแลวพรอมทั้งสอบปากเปลา โดยอาจจะมี
การทดลอง หรือพัฒนาโครงการลวงหนาไปได 
   นอกจากนั้น ใหนักศึกษาเลือกบทความวิชาการ
หรือรายงานที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่เกี่ยวของ
กับหัวขอโครงงานที่ทําแลวศึกษาภายใตความดูแล
ของอาจารยที่ป รึกษา โดยส้ินภาคการศึกษา
นักศึกษาตองนําเสนอแบบปากเปลาซ่ึงเปนสวนหนึ่ง
ของการประเมินรายวิชานี้ตอกรรมการของภาควิชา 

PREG0491 
โครงงานวิศวกรรม
กระบวนการ 2 

ศึกษา คนควา ทดลองและพัฒนาโครงงานที่ไดเสนอ
ไวแลวในภาคการศึกษาแรก โดยจะตองการสง
ปริญญานิพนธพรอมทั้งสอบปากเปลา เมื่อจบภาค
การศึกษา ซ่ึงประกอบดวย 
   ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวของกับโครงงาน 
   ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   ค. วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ 
   จ. พิจารณาถึงขอผิดพลาดตางๆ และสวนที่ยังไม
สมบูรณ 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

5 การใชเครื่องมือทันสมัย (Modern Tool Usage) (ตอ) 
- สามารถสราง เลือกใช เทคนิควิธ ีทรัพยากร และ ใชเคร่ืองมือทันสมัยทาง
วิศวกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึงการพยากรณ การทําแบบจําลองของ
งานทางวิศวกรรมที่ซับซอนที่ เขาใจถึงขอจํากัดของเคร่ืองมือตางๆ 

PREG0492 
โ ค ร ง ง า น ส ห กิ จ
วิ ศ ว ก ร ร ม
กระบวนการ 

ศึกษา คนควา ทดลอง และพัฒนาโครงงานที่ไดทํา
รวมกับสถานประกอบการในวิชาสหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมกระบวนการในภาคการศึกษาถัดไป โดย
จะตองส งปริญญานิพนธและเสนอผลงานตอ
คณาจารยในสาขาวิชา เพื่อการประเมินผลเมื่อจบ
ภาคการศึกษา การวัดผลจะประเมินโดยอาจารยที่
ปรึกษา คณาจารยนิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา 
โดยสวนประกอบของปริญญานิพนธ ประกอบดวย  
   ก.  ภูมิหลังอันเกี่ยวของกับโครงงาน 
   ข.  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
   ค.  วิธีออกแบบโครงงานรวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ 
   จ .  พิ จ า ร ณ า ถึ ง ข อ ผิ ด พ ล า ด ต า ง ๆ  แ ล ะ
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยตอเนื่อง 

COOP0013  
สหกิจ ศึกษาทาง
วิ ศ ว ก ร ร ม
กระบวนการ 

กา ร ศึกษา ภาย ใต ก า ร ดู แลร ว ม กั น ระหว า ง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อเชื่อมโยง
การเรียนรูในหองเรียนกับประสบการณการทํางาน
จริง โดยนักศึกษาจะไดนําประสบการณที่ไดมา
ปรับปรุงตนเองใหเปนวิศวกรที่สมบูรณยิ่งขึ้นและ
นําไปสูแนวความคิดและความสามารถเชิงปฏิบัติได
อยางแทจริง สามารถนําองคความรูไปสูการพัฒนา
นวัตกรรมที่ สอดคลองกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะตองเขาปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการในตําแหนงผูชวยวิศวกร
หรือเทียบเทาในลักษณะพนักงานชั่วคราวภายใต
การกํากับดูแลอยางใกลชิดจากพนักงานหรือวิศวกร
ที่ปรึกษาของสถานประกอบการ เมื่อเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแลว นักศึกษาจะตองนําสงรายงานและ
นํา เสนอตอคณะกรรมการสาขาวิชาเพื่อการ
ประเมินผล การวัดผลจะประเมินโดยอาจารยที่
ปรึกษา คณาจารยนิเทศ และพนักงานที่ เปนที่
ปรึกษา 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

5 การใชเครื่องมือทันสมัย (Modern Tool Usage) (ตอ) 
- สามารถสราง เลือกใช เทคนิควิธ ีทรัพยากร และ ใชเคร่ืองมือทันสมัยทาง
วิศวกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึงการพยากรณ การทําแบบจําลองของ
งานทางวิศวกรรมที่ซับซอนที่ เขาใจถึงขอจํากัดของเคร่ืองมือตางๆ 

PIEG0206  
การวางแผนและ
ควบคุมการผลิต 

แนะนําเกี่ยวกับบทบาทการวางแผนและการควบคุม
ก า ร ผ ลิ ต ศึ ก ษ า ลั ก ษ ณะ แล ะ คุณสม บั ติ ข อ ง
กระบวนการผลิต  เทคนคิของการพยากรณอุปสงค
โดยวิธีทางสถิติ การควบคุมและจัดองคประกอบ
ของกระบวนการผลิต การจัดการสินคาคงคลัง  การ
วิเคราะหตนทุนและผลกําไรเพื่อการตัดสินใจ  การ
กําหนดงานและการจัดลําดับงาน โดยมีการคํานวณ
และการวิเคราะหผานโปรแกรมทางคอมพิวเตอร 
กรณีศึกษาการกําหนดกลยุทธการวางแผนและ
ควบคุมการผลิตสมัยใหม 

IELG0304 ระบบ
วางแผนทรัพยากร
วิสาหกิจ 

หลักการระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ 
ขอมูลหลักสําหรับระบบการวางแผนทรัพยากร
วิสาหกิจ ชุดทํางาน (โมดูล) ที่เกี่ยวของกับระบบการ
วางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ เชน ชุดทํางานการ
จัดการวัสดุ การจัดซ้ือ การจัดการสินคาคงคลัง ชุด
ทํางานการวางแผนและการควบคุมการผลิต และชุด
ทํางานอื่นๆ ที่ เกี่ ยวของ โดยการประยุกต ใช
โปรแกรมสําเร็จรูป 

IELG0403 
ก า ร จํ า ล อ ง
สถานการณดาน
อุตสาหกรรมการ
ผลิต 

การแกปญหาอุตสาหกรรมโดยใชคอมพิวเตอรชวย
จําลองสถานการณ  ฟงกช่ันของการกระจายและตัว
แปรสุมของโอกาสการประยุกตใช การจําลองของ
เหตุการณในเร่ือง การควบคุมสินคาคงคลัง ปญหา
การวางแผนการผลิต โดยเนนใหเกิดแนวคิดในการ
พัฒนาแบบจําลองเพื่อใชแกปญหาทางอุตสาหกรรม
การผลิต ดวยภาษาคอมพิวเตอรและซอฟทแวร
มาตรฐาน  วิ เคราะหผลลัพธจากการจํ าลอง
สถานการณและเปรียบเทียบผลลัพธกับระเบียบ
วิธีการอื่นๆ 

IELG0411 
ก า ร จํ า ล อ ง
สถานการณดาน 
โลจิสติกส 

การแกปญหาอุตสาหกรรมโดยใชคอมพิวเตอรชวย
จําลองสถานการณ  ฟงกช่ันของการกระจายและตัว
แปรสุมของโอกาสการประยุกตใช การจําลองของ
เหตุการณในเร่ือง การควบคุมสินคาคงคลัง ปญหา
การจัดการโลจิสติกส โดยเนนใหเกิดแนวคิดในการ
พั ฒ น า แ บ บ จํ า ล อ ง เ พื่ อ ใ ช แ ก ป ญ ห า ท า ง
อุตสาหกรรมโลจิสติกส ดวยภาษาคอมพิวเตอรและ
ซอฟทแวรมาตรฐาน  วิเคราะหผลลัพธจากการ
จําลองสถานการณและเปรียบเทียบผลลัพธกับ
ระเบียบวิธีการอื่นๆ 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

5 การใชเครื่องมือทันสมัย (Modern Tool Usage) (ตอ) 
- สามารถสราง เลือกใช เทคนิควิธ ีทรัพยากร และ ใชเคร่ืองมือทันสมัยทาง
วิศวกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึงการพยากรณ การทําแบบจําลองของ
งานทางวิศวกรรมที่ซับซอนที่ เขาใจถึงขอจํากัดของเคร่ืองมือตางๆ 

IELG0 4 9 0 
โ ค ร ง ง า น
วิศวกรรมอุตสา
หการ 1 

เ ท ค นิ ค ใ น ก า ร เ ขี ย น โ ค ร ง ร า ง วิ ท ย า นิ พ น ธ  
วิทยานิพนธ  การรวบรวมขอมูล การคนคว า
เอกสารอางอิง การรวบรวมผลงานตีพิมพหรือ
รายงานที่อยู ในความสนใจของนัก ศึกษาและ
เกี่ยวของกับหัวขอโครงงานที่จะทําตอไปในอนาคต 
แลวนําเสนอในที่ประชุมดวยรูปแบบที่เหมาะสม 
เพื่อใหนักศึกษาไดมีการฝกพูดในที่สาธารณะใน
หัวขอทางวิชาการนอกจากนั้น ใหนักศึกษาแตละ
กลุมเลือกหัวขอโครงการเพื่อ 
 ก. ศึกษาหาความเปนไปไดของโครงงาน 
 ข. ศึกษาหาความรูพื้นฐานและภูมิหลังเกี่ยวกับ
โครงการ 
 ค. วางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้งทางดาน
ทฤษฎีและดานปฏิบัติ 
 ง. พิจารณาถึงผลประโยชนที่จะไดรับ เมื่อโครงงาน
ประสบผลสําเร็จทั้งทางดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจ
และสังคม 
 จ. เขียนรายงานสงอาจารยที่ปรึกษาตามหัวขอที่ได
กลาวมาแลวนําเสนอตอคณะกรรมการ โดยอาจจะมี
การทดลอง หรือพัฒนาโครงการลวงหนาไปได 

IELG0 4 9 1
โ ค ร ง ง า น
วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ศึกษาคนควาทดลองและพัฒนาโครงงานที่ไดเสนอ
ไวแลวในภาคการศึกษาแรกโดยจะตองการสง
ปริญญานิพนธ พรอมทั้งสอบปากเปลาเมื่อจบภาค
การศึกษาซ่ึงประกอบดวย 
   ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวของกับโครงงาน 
   ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   ค. วิธีออกแบบโครงงานรวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง. สรุปผลการทดลองและวิจารณ 
   จ. พิจารณาถึงขอผิดพลาดตางๆและขอเสนอแนะ
สําหรับงานวิจัยตอเนื่อง 

IELG0492 
โครงงาน 
สหกิจ 
วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ศึกษา คนควา ทดลอง และพัฒนาโครงงานที่ไดทํา
รวมกับสถานประกอบการในวิชาสหกิจศึกษา ทาง
วิศวกรรมอุตสาหการในภาคการศึกษาถัดไป โดย
จะตองส งปริญญานิพนธและเสนอผลงานตอ
คณาจารยในสาขาวิชา เพื่อการประเมินผลเมื่อจบ
ภาคการศึกษา การวัดผลจะประเมินโดยอาจารยที่
ปรึกษา คณาจารยนิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา โดย
สวนประกอบของปริญญานิพนธ ประกอบดวย  
   ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวของกับโครงงาน  
   ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
   ค. วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ 
   จ .  พิ จ า ร ณ า ถึ ง ข อ ผิ ด พ ล า ด ต า ง ๆ  แ ล ะ
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยตอเนื่อง 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

5 การใชเครื่องมือทันสมัย (Modern Tool Usage) (ตอ) 
- สามารถสราง เลือกใช เทคนิควิธ ีทรัพยากร และ ใชเคร่ืองมือทันสมัยทาง
วิศวกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึงการพยากรณ การทําแบบจําลองของ
งานทางวิศวกรรมที่ซับซอนที่ เขาใจถึงขอจํากัดของเคร่ืองมือตางๆ 

COOP0014  
สหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

กา ร ศึกษ าภ าย ใ ต ก า ร ดู แล ร ว ม กั น ระห ว า ง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อเชื่อมโยง
การเรียนรูในหองเรียนกับประสบการณการทํางาน
จริง โดยนักศึกษาจะไดนําประสบการณที่ไดมา
ปรับปรุงตนเองใหเปนวิศวกรที่สมบูรณยิ่งขึ้นและ
นําไปสูแนวความคิดและความสามารถเชิงปฏิบัติได
อยางแทจริง สามารถนําองคความรูไปสูการพัฒนา
นวัตกรรมที่ สอดคลองกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะตองเขาปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการในตําแหนงผูชวยวิศวกร
หรือเทียบเทา ในลักษณะพนักงานชั่วคราวภายใต
การกํากับดูแลอยางใกลชิดจากพนักงานหรือวิศวกร
ที่ปรึกษาของสถานประกอบการ  เมื่อเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแลว นักศึกษาจะตองนําสงรายงานและ
นํา เสนอตอคณะกรรมการสาขาวิชาเพื่ อการ
ประเมินผลการวัดผลจะประเมินโดยอาจารยที่
ปรึกษา คณาจารยนิเทศ และพนักงานที่ เปนที่
ปรึกษา 

6 วิศวกรและสังคม (The Engineer and Society) 
- สามารถใชเหตุและผลจากหลักการและความรูที่ ไดรับ มาประเมินประเด็นและ
ผลกระทบตางๆ ทางสังคม ชีวอนามัย ความปลอดภยั กฎหมาย และวัฒนธรรมที่
เกี่ยวพันกับการปฏิบัติวิชาชพีวิศวกรรม 

PIEG0302 
วิศวกรรมความ
ปลอดภัย                                                                                     

การศึกษาและออกแบบระบบการทํางานเพื่อความ
ปลอดภัย,ศึกษาลักษณะและการปองกันรวมถึง
วิธีการแกไขบรรเทาอันตรายในกระบวนการทาง
อุตสาหกรรม ,ความปลอดภัยในกระบวนการใช
สารเคมีและการใชงานหุนยนต(robot) หลักการ
ควบคุมส่ิงแวดลอมในงานอุตสาหกรรม,กฎหมาย
ความปลอดภัย , การยศาสตร  ระบบดับเพลิง และ
การประเมินความเส่ียงในอุตสาหกรรม 

PIEG0401  
พื้นฐานวิศวกรรม
ส่ิงแวดลอม 

ความรูความเขาใจพื้นฐานทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 
มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม ผลกระทบของภาวะ
มลพิษตอส่ิงแวดลอม แหลงกําเนิด สมบัติ และ
องคประกอบของของเสียจากอุตสาหกรรม การ
บําบัดและการกําจัดน้ําเสีย การควบคุมมลพิษทาง
อากาศ มลพิษทางเสียงและการควบคุมเสียง การลด
ปริมาณของเสียและขยะ การจัดการกากตะกอน
บําบัด การนําของเสียกลับมาใชใหม และการลด
ปริมาณของเสียอันตราย ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
ปญหาส่ิงแวดลอมในปจจุบัน กฎหมายและการ
ควบคุม จริยธรรมส่ิงแวดลอม และการจัดการ
ส่ิงแวดลอม 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

6 วิศวกรและสังคม (The Engineer and Society) (ตอ) 
- สามารถใชเหตุและผลจากหลักการและความรูที่ ไดรับ มาประเมินประเด็นและ
ผลกระทบตางๆ ทางสังคม ชีวอนามัย ความปลอดภยั กฎหมาย และวัฒนธรรมที่
เกี่ยวพันกับการปฏิบัติวิชาชพีวิศวกรรม 

PIEG0402 
การศึกษาโรงงาน
ระดับนํารอง 

การฝกบูรณาการองคความรูในการออกแบบ วาง
แผนการผลิตและการคํานวณตนทุนการผลิตสําหรับ
กระบวนการที่มีและไมมีปฏิกิ ริยาเคมีเกี่ยวของ 
รวมทั้งทักษะในการควบคุมการผลิต การควบคุม
คุณภาพ การควบคุมความปลอดภัย โดยยึดหลัก
พื้นฐานการผลิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม การ
นําเสนอการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ 

7 สิ่งแวดลอมและความยั่งยืน (Environment and Sustainability) 
- สามารถเขาใจผลกระทบของคําตอบของปญหางานทางวิศวกรรมในบริบทของ
สังคมและส่ิงแวดลอม และสามารถแสดงความรูและความจาํเปนของการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

PIEG0401  
พื้นฐานวิศวกรรม
ส่ิงแวดลอม 

ความรูความเขาใจพื้นฐานทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 
มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม ผลกระทบของภาวะ
มลพิษตอส่ิงแวดลอม แหลงกําเนิด สมบัติ และ
องคประกอบของของเสียจากอุตสาหกรรม การ
บําบัดและการกําจัดน้ําเสีย การควบคุมมลพิษทาง
อากาศ มลพิษทางเสียงและการควบคุมเสียง การลด
ปริมาณของเสียและขยะ การจัดการกากตะกอน
บําบัด การนําของเสียกลับมาใชใหม และการลด
ปริมาณของเสียอันตราย ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
ปญหาส่ิงแวดลอมในปจจุบัน กฎหมายและการ
ควบคุม จริยธรรมส่ิงแวดลอม และการจัดการ
ส่ิงแวดลอม 

PIEG0402 
การศึกษาโรงงาน
ระดับนํารอง 

การฝกบูรณาการองคความรูในการออกแบบ วาง
แผนการผลิตและการคํานวณตนทุนการผลิตสําหรับ
กระบวนการที่มีและไมมีปฏิกิ ริยาเคมีเกี่ยวของ 
รวมทั้งทักษะในการควบคุมการผลิต การควบคุม
คุณภาพ การควบคุมความปลอดภัย โดยยึดหลัก
พื้นฐานการผลิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม การ
นําเสนอการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ 

8 จรรยาบรรณวชิาชีพ (Ethics) 
- สามารถใชหลักการทางจรรยาบรรณและมีสํานึก รับผิดชอบตอมาตรฐานการ
ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

ENCC0 0 0 5
น วั ต ก ร ร ม เ ชิ ง
วิศวกรรม 

ประยุกตทฤษฎีเชิงวิศวกรรมศาสตรในการสราง
นวัตกรรม การวิเคราะหและแกปญหาจากสภาพ
การทํางานจริงดวยนวัตกรรม ความคิดสรางสรรค 
ในการออกแบบนวัตกรรมบนพื้นฐานของความ
เปนไปได และสามารถใชงานไดจริง และไมขัดตอ
จรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร ทักษะการเปนผูนําและ
ผูตามที่ดี รวมทั้งการจัดการขอโตแยงในการทํางาน
เปนทีม และการพัฒนานวัตกรรมในการวิจัยและ
พัฒนา การบริหารเวลา บริหารคนและบริหาร
ตนทุนในการสรางนวัตกรรม การเลือกใชส่ือในการ
นําเสนอผลงานไดอยางเหมาะสม 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

8 จรรยาบรรณวชิาชีพ (Ethics) (ตอ) 
- สามารถใชหลักการทางจรรยาบรรณและมีสํานึก รับผิดชอบตอมาตรฐานการ
ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

SOHU0027    
การพัฒนาทักษะ
ทางสังคมเพื่อการ
ทํางาน 

บุคลากรที่องคกรยุคใหมตองการ  ความสําคัญของ
บุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ  มารยาทใน
การเขาสังคมและวัฒนธรรมไทย มนุษยสัมพันธและ
การส่ือสารในการทํางาน คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ การตอตานการทุจริต ความ
เปนผูนํา การพัฒนาความสามารถในการคิด แผน
ธุรกิจ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ 
ISO9000 กฎหมายแรงงานที่ควรทราบ เทคนิคการ
สมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน ใบประวัติ
ยอ และการกรอกใบสมัคร  เทคนิคการสัมภาษณ
งาน  ประสบการณการทํางานของรุนพี่ 

INDT0390  
ก า ร ฝ ก ง า น
อุตสาหกรรม 

นักศึกษาทุกคนตองผานการฝกงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือในหองปฏิบัติการมาตรฐานที่ทาง
มหาวิทยาลัยรับรอง ในชวงภาคฤดูรอนระหวางชั้น
ปที่ 3 หรือชั้นปที่ 4 เปนเวลาไมนอยกวา 6 สัปดาห
ติดตอกัน ทั้ งนี้ เพื่ อ ใหมีประสบการณพื้นฐาน
เกี่ยวกับการทํางานและวิธีปฏิบัติตัวในโรงงาน
อุตสาหกรรม นักศึกษาตองสงรายงานการฝกงาน
เมื่อเสร็จส้ินการฝกงาน 

MUTA0002 
ก า ร อ อ ก แ บ บ
โ ค ร ง ง า น เ ชิ ง
วิเคราะห  

กิจกรรมน้ีซ่ึงเรียกวาโครงการ “พัฒนพลัส” จะ
มุงเนนการพัฒนาความคิดสรางสรรคที่ใชความรูเชิง
วิศวกรรมบนพื้นฐานของความเปนไปไดและ
ส า ม า ร ถ ใ ช ง า น ไ ด จ ริ ง  ต ล อ ด จ น ไ ม ขั ด ต อ
จรรยาบรรณวิชาชีพ นอกจากนี้นักศึกษาจะได
ฝกฝนทักษะการบริหารเวลา การบริหารคน การ
บริหารตนทุน การเปนผูนําและผูตามที่ ดี การ
ทํางานเปนทีม การจัดการขอโตแยงตางๆ และมี
ความสามารถในการเลือกส่ือที่เหมาะสมในการสํา
เสนอผลงาน 

PREG0402 
ก า ร อ อ ก แ บ บ
วิ ศ ว ก ร ร ม
กระบวนการ 1 

ประยุกตองคความรูพื้นฐานทางกลศาสตร การ
ถายเทความรอน และการถายเทมวลในการ
ออกแบบอุปกรณตางๆที่สําคัญในกระบวนการผลิต 
อาทิเชน ปมและคอมเพรสเซอร รวมถึงระบบทอ
สําหรับระบบขนสงแกส ของเหลว และของแข็ง 
อุปกรณสําหรับการแยกของเหลว-แกส ของเหลว-
ของเหลว แกส-แกส ภาชนะรับความดันในสวนที่
เกี่ยวของกับ เคร่ืองปฏิกรณเคมี หอกล่ัน หอดูดซึม
และดูดซับ และภาชนะกักเก็บของเหลวและแกส 
เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน โดยใชการคํานวณมือ
และแอพพลิเคชัน การเลือกใชวัสดุที่เหมาะสมดาน
ความแข็งแรงและการทนตอการกัดกรอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 
 



ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

8 จรรยาบรรณวชิาชีพ (Ethics) (ตอ) 
- สามารถใชหลักการทางจรรยาบรรณและมีสํานึก รับผิดชอบตอมาตรฐานการ
ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

PREG0403 
ก า ร อ อ ก แ บ บ
วิ ศ ว ก ร ร ม
กระบวนการ 2 

การออกแบบกระบวนการผลิตสําหรับอุตสาหกรรม
เคมี  พัฒนาผังกระบวนการผลิต การจําลอง
กระบวนการผลิตดวยซอฟตแวร ทําดุลมวลสารและ
พลังงาน การพัฒนาแบบโรงงานหรือผังแสดง
รายละเอียดของระบบทอ อุปกรณ และอุปกรณวัด
คุมตาง ๆ ของกระบวนการผลิต (P&ID)  การ
ออกแบบอุปกรณเบื้องตนสําหรับกระบวนการผลิต 
โดยใชการคํานวณมือและแอพพลิเคชัน  โดยการ
ออกแบบใหยึดหลักพื้นฐานความปลอดภัยรวมถึง
เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม การคํานวณความเปนไปได
ของโครงการโดยคํานึงถึงคาใชจายในการลงทุน
สําหรับสินทรัพยระยะยาว (CAPEX) และคาใชจาย
ในการดําเนินการ (OPEX) 

PIEG0402 
การศึกษาโรงงาน
ระดับนํารอง 

การฝกบูรณาการองคความรูในการออกแบบ วาง
แผนการผลิตและการคํานวณตนทุนการผลิตสําหรับ
กระบวนการที่มีและไมมีปฏิกิริยาเคมีเกี่ยวของ 
รวมทั้งทักษะในการควบคุมการผลิต การควบคุม
คุณภาพ การควบคุมความปลอดภัย โดยยึดหลัก
พื้นฐานการผลิตที่ เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม การ
นําเสนอการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ 

PREG0490 
โครงงานวิศวกรรม
กระบวนการ 1 

เทคนิคในการเขียนโครงรางปริญญานิพนธ การ
รวบรวมขอมูล การคนควาเอกสารอางอิง การ
รวบรวมผลงานตีพิมพหรือรายงานที่อยูในความ
สนใจของนักศึกษาและเกี่ยวของกับหัวขอโครงงาน
ที่จะทําตอไปในอนาคต โดยใหนักศึกษาแตละกลุม
เลือกหัวขอโครงการเพื่อ 
   ก. ศึกษาหาความเปนไปไดของโครงงาน 
   ข. ศึกษาหาความรูพื้นฐานและภูมิหลังเกี่ยวกับ
โครงงาน 
   ค. วางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้ ง
ทางดานทฤษฎีและดานปฏิบัติ 
   ง. พิจารณาถึงผลประโยชนที่จะได รับ เมื่ อ
โครงงานประสบผลสําเร็จทั้งทางดานเทคโนโลยี 
เศรษฐกิจและสังคม 
   จ. เขียนรายงานสงอาจารยที่ปรึกษาตามหัวขอที่
ไดกลาวมาแลวพรอมทั้งสอบปากเปลา โดยอาจจะมี
การทดลอง หรือพัฒนาโครงการลวงหนาไปได 
   นอกจากนั้น ใหนักศึกษาเลือกบทความวิชาการ
หรือรายงานที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่เกี่ยวของ
กับหัวขอโครงงานที่ทําแลวศึกษาภายใตความดูแล
ของอาจารยที่ป รึกษา โดยส้ินภาคการศึกษา
นักศึกษาตองนําเสนอแบบปากเปลาซ่ึงเปนสวนหนึ่ง
ของการประเมินรายวิชานี้ตอกรรมการของภาควิชา 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

8 จรรยาบรรณวชิาชีพ (Ethics) (ตอ) 
- สามารถใชหลักการทางจรรยาบรรณและมีสํานึก รับผิดชอบตอมาตรฐานการ
ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

PREG0491 
โครงงานวิศวกรรม
กระบวนการ 2 

ศึกษา คนควา ทดลองและพัฒนาโครงงานที่ไดเสนอ
ไวแลวในภาคการศึกษาแรก โดยจะตองการสง
ปริญญานิพนธพรอมทั้งสอบปากเปลา เมื่อจบภาค
การศึกษา ซ่ึงประกอบดวย 
   ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวของกับโครงงาน 
   ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   ค. วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ 
   จ. พิจารณาถึงขอผิดพลาดตางๆ และสวนที่ยังไม
สมบูรณ 

PREG0492 
โครงงานสหกิจ
วิศวกรรม
กระบวนการ 

ศึกษา คนควา ทดลอง และพัฒนาโครงงานที่ไดทํา
รวมกับสถานประกอบการในวิชาสหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมกระบวนการในภาคการศึกษาถัดไป โดย
จะตองส งปริญญานิพนธและเสนอผลงานตอ
คณาจารยในสาขาวิชา เพื่อการประเมินผลเมื่อจบ
ภาคการศึกษา การวัดผลจะประเมินโดยอาจารยที่
ปรึกษา คณาจารยนิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา โดย
สวนประกอบของปริญญานิพนธ ประกอบดวย  
   ก.  ภูมิหลังอันเกี่ยวของกับโครงงาน 
   ข.  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
   ค.  วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ 
   จ .   พิ จ า รณาถึ ง ข อ ผิ ด พ ล าด ต า งๆ  แ ล ะ
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยตอเนื่อง 

COOP0013  
สหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรม
กระบวนการ 

กา ร ศึกษ าภ าย ใ ต ก า ร ดู แล ร ว ม กั น ระห ว า ง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อเชื่อมโยง
การเรียนรูในหองเรียนกับประสบการณการทํางาน
จริง โดยนักศึกษาจะไดนําประสบการณที่ไดมา
ปรับปรุงตนเองใหเปนวิศวกรที่สมบูรณยิ่งขึ้นและ
นําไปสูแนวความคิดและความสามารถเชิงปฏิบัติได
อยางแทจริง สามารถนําองคความรูไปสูการพัฒนา
นวัตกรรมที่ สอดคลองกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะตองเขาปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการในตําแหนงผูชวยวิศวกร
หรือเทียบเทาในลักษณะพนักงานชั่วคราวภายใต
การกํากับดูแลอยางใกลชิดจากพนักงานหรือวิศวกร
ที่ปรึกษาของสถานประกอบการ เมื่อเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแลว นักศึกษาจะตองนําสงรายงานและ
นํา เสนอตอคณะกรรมการสาขาวิชาเพื่ อการ
ประเมินผล การวัดผลจะประเมินโดยอาจารยที่
ปรึกษา คณาจารยนิเทศ และพนักงานที่ เปนที่
ปรึกษา 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

8 จรรยาบรรณวชิาชีพ (Ethics) (ตอ) 
- สามารถใชหลักการทางจรรยาบรรณและมีสํานึก  
รับผิดชอบตอมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชพีวิศวกรรม 

PIEG0302
วิ ศ ว ก ร ร ม ค ว า ม
ปลอดภัย 

การศึกษาและออกแบบระบบการทํางานเพื่อความ
ปลอดภัย,ศึกษาลักษณะและการปองกันรวมถึงวิธีการ
แกไขบรรเทาอันตรายในกระบวนการทางอุตสาหกรรม
,ความปลอดภัยในกระบวนการใชสารเคมีและการใช
งานหุนยนต(robot) หลักการควบคุมส่ิงแวดลอมในงาน
อุตสาหกรรม,กฎหมายความปลอดภัย , การยศาสตร  
ระบบดับเพลิง  และการประ เมินความเ ส่ียงใน
อุตสาหกรรม 

IELG0401 
ก า ร อ อ ก แ บ บ
โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรม 

เรียนรูการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเบื้องตนศึกษา
พื้นฐานการออกแบบ ขั้นตอนการออกแบบ การ
ประเมินแบบและการวางสาธารณูปโภคเพื่อใหงายและ
สะดวกตอการขนยายวัตถุดิบและการทํางานโรงงาน 
ศึกษาปญหาตางๆในการวางแผนผังรวมถึงสถานที่ต้ัง
โรงงาน วิเคราะหผลิตภัณฑและออกแบบการใหการ
สนับสนุนการทํางานในโรงงาน 

IELG0 4 9 0 
โครงงานวิศวกรรม
อุตสาหการ 1 

เทคนิคในการเขียนโครงรางวิทยานิพนธ วิทยานิพนธ 
การรวบรวมขอมูล การคนควาเอกสารอางอิง การ
รวบรวมผลงานตีพิมพหรือรายงานที่อยูในความสนใจ
ของนักศึกษาและเกี่ยวของกับหัวขอโครงงานที่จะทํา
ตอไปในอนาคต แลวนําเสนอในที่ประชุมดวยรูปแบบที่
เหมาะสม เพื่อใหนักศึกษาไดมีการฝกพูดในที่สาธารณะ
ในหัวขอทางวิชาการนอกจากนั้น ใหนักศึกษาแตละ
กลุมเลือกหัวขอโครงการเพื่อ 
 ก. ศึกษาหาความเปนไปไดของโครงงาน 
 ข. ศึกษาหาความรูพื้นฐานและภูมิหลังเกี่ยวกับ
โครงการ 
 ค. วางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้งทางดาน
ทฤษฎีและดานปฏิบัติ 
 ง. พิจารณาถึงผลประโยชนที่จะไดรับ เมื่อโครงงาน
ประสบผลสําเร็จทั้งทางดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจและ
สังคม 
 จ. เขียนรายงานสงอาจารยที่ปรึกษาตามหัวขอที่ได
กลาวมาแลวนําเสนอตอคณะกรรมการโดยอาจจะมีการ
ทดลองหรือพัฒนาโครงการลวงหนาไปได 

IELG0491โครงงาน
วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ศึกษาคนควาทดลองและพัฒนาโครงงานที่ไดเสนอไว
แลวในภาคการศึกษาแรกโดยจะตองการสงปริญญา
นิพนธ พรอมทั้งสอบปากเปลาเมื่อจบภาคการศึกษาซ่ึง
ประกอบดวย 
  ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวของกับโครงงาน 
  ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  ค. วิธีออกแบบโครงงานรวมทั้งวิธีการทดลอง 
  ง. สรุปผลการทดลองและวิจารณ 
  จ. พิจารณาถึงขอผิดพลาดตางๆและขอเสนอแนะ
สําหรับงานวิจัยตอเนื่อง 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

8 จรรยาบรรณวชิาชีพ (Ethics) (ตอ) 
- สามารถใชหลักการทางจรรยาบรรณและมีสํานึก รับผิดชอบตอมาตรฐาน
การปฏิบัติวิชาชพีวิศวกรรม 

IELG0492โครงงาน 
สหกิจวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ศึกษา คนควา ทดลอง และพัฒนาโครงงานที่ไดทํา
รวมกับสถานประกอบการในวิชาสหกิจศึกษา ทาง
วิศวกรรมอุตสาหการในภาคการศึกษาถัดไป โดย
จะตองสงปริญญานิพนธและเสนอผลงานตอคณาจารย
ในสาขาวิชา เพื่อการประเมินผลเมื่อจบภาคการศึกษา 
การวัดผลจะประเมินโดยอาจารยที่ปรึกษา คณาจารย
นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา โดยสวนประกอบของ
ปริญญานิพนธ ประกอบดวย  
   ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวของกับโครงงาน  
   ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
   ค. วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ 
   จ. พิจารณาถึงขอผิดพลาดตางๆ และขอเสนอแนะ
สําหรับงานวิจัยตอเนื่อง 

COOP0014   
สหกิ จ ศึกษาทา ง
วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

การศึกษาภายใตการดูแลรวมกันระหวางสถานศึกษา
และสถานประกอบการ เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรูใน
หองเรียนกับประสบการณการทํางานจริง โดยนักศึกษา
จะไดนําประสบการณที่ไดมาปรับปรุงตนเองใหเปน
วิศวกรที่สมบูรณยิ่งขึ้นและนําไปสูแนวความคิดและ
ความสามารถเชิงปฏิบัติไดอยางแทจริง สามารถนําองค
ความรูไปสูการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคลองกับความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะตองเขา
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในตําแหนงผูชวย
วิศวกรหรือเทียบเทา ในลักษณะพนักงานชั่วคราว
ภายใตการกํากับดูแลอยางใกลชิดจากพนักงานหรือ
วิศวกรที่ปรึกษาของสถานประกอบการ  เมื่อเสร็จส้ิน
การปฏิบัติงานแลว นักศึกษาจะตองนําสงรายงานและ
นําเสนอตอคณะกรรมการสาขาวิชาเพื่อการประเมินผล
การวัดผลจะประเมินโดยอาจารยที่ปรึกษา คณาจารย
นิเทศ และพนักงานที่เปนที่ปรึกษา 

9 การทํางานเดี่ยวและทาํงานเปนทีม (Individual and Team work) 
- ทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในดานการ ทาํงานเด่ียว และการทํางาน
ในฐานะผูรวมทีมหรือ ผูนําทีมที่มีความหลากหลายของสาขาวิชาชีพ 

ENCC0 0 0 5
น วั ต ก ร ร ม เ ชิ ง
วิศวกรรม 

ประยุกตทฤษฎีเชิงวิศวกรรมศาสตรในการสราง
นวัตกรรม การวิเคราะหและแกปญหาจากสภาพการ
ทํางานจริงดวยนวัตกรรม ความคิดสรางสรรค ในการ
ออกแบบนวัตกรรมบนพื้นฐานของความเปนไปได และ
สามารถใชงานไดจริง และไมขัดตอจรรยาบรรณวิชาชีพ
วิศวกร ทักษะการเปนผูนําและผูตามที่ดี รวมทั้งการ
จัดการขอโตแยงในการทํางานเปนทีม และการพัฒนา
นวัตกรรมในการวิจัยและพัฒนา การบริหารเวลา 
บริหารคนและบริหารตนทุนในการสรางนวัตกรรม การ
เลือกใชส่ือในการนําเสนอผลงานไดอยางเหมาะสม 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา                คําอธิบายรายวิชา คําอธิบาย
รายวิชา 

9 การทํางานเดี่ยวและทาํงานเปนทีม (Individual and Team work) (ตอ) 
- ทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในดานการ ทาํงานเด่ียว และการทํางานใน
ฐานะผูรวมทีมหรือ ผูนาํทีมที่มีความหลากหลายของสาขาวิชาชีพ 

PIEG0205  
แคด/แคม สําหรับ
ก า ร อ อ ก แ บ บ
วิศวกรรม 

หลักการในการวิเคราะหออกแบบผลิตภัณฑและ
นวัตกรรม การใชคอมพิวเตอรในการสรางแบบ 3 
มิติของผลิตภัณฑและการสรางชิ้นงานประกอบ การ
เลือกใชเคร่ืองจักร อุปกรณ การกําหนดพิกัด และ
การสรางโปรแกรมคําส่ังเชิงตัวเลขในการควบคุม
กระบวนการผลิตดวยเทคโนโลยีสมัยใหม และ
วิศวกรรมยอนรอย 

PIEG0207  
ก า ร จั ด ก า ร ท า ง
วิศวกรรมและการ
เปนผูประกอบการ 

ศึกษาทฤษฎีจัดการสมัยใหม การเปนผูประกอบการ 
การเปน Startup หัวหนางาน การทํางานรวมกัน
เปนทีม การจัดการกับคน ทรัพยากร และการ
จัดการองคกรของระบบการผลิตและการบริการ 
ระบบการจัดการนวัตกรรมในองคกร รวมถึงการ
บริหารโรงงาน รูปแบบของธุรกิจสมัยใหม การสราง
กลยุทธ ธุ รกิ จ  การหาแหล งทุ น  พื้ น ฐานทาง
เศรษฐศาสตรทางวิศวกรรม การเงินและการตลาด
โดยใชทฤษฎีและเคร่ืองมือสมัยใหม การเพิ่มผลผลิต
ทางวิ ศวกรรม  กฎหมายแรงงาน  กฎหมาย
อุตสาหกรรม รวมถึงขอกฎหมายที่ เกี่ยวของกับ
การคาทั้งในประเทศและระหวางประเทศ 

MUTA0002 
ก า ร อ อ ก แ บ บ
โ ค ร ง ง า น เ ชิ ง
วิเคราะห 

กิจกรรมน้ีซ่ึงเรียกวาโครงการ “พัฒนพลัส” จะ
มุงเนนการพัฒนาความคิดสรางสรรคที่ใชความรูเชิง
วิศวกรรมบนพื้นฐานของความเปนไปไดและ
ส า ม า ร ถ ใ ช ง า น ไ ด จ ริ ง  ต ล อ ด จ น ไ ม ขั ด ต อ
จรรยาบรรณวิชาชีพ นอกจากนี้นักศึกษาจะไดฝกฝน
ทักษะการบริหารเวลา การบริหารคน การบริหาร
ตนทุน การเปนผูนําและผูตามที่ดี การทํางานเปน
ทีม การจัดการขอโตแยงตางๆ และมีความสามารถ
ในการเลือกส่ือที่เหมาะสมในการสําเสนอผลงาน 

PIEG0402 
การศึกษาโรงงาน
ระดับนํารอง 

การฝกบูรณาการองคความรูในการออกแบบ วาง
แผนการผลิตและการคํานวณตนทุนการผลิตสําหรับ
กระบวนการที่มีและไมมีปฏิกิ ริยาเคมีเกี่ยวของ 
รวมทั้งทักษะในการควบคุมการผลิต การควบคุม
คุณภาพ การควบคุมความปลอดภัย โดยยึดหลัก
พื้นฐานการผลิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม การ
นําเสนอการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา                คําอธิบายรายวิชา คําอธิบาย
รายวิชา 

9 การทํางานเดี่ยวและทาํงานเปนทีม (Individual and Team work) (ตอ) 
- ทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในดานการ ทาํงานเด่ียว และการทํางานใน
ฐานะผูรวมทีมหรือ ผูนาํทีมที่มีความหลากหลายของสาขาวิชาชีพ 

PREG0490 
โครงงานวิศวกรรม
กระบวนการ 1 

เทคนิคในการเขียนโครงรางปริญญานิพนธ การ
รวบรวมขอมูล การคนควาเอกสารอางอิง การ
รวบรวมผลงานตีพิมพหรือรายงานที่อยูในความ
สนใจของนักศึกษาและเกี่ยวของกับหัวขอโครงงานที่
จะทําตอไปในอนาคต โดยใหนักศึกษาแตละกลุม
เลือกหัวขอโครงการเพื่อ 
   ก. ศึกษาหาความเปนไปไดของโครงงาน 
   ข. ศึกษาหาความรูพื้นฐานและภูมิหลังเกี่ยวกับ
โครงงาน 
   ค. วางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้ ง
ทางดานทฤษฎีและดานปฏิบัติ 
   ง.  พิจารณาถึงผลประโยชนที่ จะได รับ เมื่ อ
โครงงานประสบผลสําเร็จทั้งทางดานเทคโนโลยี 
เศรษฐกิจและสังคม 
   จ. เขียนรายงานสงอาจารยที่ปรึกษาตามหัวขอที่
ไดกลาวมาแลวพรอมทั้งสอบปากเปลา โดยอาจจะมี
การทดลอง หรือพัฒนาโครงการลวงหนาไปได 
   นอกจากนั้น ใหนักศึกษาเลือกบทความวิชาการ
หรือรายงานที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่เกี่ยวของ
กับหัวขอโครงงานที่ทําแลวศึกษาภายใตความดูแล
ของอาจารย ท่ีป รึกษา โดย ส้ินภาคการศึกษา
นักศึกษาตองนําเสนอแบบปากเปลาซ่ึงเปนสวนหนึ่ง
ของการประเมินรายวิชานี้ตอกรรมการของภาควิชา 

PREG0 4 9 1 
โครงงานวิศวกรรม
กระบวนการ 2 

ศึกษา คนควา ทดลองและพัฒนาโครงงานที่ไดเสนอ
ไวแลวในภาคการศึกษาแรก โดยจะตองการสง
ปริญญานิพนธพรอมทั้งสอบปากเปลา เมื่อจบภาค
การศึกษา ซ่ึงประกอบดวย 
   ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวของกับโครงงาน 
   ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   ค. วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ 
   จ. พิจารณาถึงขอผิดพลาดตางๆ และสวนที่ยังไม
สมบูรณ 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา                คําอธิบายรายวิชา คําอธิบาย
รายวิชา 

9 การทํางานเดี่ยวและทาํงานเปนทีม (Individual and Team work) (ตอ) 
- ทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในดานการ ทาํงานเด่ียว และการทํางานใน
ฐานะผูรวมทีมหรือ ผูนาํทีมที่มีความหลากหลายของสาขาวิชาชีพ 

PREG0492 
โ ค ร ง ง า น ส ห กิ จ
วิ ศ ว ก ร ร ม
กระบวนการ 

ศึกษา คนควา ทดลอง และพัฒนาโครงงานที่ไดทํา
รวมกับสถานประกอบการในวิชาสหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมกระบวนการในภาคการศึกษาถัดไป โดย
จะตองส งปริญญานิพนธและเสนอผลงานตอ
คณาจารยในสาขาวิชา เพื่อการประเมินผลเมื่อจบ
ภาคการศึกษา การวัดผลจะประเมินโดยอาจารยที่
ปรึกษา คณาจารยนิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา โดย
สวนประกอบของปริญญานิพนธ ประกอบดวย  
   ก.  ภูมิหลังอันเกี่ยวของกับโครงงาน 
   ข.  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
   ค.  วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ 
   จ .  พิ จ า ร ณ า ถึ ง ข อ ผิ ด พ ล า ด ต า ง ๆ  แ ล ะ
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยตอเนื่อง 

COOP0013  
สหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรม
กระบวนการ 

กา ร ศึกษ าภ าย ใ ต ก า ร ดู แล ร ว ม กั น ระห ว า ง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อเชื่อมโยง
การเรียนรูในหองเรียนกับประสบการณการทํางาน
จริง โดยนักศึกษาจะไดนําประสบการณที่ไดมา
ปรับปรุงตนเองใหเปนวิศวกรที่สมบูรณยิ่งขึ้นและ
นําไปสูแนวความคิดและความสามารถเชิงปฏิบัติได
อยางแทจริง สามารถนําองคความรูไปสูการพัฒนา
นวัตกรรมที่ สอดคลองกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะตองเขาปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการในตําแหนงผูชวยวิศวกร
หรือเทียบเทาในลักษณะพนักงานชั่วคราวภายใต
การกํากับดูแลอยางใกลชิดจากพนักงานหรือวิศวกร
ที่ปรึกษาของสถานประกอบการ เมื่อเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแลว นักศึกษาจะตองนําสงรายงานและ
นํา เสนอตอคณะกรรมการสาขาวิชาเพื่ อการ
ประเมินผล การวัดผลจะประเมินโดยอาจารยที่
ปรึกษา คณาจารยนิเทศ และพนักงานที่ เปนที่
ปรึกษา 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา                คําอธิบายรายวิชา คําอธิบาย
รายวิชา 

9 การทํางานเดี่ยวและทาํงานเปนทีม (Individual and Team work) (ตอ) 
- ทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในดานการ ทาํงานเด่ียว และการทํางานใน
ฐานะผูรวมทีมหรือ ผูนาํทีมที่มีความหลากหลายของสาขาวิชาชีพ 

IELG0490โครงงาน
วิศวกรรม 
อุตสาหการ 1 

เ ท ค นิ ค ใ น ก า ร เ ขี ย น โ ค ร ง ร า ง วิ ท ย า นิ พ น ธ  
วิทยานิพนธ  การรวบรวมขอมูล การคนคว า
เอกสารอางอิง การรวบรวมผลงานตีพิมพหรือ
รายงานที่อยู ในความสนใจของนัก ศึกษาและ
เกี่ยวของกับหัวขอโครงงานที่จะทําตอไปในอนาคต 
แลวนําเสนอในที่ประชุมดวยรูปแบบที่เหมาะสม 
เพื่อใหนักศึกษาไดมีการฝกพูดในที่สาธารณะใน
หัวขอทางวิชาการนอกจากนั้น ใหนักศึกษาแตละ
กลุมเลือกหัวขอโครงการเพื่อ 
 ก. ศึกษาหาความเปนไปไดของโครงงาน 
 ข. ศึกษาหาความรูพื้นฐานและภูมิหลังเกี่ยวกับ
โครงการ 
 ค. วางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้งทางดาน
ทฤษฎีและดานปฏิบัติ 
 ง. พิจารณาถึงผลประโยชนที่จะไดรับ เมื่อโครงงาน
ประสบผลสําเร็จทั้งทางดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจ
และสังคม 
 จ. เขียนรายงานสงอาจารยที่ปรึกษาตามหัวขอที่ได
กลาวมาแลวนําเสนอตอคณะกรรมการ โดยอาจจะมี
การทดลอง หรือพัฒนาโครงการลวงหนาไปได 

IELG0491โครงงาน
วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ศึกษาคนควาทดลองและพัฒนาโครงงานที่ไดเสนอ
ไวแลวในภาคการศึกษาแรกโดยจะตองการสง
ปริญญานิพนธ พรอมทั้งสอบปากเปลาเมื่อจบภาค
การศึกษาซ่ึงประกอบดวย 
 ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวของกับโครงงาน 
 ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ค. วิธีออกแบบโครงงานรวมทั้งวิธีการทดลอง 
 ง. สรุปผลการทดลองและวิจารณ 
 จ. พิจารณาถึงขอผิดพลาดตางๆและขอเสนอแนะ
สําหรับงานวิจัยตอเนื่อง 

IELG0492โครงงาน 
สหกิจวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ศึกษา คนควา ทดลอง และพัฒนาโครงงานที่ไดทํา
รวมกับสถานประกอบการในวิชาสหกิจศึกษา ทาง
วิศวกรรมอุตสาหการในภาคการศึกษาถัดไป โดย
จะตองส งปริญญานิพนธและเสนอผลงานตอ
คณาจารยในสาขาวิชา เพื่อการประเมินผลเมื่อจบ
ภาคการศึกษา การวัดผลจะประเมินโดยอาจารยที่
ปรึกษา คณาจารยนิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา โดย
สวนประกอบของปริญญานิพนธ ประกอบดวย  
 ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวของกับโครงงาน  
 ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 ค. วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง  
 ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ 
 จ. พิจารณาถึงขอผิดพลาดตางๆ และขอเสนอแนะ
สําหรับงานวิจัยตอเนื่อง 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา                คําอธิบายรายวิชา คําอธิบาย
รายวิชา 

9 การทํางานเดี่ยวและทาํงานเปนทีม (Individual and Team work) (ตอ) 
- ทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในดานการ ทาํงานเด่ียว และการทํางานใน
ฐานะผูรวมทีมหรือ ผูนาํทีมที่มีความหลากหลายของสาขาวิชาชีพ 

COOP0014  สหกิจ
ศึกษาทางวิศวกรรม
อุตสาหการ  

กา ร ศึกษ าภ าย ใ ต ก า ร ดู แล ร ว ม กั น ระห ว า ง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อเชื่อมโยง
การเรียนรูในหองเรียนกับประสบการณการทํางาน
จริง โดยนักศึกษาจะไดนําประสบการณที่ไดมา
ปรับปรุงตนเองใหเปนวิศวกรที่สมบูรณยิ่งขึ้นและ
นําไปสูแนวความคิดและความสามารถเชิงปฏิบัติได
อยางแทจริง สามารถนําองคความรูไปสูการพัฒนา
นวัตกรรมที่ สอดคลองกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะตองเขาปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการในตําแหนงผูชวยวิศวกร
หรือเทียบเทา ในลักษณะพนักงานชั่วคราวภายใต
การกํากับดูแลอยางใกลชิดจากพนักงานหรือวิศวกร
ที่ปรึกษาของสถานประกอบการ เมื่อเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแลว นักศึกษาจะตองนําสงรายงานและ
นํา เสนอตอคณะกรรมการสาขาวิชาเพื่ อการ
ประเมินผลการวัดผลจะประเมินโดยอาจารยที่
ปรึกษา คณาจารยนิเทศ และพนักงานที่ เปนที่
ปรึกษา 

10 การสื่อสาร (Communication) 
- สามารถส่ือสารงานวิศวกรรมที่ซับซอนกับกลุมผูปฏบิัติวิชาชพีวิศวกรรมและ
สังคมโดยรวมไดอยาง มีประสิทธิผล อาทิ สามารถอานและเขยีนรายงาน ทาง
วิศวกรรมและเตรียมเอกสารการออกแบบงาน วิศวกรรมไดอยางมีประสิทธิผล 
สามารถนําเสนอ สามารถใหและรับคําแนะนํางานไดอยางชัดเจน 

PREG0402 
ก า ร อ อ ก แ บ บ
วิ ศ ว ก ร ร ม
กระบวนการ 1 

ประยุกตองคความรูพื้นฐานทางกลศาสตร การ
ถายเทความรอน และการถายเทมวลในการ
ออกแบบอุปกรณตางๆที่สําคัญในกระบวนการผลิต 
อาทิเชน ปมและคอมเพรสเซอร รวมถึงระบบทอ
สําหรับระบบขนสงแกส ของเหลว และของแข็ง 
อุปกรณสําหรับการแยกของเหลว-แกส ของเหลว-
ของเหลว แกส-แกส ภาชนะรับความดันในสวนที่
เกี่ยวของกับ เคร่ืองปฏิกรณเคมี หอกล่ัน หอดูดซึม
และดูดซับ และภาชนะกักเก็บของเหลวและแกส 
เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน โดยใชการคํานวณมือ
และแอพพลิเคชัน การเลือกใชวัสดุที่เหมาะสมดาน
ความแข็งแรงและการทนตอการกัดกรอน 

PREG0403 
ก า ร อ อ ก แ บ บ
วิ ศ ว ก ร ร ม
กระบวนการ 2 

การออกแบบกระบวนการผลิตสําหรับอุตสาหกรรม
เคมี  พัฒนา ผังกระบวนการผลิต การจําลอง
กระบวนการผลิตดวยซอฟตแวร ทําดุลมวลสารและ
พลังงาน การพัฒนาแบบโรงงานหรือผังแสดง
รายละเอียดของระบบทอ อุปกรณ และอุปกรณวัด
คุมตาง  ๆ ของกระบวนการผลิต (P&ID)  การ
ออกแบบอุปกรณเบื้องตนสําหรับกระบวนการผลิต 
โดยใชการคํานวณมือและแอพพลิเคชัน  โดยการ
ออกแบบใหยึดหลักพื้นฐานความปลอดภัยรวมถึง
เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม การคํานวณความเปนไปได
ของโครงการโดยคํานึงถึงคาใชจายในการลงทุน
สําหรับสินทรัพยระยะยาว (CAPEX) และคาใชจาย
ในการดําเนินการ (OPEX) 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา                คําอธิบายรายวิชา คําอธิบาย
รายวิชา 

10 การสื่อสาร (Communication) (ตอ) 
- สามารถส่ือสารงานวิศวกรรมที่ซับซอนกับกลุมผูปฏบิัติวิชาชพีวิศวกรรมและ
สังคมโดยรวมไดอยาง มีประสิทธิผล อาทิ สามารถอานและเขยีนรายงาน ทาง
วิศวกรรมและเตรียมเอกสารการออกแบบงาน วิศวกรรมไดอยางมีประสิทธิผล 
สามารถนําเสนอ สามารถใหและรับคําแนะนํางานไดอยางชัดเจน 

PIEG0402 
การศึกษาโรงงาน
ระดับนํารอง 

การฝกบูรณาการองคความรูในการออกแบบ วาง
แผนการผลิตและการคํานวณตนทุนการผลิตสําหรับ
กระบวนการที่มีและไมมีปฏิกิ ริยาเคมีเกี่ยวของ 
รวมทั้งทักษะในการควบคุมการผลิต การควบคุม
คุณภาพ การควบคุมความปลอดภัย โดยยึดหลัก
พื้นฐานการผลิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม การ
นําเสนอการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ 

INDT0390  
ก า ร ฝ ก ง า น
อุตสาหกรรม 

นักศึกษาทุกคนตองผานการฝกงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือในหองปฏิบัติการมาตรฐานที่ทาง
มหาวิทยาลัยรับรอง ในชวงภาคฤดูรอนระหวางชั้นป
ที่ 3 หรือชั้นปที่ 4 เปนเวลาไมนอยกวา 6 สัปดาห
ติดตอกัน ทั้ งนี้ เพื่ อ ใหมีประสบการณพื้นฐาน
เกี่ยวกับการทํางานและวิธีปฏิบั ติตัวในโรงงาน
อุตสาหกรรม นักศึกษาตองสงรายงานการฝกงาน
เมื่อเสร็จส้ินการฝกงาน 

PREG0490 
โครงงานวิศวกรรม
กระบวนการ 1 

เทคนิคในการเขียนโครงรางปริญญานิพนธ การ
รวบรวมขอมูล การคนควาเอกสารอางอิง การ
รวบรวมผลงานตีพิมพหรือรายงานที่อยูในความ
สนใจของนักศึกษาและเกี่ยวของกับหัวขอโครงงานที่
จะทําตอไปในอนาคต โดยใหนักศึกษาแตละกลุม
เลือกหัวขอโครงการเพื่อ 
   ก. ศึกษาหาความเปนไปไดของโครงงาน 
   ข. ศึกษาหาความรูพื้นฐานและภูมิหลังเกี่ยวกับ
โครงงาน 
   ค. วางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้ ง
ทางดานทฤษฎีและดานปฏิบัติ 
   ง.  พิจารณาถึงผลประโยชนที่ จะได รับ เมื่ อ
โครงงานประสบผลสําเร็จทั้งทางดานเทคโนโลยี 
เศรษฐกิจและสังคม 
   จ. เขียนรายงานสงอาจารยที่ปรึกษาตามหัวขอที่
ไดกลาวมาแลวพรอมทั้งสอบปากเปลา โดยอาจจะมี
การทดลอง หรือพัฒนาโครงการลวงหนาไปได 
   นอกจากนั้น ใหนักศึกษาเลือกบทความวิชาการ
หรือรายงานที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่เกี่ยวของ
กับหัวขอโครงงานที่ทําแลวศึกษาภายใตความดูแล
ของอาจารย ท่ีป รึกษา โดย ส้ินภาคการศึกษา
นักศึกษาตองนําเสนอแบบปากเปลาซ่ึงเปนสวนหนึ่ง
ของการประเมินรายวิชานี้ตอกรรมการของภาควิชา 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา                คําอธิบายรายวิชา คําอธิบาย
รายวิชา 

10 การสื่อสาร (Communication) (ตอ) 
- สามารถส่ือสารงานวิศวกรรมที่ซับซอนกับกลุมผูปฏบิัติวิชาชพีวิศวกรรมและ
สังคมโดยรวมไดอยาง มีประสิทธิผล อาทิ สามารถอานและเขยีนรายงาน ทาง
วิศวกรรมและเตรียมเอกสารการออกแบบงาน วิศวกรรมไดอยางมีประสิทธิผล 
สามารถนําเสนอ สามารถใหและรับคําแนะนํางานไดอยางชัดเจน 

PREG0 4 9 1 
โครงงานวิศวกรรม
กระบวนการ 2 

ศึกษา คนควา ทดลองและพัฒนาโครงงานที่ไดเสนอ
ไวแลวในภาคการศึกษาแรก โดยจะตองการสง
ปริญญานิพนธพรอมทั้งสอบปากเปลา เมื่อจบภาค
การศึกษา ซ่ึงประกอบดวย 
   ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวของกับโครงงาน 
   ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   ค. วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ 
   จ. พิจารณาถึงขอผิดพลาดตางๆ และสวนที่ยังไม
สมบูรณ 

PREG0492 
โ ค ร ง ง า น ส ห กิ จ
วิ ศ ว ก ร ร ม
กระบวนการ 

ศึกษา คนควา ทดลอง และพัฒนาโครงงานที่ไดทํา
รวมกับสถานประกอบการในวิชาสหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมกระบวนการในภาคการศึกษาถัดไป โดย
จะตองส งปริญญานิพนธและเสนอผลงานตอ
คณาจารยในสาขาวิชา เพื่อการประเมินผลเมื่อจบ
ภาคการศึกษา การวัดผลจะประเมินโดยอาจารยที่
ปรึกษา คณาจารยนิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา โดย
สวนประกอบของปริญญานิพนธ ประกอบดวย  
   ก.  ภูมิหลังอันเกี่ยวของกับโครงงาน 
   ข.  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
   ค.  วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ 
   จ .  พิ จ า ร ณ า ถึ ง ข อ ผิ ด พ ล า ด ต า ง ๆ  แ ล ะ
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยตอเนื่อง 

COOP0013  
สหกิ จ ศึกษาทา ง
วิ ศ ว ก ร ร ม
กระบวนการ 

กา ร ศึกษ าภ าย ใ ต ก า ร ดู แล ร ว ม กั น ระห ว า ง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อเชื่อมโยง
การเรียนรูในหองเรียนกับประสบการณการทํางาน
จริง โดยนักศึกษาจะไดนําประสบการณที่ไดมา
ปรับปรุงตนเองใหเปนวิศวกรที่สมบูรณยิ่งขึ้นและ
นําไปสูแนวความคิดและความสามารถเชิงปฏิบัติได
อยางแทจริง สามารถนําองคความรูไปสูการพัฒนา
นวัตกรรมที่ สอดคลองกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะตองเขาปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการในตําแหนงผูชวยวิศวกร
หรือเทียบเทาในลักษณะพนักงานชั่วคราวภายใต
การกํากับดูแลอยางใกลชิดจากพนักงานหรือวิศวกร
ที่ปรึกษาของสถานประกอบการ เมื่อเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแลว นักศึกษาจะตองนําสงรายงานและ
นํา เสนอตอคณะกรรมการสาขาวิชาเพื่ อการ
ประเมินผล การวัดผลจะประเมินโดยอาจารยที่
ปรึกษา คณาจารยนิเทศ และพนักงานที่ เปนที่
ปรึกษา 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา                คําอธิบายรายวิชา คําอธิบาย
รายวิชา 

10 การสื่อสาร (Communication) (ตอ) 
- สามารถส่ือสารงานวิศวกรรมที่ซับซอนกับกลุมผูปฏบิัติวิชาชพีวิศวกรรมและ
สังคมโดยรวมไดอยาง มีประสิทธิผล อาทิ สามารถอานและเขยีนรายงาน ทาง
วิศวกรรมและเตรียมเอกสารการออกแบบงาน วิศวกรรมไดอยางมีประสิทธิผล 
สามารถนําเสนอ สามารถใหและรับคําแนะนํางานไดอยางชัดเจน 

PIEG0202
การศึกษาและ
วิเคราะหการ
ทํางานใน
อุตสาหกรรม 

หลักการและพื้นฐานการเพิ่มผลผลิต การศึกษาและ
ออกแบบระบบงานเพื่อการปรับปรุงผลิตภาพ และ
ประสิทธิภาพการผลิต การศึกษาและบันทึกการ
เคล่ือนไหวการทํางานของคน การวิเคราะหการ
ทํางานระหวางคนกับเคร่ืองจักร การวิเคราะหขอมูล
ที่ใชในการปรับปรุงการทํางาน การศึกษาเวลาเพื่อ
การวัดประสิทธิผล ระบบขอมูลมาตรฐาน หลักการย
ศาสตร เบื้ องตน  และการใช เค ร่ืองมืออื่นๆ ที่
เกี่ยวของมาใชในการทํางาน 

PIEG0205 แคด/
แคม สําหรับการ
ออกแบบวิศวกรรม 

หลักการในการวิเคราะหออกแบบผลิตภัณฑและ
นวัตกรรม การใชคอมพิวเตอรในการสรางแบบ 3 
มิติของผลิตภัณฑและการสรางชิ้นงานประกอบ การ
เลือกใชเคร่ืองจักร อุปกรณ การกําหนดพิกัด และ
การสรางโปรแกรมคําส่ังเชิงตัวเลขในการควบคุม
กระบวนการผลิตดวยเทคโนโลยีสมัยใหม และ
วิศวกรรมยอนรอย 

IELG0401การ
ออกแบบโรงงาน
อุตสาหกรรม 

เรียนรูการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเบื้องตน
ศึกษาพื้นฐานการออกแบบ ขั้นตอนการออกแบบ 
การประเมินแบบและการวางสาธารณูปโภคเพื่อให
งายและสะดวกตอการขนยายวัตถุดิบและการ
ทํางานโรงงาน ศึกษาปญหาตางๆในการวางแผนผัง
รวมถึงสถานที่ต้ังโรงงาน วิเคราะหผลิตภัณฑและ
ออกแบบการใหการสนับสนุนการทํางานในโรงงาน 

IELG0490 
โครงงานวิศวกรรม
อุตสาหการ 1 

เ ท ค นิ ค ใ น ก า ร เ ขี ย น โ ค ร ง ร า ง วิ ท ย า นิ พ น ธ  
วิทยานิพนธ  การรวบรวมขอมูล การคนคว า
เอกสารอางอิง การรวบรวมผลงานตีพิมพหรือ
รายงานที่อยู ในความสนใจของนัก ศึกษาและ
เกี่ยวของกับหัวขอโครงงานที่จะทําตอไปในอนาคต 
แลวนําเสนอในที่ประชุมดวยรูปแบบที่เหมาะสม 
เพื่อใหนักศึกษาไดมีการฝกพูดในที่สาธารณะใน
หัวขอทางวิชาการนอกจากนั้น ใหนักศึกษาแตละ
กลุมเลือกหัวขอโครงการเพื่อ 
 ก. ศึกษาหาความเปนไปไดของโครงงาน 
 ข. ศึกษาหาความรูพื้นฐานและภูมิหลังเกี่ยวกับ
โครงการ 
 ค. วางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้งทางดาน
ทฤษฎีและดานปฏิบัติ 
 ง. พิจารณาถึงผลประโยชนที่จะไดรับ เมื่อโครงงาน
ประสบผลสําเร็จทั้งทางดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจ
และสังคม 
 จ. เขียนรายงานสงอาจารยที่ปรึกษาตามหัวขอที่ได
กลาวมาแลวนําเสนอตอคณะกรรมการ โดยอาจจะมี
การทดลอง หรือพัฒนาโครงการลวงหนาไปได 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา                คําอธิบายรายวิชา คําอธิบาย
รายวิชา 

10 การสื่อสาร (Communication) (ตอ) 
- สามารถส่ือสารงานวิศวกรรมที่ซับซอนกับกลุมผู ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมและ
สังคมโดยรวมไดอยาง มีประสิทธิผล อาทิ สามารถอานและเขยีนรายงาน ทาง
วิศวกรรมและเตรียมเอกสารการออกแบบงาน วิศวกรรมไดอยางมีประสิทธิผล 
สามารถนําเสนอ สามารถใหและรับคําแนะนํางานไดอยางชัดเจน 

IELG0491โครงงาน
วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ศึกษาคนควาทดลองและพัฒนาโครงงานที่ไดเสนอ
ไวแลวในภาคการศึกษาแรกโดยจะตองการสง
ปริญญานิพนธ พรอมทั้งสอบปากเปลาเมื่อจบภาค
การศึกษาซ่ึงประกอบดวย 
  ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวของกับโครงงาน 
  ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  ค. วิธีออกแบบโครงงานรวมทั้งวิธีการทดลอง 
  ง. สรุปผลการทดลองและวิจารณ 
  จ. พิจารณาถึงขอผิดพลาดตางๆและขอเสนอแนะ
สําหรับงานวิจัยตอเนื่อง 

IELG0492โครงงาน 
สหกิจวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ศึกษา คนควา ทดลอง และพัฒนาโครงงานที่ไดทํา
รวมกับสถานประกอบการในวิชาสหกิจศึกษา ทาง
วิศวกรรมอุตสาหการในภาคการศึกษาถัดไป โดย
จะตองส งปริญญานิพนธและเสนอผลงานตอ
คณาจารยในสาขาวิชา เพื่อการประเมินผลเมื่อจบ
ภาคการศึกษา การวัดผลจะประเมินโดยอาจารยที่
ปรึกษา คณาจารยนิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา โดย
สวนประกอบของปริญญานิพนธ ประกอบดวย  
   ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวของกับโครงงาน  
   ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
   ค. วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ 
   จ .  พิ จ า ร ณ า ถึ ง ข อ ผิ ด พ ล า ด ต า ง ๆ  แ ล ะ
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยตอเนื่อง 

COOP0014 สหกิจ
ศึกษาทางวิศวกรรม
อุตสาหการ  

กา ร ศึกษ าภ าย ใ ต ก า ร ดู แล ร ว ม กั น ระห ว า ง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อเชื่อมโยง
การเรียนรูในหองเรียนกับประสบการณการทํางาน
จริง โดยนักศึกษาจะไดนําประสบการณที่ไดมา
ปรับปรุงตนเองใหเปนวิศวกรที่สมบูรณยิ่งขึ้นและ
นําไปสูแนวความคิดและความสามารถเชิงปฏิบัติได
อยางแทจริง สามารถนําองคความรูไปสูการพัฒนา
นวัตกรรมที่ สอดคลองกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะตองเขาปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการในตําแหนงผูชวยวิศวกร
หรือเทียบเทา ในลักษณะพนักงานชั่วคราวภายใต
การกํากับดูแลอยางใกลชิดจากพนักงานหรือวิศวกร
ที่ปรึกษาของสถานประกอบการ  เมื่อเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแลว นักศึกษาจะตองนําสงรายงานและ
นํา เสนอตอคณะกรรมการสาขาวิชาเพื่ อการ
ประเมินผลการวัดผลจะประเมินโดยอาจารยที่
ปรึกษา คณาจารยนิเทศ และพนักงานที่ เปนที่
ปรึกษา 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา                คําอธิบายรายวิชา คําอธิบาย
รายวิชา 

11 การบริหารโครงการและการลงทุน  
(Project Management and Finance) 
- สามารถแสดงวามีความรูและความเขาใจ หลักการทางวิศวกรรมและการ
บริหารงาน และ สามารถประยุกตใชหลักการบริหารในงานของตน ในฐานะผู
รวมทีมและผูนําทีมเพื่อบริหารจัดการ โครงการวิศวกรรมที่มีสภาพแวดลอม
การทํางาน ความหลากหลายสาขาวิชาชีพ 

PIEG0204 
เศรษฐศาสตร
วิศวกรรม 

หลักการเบื้องตนในการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตร
และการเงิน มูลคาของเงินที่เปล่ียนไปตามเวลา ผัง
กระแสการไหลของเงิน การวเิคราะหอัตราการตอบ
แทน การวิเคราะหผลคุมคาของการลงทุน การ
วิเคราะหการลงทุนปรับเปล่ียนเคร่ืองจักร การ
วิเคราะหคาเส่ือมราคา การวิเคราะหจุดคุมทุนและ
การคํานวณภาษี การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร
เพื่อการตัดสินใจในงานวิศวกรรมภายใตความเส่ียง
และความไมแนนอน 

PREG0403 
การออกแบบ
วิศวกรรม
กระบวนการ 2
  

การออกแบบกระบวนการผลิตสําหรับอุตสาหกรรม
เคมี  พัฒนา ผังกระบวนการผลิต การจําลอง
กระบวนการผลิตดวยซอฟตแวร ทําดุลมวลสารและ
พลังงาน การพัฒนาแบบโรงงานหรือผังแสดง
รายละเอียดของระบบทอ อุปกรณ และอุปกรณวัด
คุมตาง ๆ ของกระบวนการผลิต (P&ID)  การ
ออกแบบอุปกรณเบื้องตนสําหรับกระบวนการผลิต 
โดยใชการคํานวณมือและแอพพลิเคชัน  โดยการ
ออกแบบใหยึดหลักพื้นฐานความปลอดภัยรวมถึง
เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม การคํานวณความเปนไปได
ของโครงการโดยคํานึงถึงคาใชจายในการลงทุน
สําหรับสินทรัพยระยะยาว (CAPEX) และคาใชจาย
ในการดําเนินการ (OPEX) 

PIEG0402 
การศึกษาโรงงาน
ระดับนํารอง 

การฝกบูรณาการองคความรูในการออกแบบ วาง
แผนการผลิตและการคํานวณตนทุนการผลิตสําหรับ
กระบวนการที่มีและไมมีปฏิกิ ริยาเคมีเกี่ยวของ 
รวมทั้งทักษะในการควบคุมการผลิต การควบคุม
คุณภาพ การควบคุมความปลอดภัย โดยยึดหลัก
พื้นฐานการผลิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม การ
นําเสนอการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ 

IELG0402 
การศึกษาความ
เปนไปไดของ
โครงการ 

การศึกษาวิเคราะหและการประเมินความเปนไปได
ของโครงการ  การประเมินดานการตลาด การ
บริหาร การผลิตและการบริการ  การจัดการตนทุน
เพื่อการจัดการงบประมาณ การจัดการและการ
วิเคราะหงบการเงินและการบัญชี  การประเมิน
รายไดและรายจายทั้งจากการดําเนินงานผลิตและที่
เกิดจากการบริหารที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การ
ประเมินผลกระทบจากการโครงการ 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา                คําอธิบายรายวิชา คําอธิบาย
รายวิชา 

12 การเรียนรูตลอดชีพ (Lifelong Learning) 
- ตระหนักและเห็นความจําเปนในการเตรียมตัว เพื่อใหสามารถการปฏบิัติงาน
ไดโดยลําพังและ สามารถการเรียนรูตลอดชีพเมื่อมีการเปล่ียนแปลงทางดาน
เทคโนโลยีและวิศวกรรม 

PREG0402 
การออกแบบ
วิศวกรรม
กระบวนการ 1 

ประยุกตองคความรูพื้นฐานทางกลศาสตร การ
ถายเทความรอน และการถายเทมวลในการ
ออกแบบอุปกรณตางๆที่สําคัญในกระบวนการผลิต 
อาทิเชน ปมและคอมเพรสเซอร รวมถึงระบบทอ
สําหรับระบบขนสงแกส ของเหลว และของแข็ง 
อุปกรณสําหรับการแยกของเหลว-แกส ของเหลว-
ของเหลว แกส-แกส ภาชนะรับความดันในสวนที่
เกี่ยวของกับ เคร่ืองปฏิกรณเคมี หอกล่ัน หอดูดซึม
และดูดซับ และภาชนะกักเก็บของเหลวและแกส 
เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน โดยใชการคํานวณมือ
และแอพพลิเคชัน การเลือกใชวัสดุที่เหมาะสมดาน
ความแข็งแรงและการทนตอการกัดกรอน 

PREG0403 
การออกแบบ
วิศวกรรม
กระบวนการ 2 

การออกแบบกระบวนการผลิตสําหรับอุตสาหกรรม
เคมี  พัฒนา ผังกระบวนการผลิต การจําลอง
กระบวนการผลิตดวยซอฟตแวร ทําดุลมวลสารและ
พลังงาน การพัฒนาแบบโรงงานหรือผังแสดง
รายละเอียดของระบบทอ อุปกรณ และอุปกรณวัด
คุมตาง ๆ ของกระบวนการผลิต (P&ID)  การ
ออกแบบอุปกรณเบื้องตนสําหรับกระบวนการผลิต 
โดยใชการคํานวณมือและแอพพลิเคชัน  โดยการ
ออกแบบใหยึดหลักพื้นฐานความปลอดภัยรวมถึง
เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม การคํานวณความเปนไปได
ของโครงการโดยคํานึงถึงคาใชจายในการลงทุน
สําหรับสินทรัพยระยะยาว (CAPEX) และคาใชจาย
ในการดําเนินการ (OPEX) 

PIEG0402 
การศึกษาโรงงาน
ระดับนํารอง 

การฝกบูรณาการองคความรูในการออกแบบ วาง
แผนการผลิตและการคํานวณตนทุนการผลิตสําหรับ
กระบวนการที่มีและไมมีปฏิกิ ริยาเคมีเกี่ยวของ 
รวมทั้งทักษะในการควบคุมการผลิต การควบคุม
คุณภาพ การควบคุมความปลอดภัย โดยยึดหลัก
พื้นฐานการผลิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม การ
นําเสนอการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ 

INDT0390  
การฝกงาน
อุตสาหกรรม 

นักศึกษาทุกคนตองผานการฝกงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือในหองปฏิบัติการมาตรฐานที่ทาง
มหาวิทยาลัยรับรอง ในชวงภาคฤดูรอนระหวางชั้นป
ที่ 3 หรือชั้นปที่ 4 เปนเวลาไมนอยกวา 6 สัปดาห
ติดตอกัน ทั้ งนี้ เพื่ อ ใหมีประสบการณพื้นฐาน
เกี่ยวกับการทํางานและวิธีปฏิบั ติตัวในโรงงาน
อุตสาหกรรม นักศึกษาตองสงรายงานการฝกงาน
เมื่อเสร็จส้ินการฝกงาน 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา                คําอธิบายรายวิชา คําอธิบาย
รายวิชา 

12 การเรียนรูตลอดชีพ (Lifelong Learning) (ตอ) 
- ตระหนักและเห็นความจําเปนในการเตรียมตัว เพื่อใหสามารถการปฏบิัติงาน
ไดโดยลําพังและ สามารถการเรียนรูตลอดชีพเมื่อมีการเปล่ียนแปลงทางดาน
เทคโนโลยีและวิศวกรรม 

PREG0490 
โครงงานวิศวกรรม
กระบวนการ 1 

เทคนิคในการเขียนโครงรางปริญญานิพนธ การ
รวบรวมขอมูล การคนควาเอกสารอางอิง การ
รวบรวมผลงานตีพิมพหรือรายงานที่อยูในความ
สนใจของนักศึกษาและเกี่ยวของกับหัวขอโครงงานที่
จะทําตอไปในอนาคต โดยใหนักศึกษาแตละกลุม
เลือกหัวขอโครงการเพื่อ 
   ก. ศึกษาหาความเปนไปไดของโครงงาน 
   ข. ศึกษาหาความรูพื้นฐานและภูมิหลังเกี่ยวกับ
โครงงาน 
   ค. วางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้ ง
ทางดานทฤษฎีและดานปฏิบัติ 
   ง.  พิจารณาถึงผลประโยชนที่ จะได รับ เมื่ อ
โครงงานประสบผลสําเร็จทั้งทางดานเทคโนโลยี 
เศรษฐกิจและสังคม 
   จ. เขียนรายงานสงอาจารยที่ปรึกษาตามหัวขอที่
ไดกลาวมาแลวพรอมทั้งสอบปากเปลา โดยอาจจะมี
การทดลอง หรือพัฒนาโครงการลวงหนาไปได 
   นอกจากนั้น ใหนักศึกษาเลือกบทความวิชาการ
หรือรายงานที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่เกี่ยวของ
กับหัวขอโครงงานที่ทําแลวศึกษาภายใตความดูแล
ของอาจารย ท่ีป รึกษา โดย ส้ินภาคการศึกษา
นักศึกษาตองนําเสนอแบบปากเปลาซ่ึงเปนสวนหนึ่ง
ของการประเมินรายวิชานี้ตอกรรมการของภาควิชา 

PREG0491 
โครงงานวิศวกรรม
กระบวนการ 2 

ศึกษา คนควา ทดลองและพัฒนาโครงงานที่ไดเสนอ
ไวแลวในภาคการศึกษาแรก โดยจะตองการสง
ปริญญานิพนธพรอมทั้งสอบปากเปลา เมื่อจบภาค
การศึกษา ซ่ึงประกอบดวย 
   ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวของกับโครงงาน 
   ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   ค. วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ 
   จ. พิจารณาถึงขอผิดพลาดตางๆ และสวนที่ยังไม
สมบูรณ 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา                คําอธิบายรายวิชา คําอธิบาย
รายวิชา 

12 การเรียนรูตลอดชีพ (Lifelong Learning) (ตอ) 
- ตระหนักและเห็นความจําเปนในการเตรียมตัว เพื่อใหสามารถการปฏบิัติงาน
ไดโดยลําพังและ สามารถการเรียนรูตลอดชีพเมื่อมีการเปล่ียนแปลงทางดาน
เทคโนโลยีและวิศวกรรม 

PREG0492 
โครงงานสหกิจ
วิศวกรรม
กระบวนการ 

ศึกษา คนควา ทดลอง และพัฒนาโครงงานที่ไดทํา
รวมกับสถานประกอบการในวิชาสหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมกระบวนการในภาคการศึกษาถัดไป โดย
จะตองส งปริญญานิพนธและเสนอผลงานตอ
คณาจารยในสาขาวิชา เพื่อการประเมินผลเมื่อจบ
ภาคการศึกษา การวัดผลจะประเมินโดยอาจารยที่
ปรึกษา คณาจารยนิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา โดย
สวนประกอบของปริญญานิพนธ ประกอบดวย  
   ก.  ภูมิหลังอันเกี่ยวของกับโครงงาน 
   ข.  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
   ค.  วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ 
   จ .  พิ จ า ร ณ า ถึ ง ข อ ผิ ด พ ล า ด ต า ง ๆ  แ ล ะ
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยตอเนื่อง 

COOP0013  
สหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรม
กระบวนการ 

กา ร ศึกษ าภ าย ใ ต ก า ร ดู แล ร ว ม กั น ระห ว า ง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อเชื่อมโยง
การเรียนรูในหองเรียนกับประสบการณการทํางาน
จริง โดยนักศึกษาจะไดนําประสบการณที่ไดมา
ปรับปรุงตนเองใหเปนวิศวกรที่สมบูรณยิ่งขึ้นและ
นําไปสูแนวความคิดและความสามารถเชิงปฏิบัติได
อยางแทจริง สามารถนําองคความรูไปสูการพัฒนา
นวัตกรรมที่ สอดคลองกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะตองเขาปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการในตําแหนงผูชวยวิศวกร
หรือเทียบเทาในลักษณะพนักงานชั่วคราวภายใต
การกํากับดูแลอยางใกลชิดจากพนักงานหรือวิศวกร
ที่ปรึกษาของสถานประกอบการ เมื่อเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแลว นักศึกษาจะตองนําสงรายงานและ
นํา เสนอตอคณะกรรมการสาขาวิชาเพื่ อการ
ประเมินผล การวัดผลจะประเมินโดยอาจารยที่
ปรึกษา คณาจารยนิเทศ และพนักงานที่ เปนที่
ปรึกษา 

PIEG0207 การ
จัดการทาง
วิศวกรรมและการ
เปนผูประกอบการ 

ศึกษาทฤษฎีจัดการสมัยใหม การเปนผูประกอบการ 
การเปน Startup หัวหนางาน การทํางานรวมกัน
เปนทีม การจัดการกับคน ทรัพยากร และการ
จัดการองคกรของระบบการผลิตและการบริการ 
ระบบการจัดการนวัตกรรมในองคกร รวมถึงการ
บริหารโรงงาน รูปแบบของธุรกิจสมัยใหม การสราง
กลยุทธ ธุ รกิ จ  การหาแหล งทุ น  พื้ น ฐานทาง
เศรษฐศาสตรทางวิศวกรรม การเงินและการตลาด
โดยใชทฤษฎีและเคร่ืองมือสมัยใหม การเพิ่มผลผลิต
ทางวิ ศวกรรม  กฎหมายแรงงาน  กฎหมาย
อุตสาหกรรม รวมถึงขอกฎหมายที่ เกี่ยวของกับ
การคาทั้งในประเทศและระหวางประเทศ 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา                คําอธิบายรายวิชา คําอธิบาย
รายวิชา 

12 การเรียนรูตลอดชีพ (Lifelong Learning) (ตอ) 
- ตระหนักและเห็นความจําเปนในการเตรียมตัว เพื่อใหสามารถการปฏบิัติงาน
ไดโดยลําพังและ สามารถการเรียนรูตลอดชีพเมื่อมีการเปล่ียนแปลงทางดาน
เทคโนโลยีและวิศวกรรม 

IELG0490 
โครงงานวิศวกรรม
อุตสาหการ 1 

เ ท ค นิ ค ใ น ก า ร เ ขี ย น โ ค ร ง ร า ง วิ ท ย า นิ พ น ธ  
วิทยานิพนธ  การรวบรวมขอมูล การคนคว า
เอกสารอางอิง การรวบรวมผลงานตีพิมพหรือ
รายงานที่อยู ในความสนใจของนัก ศึกษาและ
เกี่ยวของกับหัวขอโครงงานที่จะทําตอไปในอนาคต 
แลวนําเสนอในที่ประชุมดวยรูปแบบที่เหมาะสม 
เพื่อใหนักศึกษาไดมีการฝกพูดในที่สาธารณะใน
หัวขอทางวิชาการนอกจากนั้น ใหนักศึกษาแตละ
กลุมเลือกหัวขอโครงการเพื่อ 
 ก. ศึกษาหาความเปนไปไดของโครงงาน 
 ข. ศึกษาหาความรูพื้นฐานและภูมิหลังเกี่ยวกับ
โครงการ 
 ค. วางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้งทางดาน
ทฤษฎีและดานปฏิบัติ 
 ง. พจิารณาถึงผลประโยชนที่จะไดรับ เมื่อโครงงาน
ประสบผลสําเร็จทั้งทางดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจ
และสังคม 
 จ. เขียนรายงานสงอาจารยที่ปรึกษาตามหัวขอที่ได
กลาวมาแลวนําเสนอตอคณะกรรมการ โดยอาจจะมี
การทดลอง หรือพัฒนาโครงการลวงหนาไปได 

IELG0491โครงงาน
วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ศึกษาคนควาทดลองและพัฒนาโครงงานที่ไดเสนอ
ไวแลวในภาคการศึกษาแรกโดยจะตองการสง
ปริญญานิพนธ พรอมทั้งสอบปากเปลาเมื่อจบภาค
การศึกษาซ่ึงประกอบดวย 
  ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวของกับโครงงาน 
  ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  ค. วิธีออกแบบโครงงานรวมทั้งวิธีการทดลอง 
  ง. สรุปผลการทดลองและวิจารณ 
  จ. พิจารณาถึงขอผิดพลาดตางๆและขอเสนอแนะ
สําหรับงานวิจัยตอเนื่อง 

IELG0492โครงงาน 
สหกิจวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ศึกษา คนควา ทดลอง และพัฒนาโครงงานที่ไดทํา
รวมกับสถานประกอบการในวิชาสหกิจศึกษา ทาง
วิศวกรรมอุตสาหการในภาคการศึกษาถัดไป โดย
จะตองส งปริญญานิพนธและเสนอผลงานตอ
คณาจารยในสาขาวิชา เพื่อการประเมินผลเมื่อจบ
ภาคการศึกษา การวัดผลจะประเมินโดยอาจารยที่
ปรึกษา คณาจารยนิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา โดย
สวนประกอบของปริญญานิพนธ ประกอบดวย  
  ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวของกับโครงงาน  
  ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
  ค. วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
  ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ 
  จ. พิจารณาถึงขอผิดพลาดตางๆ และขอเสนอแนะ
สําหรับงานวิจัยตอเนื่อง 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา                คําอธิบายรายวิชา คําอธิบาย
รายวิชา 

12 การเรียนรูตลอดชีพ (Lifelong Learning) (ตอ) 
- ตระหนักและเห็นความจําเปนในการเตรียมตัว เพื่อใหสามารถการปฏบิัติงาน
ไดโดยลําพังและ สามารถการเรียนรูตลอดชีพเมื่อมีการเปล่ียนแปลงทางดาน
เทคโนโลยีและวิศวกรรม 

COOP0014 สหกิจ
ศึกษาทางวิศวกรรม
อุตสาหการ  

กา ร ศึกษ าภ าย ใ ต ก า ร ดู แล ร ว ม กั น ระห ว า ง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อเชื่อมโยง
การเรียนรูในหองเรียนกับประสบการณการทํางาน
จริง โดยนักศึกษาจะไดนําประสบการณที่ไดมา
ปรับปรุงตนเองใหเปนวิศวกรที่สมบูรณยิ่งขึ้นและ
นําไปสูแนวความคิดและความสามารถเชิงปฏิบัติได
อยางแทจริง สามารถนําองคความรูไปสูการพัฒนา
นวัตกรรมที่ สอดคลองกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะตองเขาปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการในตําแหนงผูชวยวิศวกร
หรือเทียบเทา ในลักษณะพนักงานชั่วคราวภายใต
การกํากับดูแลอยางใกลชิดจากพนักงานหรือวิศวกร
ที่ปรึกษาของสถานประกอบการ  เมื่อเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแลว นักศึกษาจะตองนําสงรายงานและ
นํา เสนอตอคณะกรรมการสาขาวิชาเพื่ อการ
ประเมินผลการวัดผลจะประเมินโดยอาจารยที่
ปรึกษา คณาจารยนิเทศ และพนักงานที่ เปนที่
ปรึกษา 

 
หมายเหตุ : โปรดระบุลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) ใหครบถวนมากท่ีสุด โดยนํารายวิชาในหลักสูตรท้ังหมดมากรอกขอมูล 
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4. มาตรฐานผลการเรียนรู 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู ความเชื่อมโยงระหวางรายวิชาของหลักสูตร 

1. ความสามารถในการระบุปญหา สรางความสมัพันธ และ
แกปญหาทางวิศวกรรมท่ีซับซอนโดยทําการประยุกตใช
หลักการทางวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 

 

เช่ือมโยงกับทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะสาขา 

2. ความสามารถในการประยุกตใชการออกแบบทางวิศวกรรม 
เพ่ือสรางคําตอบท่ีตรงกับความตองการ โดยพิจารณา
องคประกอบทางดานสาธารณสุขและความปลอดภัย สังคม
โลก วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดลอม เศรษฐศาสตร และ
องคประกอบอ่ืนตามความเหมาะสมของสาขาวิชา 

 

PIEG0204  เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 
PIEG0302  วิศวกรรมความปลอดภัย 
PIEG0401  พ้ืนฐานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
PIEG0402  การศึกษาโรงงานระดับนํารอง 
MUTA0001 การออกแบบโครงงานเบ้ืองตน 
MUTA0002 การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห 
PREG0301  หลักการและการคํานวณทางวิศวกรรมกระบวนการ  
PREG0302  การถายเทความรอนในกระบวนการผลิต 
PREG0303  อุณหพลศาสตรวิศวกรรมกระบวนการ 
PREG0304  จลนพลศาสตรและการออกแบบเครื่องปฏิกรณเคมี 
PREG0401  การถายเทมวลสารในกระบวนการผลิต  
PREG0402  การออกแบบวิศวกรรมกระบวนการ 1  
PREG0403  การออกแบบวิศวกรรมกระบวนการ 2 
PREG0490 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการ 1 
PREG0491 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการ 2 
PREG0492 โครงงานสหกิจวิศวกรรมกระบวนการ 
COOP0013 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมกระบวนการ 
IELG0401  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 
IELG0402  การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 
IELG0490  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 
IELG0491  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 
IELG0492  โครงงานสหกิจวิศวกรรมอุตสาหการ 
COOP0014  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
INDT0390  การฝกงานอุตสาหกรรม 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ความเชื่อมโยงระหวางรายวิชาของหลักสูตร 

3. ความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับกลุมคนท่ี
หลากหลาย 

 

MIIM1213 ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน 
MIIM1303 ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกสและหุนยนต 
MUTA0001 การออกแบบโครงงานเบ้ืองตน 
MUTA0002 การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห 
PIEG0381 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการ 
PIEG0402  การศึกษาโรงงานระดับนํารอง 
PREG0402  การออกแบบวิศวกรรมกระบวนการ 1  
PREG0403  การออกแบบวิศวกรรมกระบวนการ 2 
PREG0490 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการ 1 
PREG0491 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการ 2 
PREG0492 โครงงานสหกิจวิศวกรรมกระบวนการ 
COOP0013 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมกระบวนการ 
IELG0401  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 
IELG0402  การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 
IELG0490  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 
IELG0491  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 
IELG0492  โครงงานสหกิจวิศวกรรมอุตสาหการ 
COOP0014  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
INDT0390  การฝกงานอุตสาหกรรม 
SOHU0027 การพัฒนาทักษะทางสังคมเพ่ือการทํางาน 
 

4. ความสามารถในการคาํนึงถึงจรรยาบรรณและความรับผดิชอบ
ในทางวิชาชีพ ในงานดานวิชาชีพวิศวกรรมและทําการตัดสินใจ
บนพ้ืนฐานการคํานึงถึงผลกระทบของผลลัพธทางวิศวกรรมตอ
สังคมโลก เศรษฐศาสตร สิ่งแวดลอม และสังคมศาสตร 

 

เช่ือมโยงกับทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะสาขา 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ความเชื่อมโยงระหวางรายวิชาของหลักสูตร 

5. ความสามารถในการทํางานเปนทีมไดอยางมปีระสิทธิภาพ ท้ัง
ในฐานะสมาชิกหรือผูนํา ในการสรางเปาหมาย การวางแผน
งาน ทํางานบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด และสามารถสราง
ความรวมมือและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการการทํางานรวมกัน  

 

MIIM1213 ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน 
MIIM1303 ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกสและหุนยนต 
MUTA0001 การออกแบบโครงงานเบ้ืองตน 
MUTA0002 การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห 
PIEG0381 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการ 
PIEG0402  การศึกษาโรงงานระดับนํารอง 
PREG0402  การออกแบบวิศวกรรมกระบวนการ 1  
PREG0403  การออกแบบวิศวกรรมกระบวนการ 2 
PREG0490 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการ 1 
PREG0491 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการ 2 
PREG0492 โครงงานสหกิจวิศวกรรมกระบวนการ 
COOP0013 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมกระบวนการ 
IELG0401  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 
IELG0402  การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 
IELG0490  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 
IELG0491  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 
IELG0492  โครงงานสหกิจวิศวกรรมอุตสาหการ 
COOP0014  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
INDT0390  การฝกงานอุตสาหกรรม 
SOHU0027 การพัฒนาทักษะทางสังคมเพ่ือการทํางาน 
 

6. ความสามารถในการพัฒนาและดาํเนินการทดลองท่ีเหมาะสม 
วิเคราะหและแปลความหมายขอมูล และใชหลักการตัดสินใจ
ทางวิศวกรรมศาสตรในการสรุปผล 

 

MIIM1213 ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน 
MIIM1303 ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกสและหุนยนต 
PIEG0381 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการ 
PREG0490 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการ 1 
PREG0491 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการ 2 
PREG0492 โครงงานสหกิจวิศวกรรมกระบวนการ 
COOP0013 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมกระบวนการ 
IELG0490  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 
IELG0491  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 
IELG0492  โครงงานสหกิจวิศวกรรมอุตสาหการ 
COOP0014  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ความเชื่อมโยงระหวางรายวิชาของหลักสูตร 

7. ความสามารถในการหาความรูใหมและการประยุกตใช โดยใช
กลยุทธการเรียนรูท่ีเหมาะสม 

 

MUTA0001 การออกแบบโครงงานเบ้ืองตน 
MUTA0002 การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห 
PREG0490 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการ 1 
PREG0491 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการ 2 
PREG0492 โครงงานสหกิจวิศวกรรมกระบวนการ 
COOP0013 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมกระบวนการ 
IELG0490  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 
IELG0491  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 
IELG0492  โครงงานสหกิจวิศวกรรมอุตสาหการ 
COOP0014  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
INDT0390  การฝกงานอุตสาหกรรม 
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สวนที่ 3 คณาจารย 
1. ประธานหลักสูตร 
 

ตารางแสดงรายช่ือประธานหลักสูตร 
ชื่อ-สกลุ ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปท่ีสําเร็จการศึกษา ประสบการณสอน (ป) 

ดร.วิษณุ มีอยู ศาสตราจารย วท.บ. (เคมีเทคนิค)   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Ph.D. (Chemical Engineering)  
The University of New South Wales, Australia 

2534 
 

2540 

25 

 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ตารางแสดงรายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปท่ีสําเร็จการศึกษา ประสบการณสอน (ป) 

1 ดร.วิษณุ    
มีอยู 

ศาสตราจารย Ph.D. (Chemical Engineering) 
The University of New South Wales 
Australia 
วท.บ. (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2540 
 
 

2534 

25 

2 ดร.ขวัญจติ  
วงษชารี 

รองศาสตราจารย    Ph.D. (Chemical Engineering) 
(The University of New South Wales 
Australia) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2546 
 
 

2539 
 

2535 

21 

3 ดร.นริศรา 
อินทรจันทร 

ผูชวย
ศาสตราจารย 
 

Ph.D. (Chemical Engineering) 
Imperial College of Science, UK) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
วศ.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2543 
 

2536 
 

2532 

25 

4 ดร.ธนิดา  
สุนารักษ 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

 

วท.ด. (การจัดการโลจิสติกส) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

2559 
 

2547 
 

2542 
 

16 

5 วรินทร 
เกียรตินุกูล 

ผูชวย
ศาสตราจารย 
 

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2548 
 
 

2540 

14 

6 อุษาวดี 
อินทรคลาย 
 

ผูชวย
ศาสตราจารย 
 

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
 
 

2556 
 

2551 

11 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปท่ีสําเร็จการศึกษา ประสบการณสอน (ป) 
7 ดร.ชิดชนน 

สารรักษ   
อาจารย Ph.D. (Chemical Engineering) 

(Institute of Process Engineering, 
University of Chinese Academy of 
Sciences, China) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ 

2561 
 
 
 

2549 
 

2546 

11 
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3. อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยประจําสาขาวิชา 

ตารางแสดงรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยประจําสาขาวิชา 
ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปท่ีสําเร็จการศึกษา ประสบการณสอน (ป) 

1 ดร.วิษณุ    
มีอยู 

ศาสตราจารย Ph.D. (Chemical Engineering) 
The University of New South Wales 
Australia 
วท.บ. (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2540 
 
 

2534 

25 

2 ดร.ขวัญจติ  
วงษชารี 

รองศาสตราจารย    Ph.D. (Chemical Engineering) 
The University of New South Wales 
Australia 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2546 
 
 

2539 
 

2535 

21 

3 ดร.นริศรา 
อินทรจันทร 

ผูชวย
ศาสตราจารย 
 

Ph.D. (Chemical Engineering) 
Imperial College of Science, UK 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
วศ.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2543 
 
 

2536 
 

2532 

25 

4 ดร.ธนิดา  
สุนารักษ 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

 

วท.ด. (การจัดการโลจิสติกส) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

2559 
 

2547 
 

2542 
 

16 

5 วรินทร 
เกียรตินุกูล 

ผูชวย
ศาสตราจารย 
 

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2548 
 
 

2540 

14 

6 อุษาวดี  
อินทรคลาย 
 

ผูชวย
ศาสตราจารย 
 

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

2556 

 
2551 

11 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปท่ีสําเร็จการศึกษา ประสบการณสอน (ป) 

7 ดร.ชิดชนน 
สารรักษ   

อาจารย Ph.D. (Chemical Engineering) 
Institute of Process Engineering, 
University of Chinese Academy of 
Sciences, China 
วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี)มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒองครกัษ 

2561 
 
 
 

2549 
 

2546 

11 

8 บวรพงศ   
พรชุติ 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

2545 
2542 

20 

9 ชาติชาญ   
ตรียะเวชกุล 

อาจารย M.Phil (Chemical Engineering) 
Heriot-Watt University, UK. 
วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2548 
 

2538 

19 

10 นพดล   
ปนจันทร 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
วศ.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

2559 
 

2555 

4 

11 ดร.สุจี  
ภัทรพุทธ 

อาจารย ปร.ด. (การจดัการโลจสิติกสและโซอุปทาน) 
มหาวิทยาลยับูรพา 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)มหาวิทยาลัยบูรพา 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2561 
 

2555 
2537 

4 

12 ณราวดี   
สิทธิเดช
ธํารง 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโลจสิติกส) 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร) 

2556 
 

2553 

12 

13 พิพัฒนพงศ   
เทพมณ ี

อาจารย วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส และโซอุปทาน) 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
วศ.ม.(วิศวกรรมวัสดุและการผลิต)มหาวิทยาลยั 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
วศ.บ. (วิศวกรรมโลจสิติกส) มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2564 
 

2561 
 

2557 

2 

14 ศุภพัฒน  
ปงตา 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2554 
 

2552 

9 

 
* หมายเหตุ: ลาศึกษาตอเต็มเวลา (Full Time) 
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4. บุคลากรชวยสอน/ผูชวยสอนวิชาปฏิบัติการ  
 

ตารางแสดงรายช่ือผูชวยวิชาปฏิบัติการ 
 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 
1 ชาติชาญ  ตรียะเวชกุล อาจารย M.Phil (Chemical Engineering) Heriot-Watt University, UK. 

วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2 อุษาวดี อินทรคลาย ผูชวยศาสตราจารย 

 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 
5. อัตราสวนระหวางอาจารยประจําตอนักศึกษา 

 

ตารางแสดงอัตราสวนอาจารยประจําตอนักศึกษา ณ ปการศึกษา 2565 
ป

การศึกษา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมเคมี/วิศวกรรมกระบวนการ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส 
จํานวนนักศึกษารวม อัตราสวนอาจารยประจํา

ตอนักศึกษา 
 ช้ันปท่ี ช้ันปท่ี ป 2 - ป 4 คํานวณจากจํานวน 

นักศึกษาป 2 - ป 4  1 2 3 4 1 2 3 4 
2565 25 - 1* 2* 35 12* 9* 12* 36 1:3 
2566 25 25 - 1* 35 35 12* 9* 82 1:6 

2567 25 25 25 - 35 35 35 12* 132 1:9 
2568 25 25 25 25 35 35 35 35 180 1:13 
2569 25 25 25 25 35 35 35 35 180 1:13 

*คือจํานวนนักศึกษาคงคางในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเคมีและวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ. 2560 
 

6. แผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ป 
6.1. แผนพัฒนาดานการใหความรูและเสริมทักษะ 
กลุมวิศวกรรมกระบวนการผลิต 
(1) สงเสริมอาจารยใหใหมีการเพ่ิมพูนความรู ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ เขารวมการประชุมทางวิชาการท้ังใน
ประเทศและ/หรือตางประเทศ  
(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนใหทันสมัย 
(3) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรู 
(4) สงเสริมการทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 
 



กลุมการจัดการอุตสาหการและโลจิสติกส 
(1) หลักสูตรมีการสงเสริม สนับสนุนบุคลากรเพ่ิมความรู เสริมทักษะ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยใหเขารวมการ
ฝกอบรม ประชุมวิชา หรือสัมมนา ไมนอยกวา 2 ครั้งตอป โดยเปนหัวขอในการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยาง
นอยปละ 1 หัวขอ  
(2) ทางสํานักทรัพยากรมนุษยดําเนินการจัดอบรมภายใน ตามหัวขอท่ีเปนประโยชนในดานตางๆ และรวมกับทางหลักสูตร

จัดทําแบบกําหนดทักษะความรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน เพ่ือวางแผนการเพ่ิมทักษะความรูแกบุคลากรทุกป ดังนี้ 
 

แบบกําหนดทักษะความรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนงทางวิชาการ 
หลักสูตร/กิจกรรมท่ีเขารวม 

การเรียน
การสอน 

การวิจัย 
การบริหาร

จัดการ 
เฉพาะวิชาชีพ/
เฉพาะตําแหนง 

1 ดร.วิษณุ  มีอยู ศาสตราจารย     

2 ดร.ขวัญจติ วงษชารี รองศาสตราจารย     

3 ดร.นริศรา อินทรจันทร ผูชวยศาสตราจารย     

4 ดร.ธนิดา สุนารักษ ผูชวยศาสตราจารย     

5 วรินทร เกียรตินุกูล ผูชวยศาสตราจารย     

6 อุษาวดี อินทรคลาย ผูชวยศาสตราจารย     

7 ดร.ชิดชนน สารรักษ อาจารย     

8 บวรพงศ พรชุติ อาจารย     

9 ชาติชาญ ตรียะเวชกุล อาจารย     

10 นพดล ปนจันทร อาจารย     

11 ดร.สจุี ภัทรพุทธ อาจารย     

12 ณราวดี สิทธิเดชธํารง อาจารย     

13 พิพัฒนพงศ  เทพมณี อาจารย     

14 ศุภพัฒน ปงตา อาจารย     

 
 

6.2. แผนพัฒนาดานการจัดหาบุคลากรใหม   
 การจัดหาอาจารยใหมจะข้ึนอยูกับปจจัยของการสรรคหาอาจารยท่ีมีความเชี่ยวชาญพิเศษเพ่ือสงเสริมความเขมแข็ง

ของหลักสูตรและการรักษาอัตราสวนท่ีเหมาะสมระหวางจานวนอาจารยตอนักศึกษาท้ังนี้การรับอาจารยใหมจะเปนไปตาม

กฎเกณฑของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัยและหลักสูตรท่ีสอน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 
 



 

 

 

6.3. แผนพัฒนาดานการเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษา 
ทางสํานักทรัพยากรมนุษย รวมกับทางหลักสูตรจัดทําแบบเสนออนุมัติพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษา 

เพ่ือวางแผนการการเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษาแกบุคลากรทุกรอบระยะเวลา 5 ป ดังนี้ 

 
 

แบบเสนออนุมัติพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปการศึกษา 2565 ถึง ปการศึกษา 2569 

 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
ณ 1 กุมภาพันธ 2565 

แผนการศึกษาตอ 

ตรี โท เอก ระดับปริญญา 
เร่ิม 

ป พ.ศ. 
สิ้นสุด 
ป พ.ศ. 

1 วรินทร เกียรตินุกูล ผูชวยศาสตราจารย  1  เอก 2569 2573 
2 อุษาวดี อินทรคลาย ผูชวยศาสตราจารย  1  เอก 2568 2572 
3 บวรพงศ พรชุติ อาจารย  1     
4 ชาติชาญ ตรียะเวชกุล อาจารย  1     
5 นพดล ปนจันทร อาจารย  1  เอก 2567 2570 
6 ณราวดี สิทธิเดชธํารง อาจารย  1  เอก 2559 2565 
7 พิพัฒนพงศ  เทพมณี อาจารย  1  เอก 2567 2571 
8 ศุภพัฒน ปงตา อาจารย  1  เอก 2566 2570 
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6.4. แผนพัฒนาดานการปรับตําแหนงทางวิชาการ 
 

ทางสํานักทรัพยากรมนุษย รวมกับทางหลักสูตรจัดทําแบบกําหนดระยะเวลาการเขาสู/ปรับเพ่ิมตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือวางแผนการ

ปรับตําแหนงทางวิชาการแกบุคลากรทุกรอบระยะเวลา 5 ป ดังน้ี 

 

แบบกําหนดระยะเวลาการเขาสู/ปรับเพ่ิมตําแหนงทางวิชาการ 
 ปการศึกษา 2565 ถึง ปการศึกษา 2569 

 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนงทางวิชาการ 

ผลงานวิชาการ  
ณ ปจจุบัน ท่ีจะใชขอ

ตําแหนงวิชาการ 
ปท่ีเขาสู/เลื่อนตําแหนงทางวิชาการ 

งานวิจัย 
(ชิน้) 

หนังสือ/ 
นวัตกรรม 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 ดร.ขวัญจติ วงษชารี รองศาสตราจารย       ศ. 
2 ดร.นริศรา อินทรจันทร ผูชวยศาสตราจารย      รศ.  
3 ดร.ธนิดา สุนารักษ ผูชวยศาสตราจารย 3     รศ.  

4 วรินทร เกียรตินุกูล ผูชวยศาสตราจารย 3    รศ.   

5 อุษาวดี อินทรคลาย ผูชวยศาสตราจารย 3      รศ. 
6 ดร.ชิดชนน สารรักษ อาจารย    ผศ.    
7 บวรพงศ พรชุติ อาจารย   ผศ.     
8 ชาติชาญ ตรียะเวชกุล อาจารย   ผศ.     

9 นพดล ปนจันทร อาจารย    ผศ.    
10 ดร.สุจี ภัทรพุทธ อาจารย 2   ผศ.    

11 ณราวดี สิทธิเดชธํารง อาจารย 3   ผศ.    

12 พิพัฒนพงศ  เทพมณี อาจารย 1    ผศ.   

13 ศุภพัฒน ปงตา อาจารย 4  ผศ.     
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สวนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองคความรู 
 

1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองคความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด (Curriculum Mapping) 
 

ตารางการเทียบองคความรู สาขาวิศวกรรมเคมี 

หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

องคความรูท่ีสภา
วิศวกรกําหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนวยกิต/
ชั่วโมง) 

องคความรูพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร 

 
 

 
 

 
 

เคม ี
 

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับวิชาเคมีพ้ืนฐาน ซึ่งครอบคลุมเก่ียวกับสมบัติของ
อิเล็กตรอนของอะตอม และโมเลกุล การคํานวณมวลสารสัมพันธ สมบัติ
ของของแข็ง ของเหลว และแกส จลนศาสตรเคมี สมดุลเคมี กรด-เบส 
อุณหเคมี ไฟฟาเคมี นิวเคลียรเคมีและเคมีอินทรีย 

CHEM0120 
เคม ี

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

เปเปอรโครมาโทกราฟ ปฏิกิริยาแทนท่ี อินดิเคเตอรกรด-เบส ไทเทรชัน 
ความรอนของปฏิกิริยา อัตราเร็วของ ปฏิกิริยา สมดุลเคมี เคมีไฟฟา 
เซลลกัลวานิก การทําคุณภาพวิเคราะหแบบเซมิไมโคร 

CHEM0190 
ปฏิบัติการเคมี 

1(0-2-1) 
30 ช่ัวโมง
ภาคปฏิบัต ิ

คณิตศาสตร  วิชาน้ีเปนการบูรณาการคณิตศาสตรและฟสิกส โดยการแนะนํา
แนวความคิดทางคณิตศาสตรในบริบทของความเปนจริงทางกายภาพ
เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความเขาใจวาคณิตศาสตรคือภาษาของฟสิกส 
คณิตศาสตร ทบทวนตรีโกณมิติ; ฟงกชันและกราฟ; ลิมิต; อนุพันธและ
การนําไปใช; ปริพันธและการนําไปใช: พ้ืนท่ี ปริมาตร พ้ืนท่ีผิว งาน เซ็น
ทรอยด โมเมนตความเฉ่ือย; ทฤษฏีบทมูลฐานของแคลคูลัส; เทคนิคการ
หาปริพันธ; พีชคณิตของเวคเตอรสามมิติ 
ฟสิกส กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน; การเคลื่อนท่ีแบบเสนตรง; การ
เคลื่อนท่ีแบบโปรเจ็คไตล; โมเมนตัม; แรงและงาน; ทฤษฎีบทงาน-
พลังงาน; กฎทรงพลังงาน;  โมเมนตของแรง; การแพรกระจายและ
ปรากฏการณของคลื่น; การสะทอน หักเหและการกระจายของแสง; กฎ
แรงดึงดูดระหวางมวลของนิวตัน; กฎของคูลอมบ; สนามไฟฟาและ
แมเหล็ก; แรงลอเร็นซ; โมเมนตัมเชิงมุม 

ENCC1001 
คณิตศาสตร 
เชิงฟสิกส 

3(6-0-6) 
90 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี
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องคความรูท่ีสภา
วิศวกรกําหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนวยกิต/
ชั่วโมง) 

องคความรูพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร
(ตอ) 

   

คณิตศาสตร  วิชาน้ีเปนการบูรณาการความรูดานแคลคูลัสหลายตัวแปรเขากับ
กลศาสตร และดานแคลคูลัสเชิงเวกเตอรเขากับแมเหล็กไฟฟาในการ
สอน หัวขอทางดานแคลคูลัสจะถูกนํามาตีความเชิงกายภาพเพ่ือให
นักศึกษาเขาใจแนวความคิดทางคณิตศาสตรไดแจมชัดข้ึนและ
สามารถนําไปประยุกตใชในดานกลศาสตรและแมเหล็กไฟฟาไดอยาง
เหมาะสม 
คณิตศาสตร เสนตรง ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ; อนุพันธยอย; 
อนุพันธระบุทิศทาง; เกรเดียนต; ปริพันธของฟงกชันหลายตัวแปรและ
การนําไปใช; เสนพาราเมตริก; ฟงกชันของเวกเตอร; สนามเวกเตอร; 
ปริพันธตามเสน; ปริพันธตามผิวและปริพันธฟลักซ; เคิรลและไดเวอร
เจนซ; ทฤษฏีบทของกรีน สโตก และไดเวอรเจนซ 
กลศาสตร  การหาเซ็นทรอยด จุดศูนยกลางมวล จุดศูนยถวงดวย
ปริพันธหลายช้ัน; โมเมนตท่ีสองของพ้ืนท่ี; การหาโมเมนตความเฉ่ือย
ดวยปริพันธหลายช้ัน 
แมเหล็กไฟฟา  การเคลื่อนท่ีในระนาบและปริภูมิ; การเคลื่อนท่ีแบบ
วงกลมและแรงสูศูนยกลาง; สนามเวกเตอรของไฟฟาและแมเหล็ก; 
ความตางศักยไฟฟา; อีเอ็มเอฟ; กฎของแอมแปร; ฟลักซไฟฟาและ
แมเหล็ก; กฎเหน่ียวนําของฟาราเดย; กฎของเกาสสําหรับไฟฟาและ
แมเหล็ก; สมการแมกซเวล; ฟลักซของการเคลื่อนท่ีของของไหล 

ENCC1002 
แคลคูลสั
สําหรับ
กลศาสตรและ
แมเหล็กไฟฟา 
 

3(6-0-6) 
90 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

ฟสิกส บรรยาย ปริมาณฐานและหนวย แรง การเคลื่อนท่ีในหน่ึงมิติ การ
เคลื่อนท่ีในสองมิติ กฎการเคลื่อนท่ี กฎการอนุรักษพลังงาน การ
เคลื่อนท่ีแบบหมุน การอนุรักษโมเมนตัมเชิงมุม การเคลื่อนท่ีแบบสั่น 
คลื่นและสมบัติของคลื่น สมบัติเชิงกลของสสาร กลศาสตรของไหล 
ความรอนและเทอรมอไดนามิกส ทัศนศาสตรเชิงคลื่น ทัศนศาสตรเชิง
เรขาคณิต ฟสิกสยุคใหม   
ปฏิบัติการ ทําการทดลองในหองปฏิบัติการในหัวขอ ความเรง
เน่ืองจากแรงโนมถวงของโลก กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน โมเมนต
ความเฉ่ือย การเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิกเชิงเดียว การสั่นพอง ความ
รอน และหัวขอท่ีสอดคลองกับหลักการตางๆท่ีไดเรียนในภาคบรรยาย 

PHYS0101 
ฟสิกส 

3(2-2-5) 
30 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี
30 ช่ัวโมง
ภาคปฏิบัต ิ
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องคความรูท่ีสภา
วิศวกรกําหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนวยกิต/
ชั่วโมง) 

องคความรูพ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรม 

   

พ้ืนฐานทางไฟฟา วงจรไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน: พ้ืนฐานและกฎทางไฟฟา 
ทฤษฎีและการวิเคราะหวงจรไฟฟา ไฟฟากระแสสลับ อุปกรณสะสม
พลังงาน การวิเคราะหเฟสเซอร วงจรไฟฟากระแสสลับหน่ึงเฟสและ
สามเฟส ไดโอด ทรานซิสเตอร ออปแอมป เครื่องจักรกลไฟฟาและ
ระบบไฟฟากําลัง: กําลังไฟฟากระแสสลับ สายไฟฟาและระบบการเดิน
สายไฟฟา อุปกรณและระบบปองกันทางไฟฟา มาตรฐานความ
ปลอดภัยทางไฟฟาเบ้ืองตน หมอแปลงไฟฟา เครื่องจักรกลไฟฟา
เบ้ืองตน ระบบการสงจายกําลังไฟฟา ระบบควบคุมทางไฟฟากําลัง 
ยานยนตไฟฟาและแบตเตอรี่ พลังงานหมุนเวียน แนะนําเทคโนโลยี
สมัยใหม เชน IoT, AI และอ่ืนๆ  สําหรับการประยุกตใชงานดานตางๆ 

EECC0232
พ้ืนฐาน
วิศวกรรมไฟฟา 

3(2-2-5) 
30 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี
30 ช่ัวโมง
ภาคปฏิบัต ิ

 

พ้ืนฐานอุปกรณสําหรับการวิศวกรรมออโตเมชัน เชน รีเลย แมกเนติก
คอนแทรคเตอร วาลวควบคุม กระบอกสูบ การอานแบบและเขียนแบบ
สําหรับวิศวกรรมออโตเมชัน การออกแบบ การประกอบและการติดตั้ง
ตูควบคุม การตรวจสอบและการแกปญหาสําหรับวิศวกรรมออโตเมชัน 

MIIM1213 
ปฏิบัติการ
วิศวกรรมแมค
คาทรอนิกส
และออโตเมชัน 

2(0-4-2) 
60 ช่ัวโมง
ภาคปฏิบัต ิ

 

การออกแบบระบบแมคคาทรอนิกส ดานการพัฒนาระบบการทํางาน
ของเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตท่ีมีอยูใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
เนนในสวนของการออกแบบระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอร โดยใช
หุนยนตและระบบการผลิตท่ีใชคอมพิวเตอรควบคุมจําลองเปนหลัก 

MIIM1303 
ปฏิบัติการ
วิศวกรรมแมค
คาทรอนิกส
และหุนยนต 

2(0-4-2) 
60 ช่ัวโมง
ภาคปฏิบัต ิ

 

การโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

กระบวนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร อัลกอริธึมและการแกปญหา 
การออกแบบแบบบนลงลางและข้ันตอนวิธีการแกปญหาซับซอน ชนิด
ขอมูล ตัวแปร กลุมตัวแปร การจัดการตัวแปรกลุมตัวอักษร ตัวกระทํา
ทางคณิตศาสตรและลอจิก การอานและเขียนขอมูล คําสั่งควบคุม
ทิศทาง ทางเลือกและการทําซ้ํา ฟงกช่ัน โมดูล เมธอด การจัดการ
แฟมขอมูล  การเขียนโปรแกรมกับอุปกรณไมโครคอนโทรเลอรและการ
ติดตอกับอุปกรณตอพวง 

MICC0202 
การเขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร
ดวยภาษา 
ไพธอน 

3(2-2-5) 
30 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี
30 ช่ัวโมง
ภาคปฏิบัต ิ

 

เขียนแบบ การเขียนตัวอักษร กฎและขอกําหนดตางๆ ของการเขียนแบบ การราง
แบบมือเปลาและการเขียนรูปทรงเรขาคณิต การเขียนแบบโดยใช
คอมพิวเตอรชวย การมองใหเห็นภาพและการเขียนภาพในหลาย
มุมมองตั้งฉาก การมองใหเห็นภาพและการเขียนภาพในมุมมองสามมิติ 
การกําหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพชวย การเขียนแบบ
สั่งงาน แบบงานทอ แบบงานกอสราง และแบบงานไฟฟา 

MECH0105 
พ้ืนฐานการ
เขียนแบบงาน
วิศวกรรม 
 

3(2-2-5) 
30 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี
30 ช่ัวโมง
ภาคปฏิบัต ิ
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องคความรูท่ีสภา
วิศวกรกําหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนวยกิต/
ชั่วโมง) 

องคความรูพ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรม (ตอ) 

   

กลศาสตร 
 

ระบบของแรง แรงลัพธ โมเมนต โมเมนตลัพธ สมดุลของอนุภาคและ
วัตถุแกรง ใน 2 มิติ และ 3 มิติ พ้ืนฐานการวิเคราะหโครงสราง โครงขอ
หมุน โครงขอแข็งและกลไก ความฝด จุดศูนยถวง โมเมนตความเฉ่ือย
ของพ้ืนท่ีและมวล พ้ืนฐานงานเสมือน เสถียรภาพโครงสราง พลศาสตร 

MECH0110 
กลศาสตร
วิศวกรรม 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี
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องคความรูท่ีสภา
วิศวกรกําหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนวยกิต/
ชั่วโมง) 

องคความรู 
เฉพาะทางวิศวกรรม 

   

การดุลมวล 
และพลังงาน 

การคํานวณพ้ืนฐานทางวิศวกรรม หนวยและมิติ สมบัติเชิงเคมีและเคมี
กายภาพและกระบวนการ อาทิเชน ความช้ืน การอ่ิมตัว การละลาย 
และการตกผลึก สมบัติเชิงอุณหพลศาสตร เชน เอนทัลป เอนโทรป 
เอกซเซอจี ความรอนของปฏิกิริยาเคมี ความรอนของการละลาย และ
ความรอนของการผสม สมบัติ P-V-T ของแกสและสารผสมแกส-ไอดุล
มวลสารและพลังงานของกระบวนการท่ีสภาวะคงตัวและสภาวะไมคง
ตัว ดุลมวลสารและพลังงานของระบบหลายหนวยปฏิบัติการ ปอน
เวียนรอบ ปอนขาม และการเปาท้ิง การคํานวณดุลมวลสารและ
พลังงานรวมกัน 

PREG0301 
หลักการและ
ก า ร คํ า น ว ณ
ทางวิศวกรรม
กระบวนการ 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

อุณหพลศาสตรทาง
วิศวกรรมเคม ี

แนวคิดเบ้ืองตนของอุณหพลศาสตร สมบัติทางอุณหพลศาสตรของสาร
บริสุทธ์ิ กฎขอท่ีหน่ึงและสองของอุณหพลศาสตร  พลังงาน เอนโทรป 
พ้ืนฐานการถายเทความรอนและการแปลงผันของพลังงาน วัฏจักร
กําลังเบ้ืองตน แนวคิดและคณุสมบัติพ้ืนฐานของของไหล สมดุลสถิต
ของของไหล สมการอนุรักษโมเมนตัมและพลังงาน  สมการความ
ตอเน่ืองและการเคลื่อนท่ี การวิเคราะหมติิและความคลายคลึงการไหล
ของของไหลท่ีอัดตัวไมไดในสภาวะคงตัว  คุณสมบัติของของไหล เชน 
การไหลแบบราบเรยีบ และ การไหลแบบปนปวน รวมท้ังการวัดการ
ไหลดวยอุปกรณตางๆ 

PIEG0201      
อุณหพลศาสตร
และกลศาสตร
ของไหล  

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

สมบัติทางอุณหพลศาสตรของแกสอุดมคติและแกสจริง  สมการสภาวะ 
สมบัติของของผสม สมดุลเฟสของของของผสม การวิเคราะหวัฏจักร
กําลัง วัฏจักรความเย็นและวัฏจักรในการเปลี่ยนแกสเปนของเหลว 
แนวคิดในการปรับปรุงประสิทธิภาพของวัฏจักร 

PREG0303  
อุณหพลศาสตร
วิศวกรรม
กระบวนการ 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี
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องคความรูท่ีสภา
วิศวกรกําหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนวยกิต/
ชั่วโมง) 

องคความรู 
เฉพาะทางวิศวกรรม 

   

วัสดุศาสตร ความสําคัญและประโยชนของวัสดุวิศวกรรมกลุมหลักๆ เชน โลหะ พอ
ลิเมอร เซรามิก วัสดุก่ึงตัวนํา และวัสดุผสม เฟสไดอะแกรมและการ
แปลความหมาย การศึกษาความสัมพันธของโครงสรางและคุณสมบัติ
ของวัสดุ การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ การเสื่อมสภาพของวัสดุ 
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑท่ีใชวัสดุวิศวกรรม และการประยุกตใชใน
งานทางวิศวกรรม 

MATS0310  
วัสดุวิศวกรรม 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

การปฏิบัติการเฉพาะ

หนวยและ

ปรากฏการณ      

การถายโอน 

แนวคิดเบ้ืองตนของอุณหพลศาสตร สมบัติทางอุณหพลศาสตรของสาร
บริสุทธ์ิ กฎขอท่ีหน่ึงและสองของอุณหพลศาสตร  พลังงาน เอนโทรป 
พ้ืนฐานการถายเทความรอนและการแปลงผันของพลังงาน วัฏจักร
กําลังเบ้ืองตน แนวคิดและคุณสมบัติพ้ืนฐานของของไหล สมดุลสถิต
ของของไหล สมการอนุรักษโมเมนตัมและพลังงาน  สมการความ
ตอเน่ืองและการเคลื่อนท่ี การวิเคราะหมิติและความคลายคลึงการไหล
ของของไหลท่ีอัดตัวไมไดในสภาวะคงตัว  คุณสมบัติของของไหล เชน 
การไหลแบบราบเรียบ และ การไหลแบบปนปวน รวมท้ังการวัดการ
ไหลดวยอุปกรณตางๆ 

PIEG0201      
อุณหพลศาสตร
และกลศาสตร
ของไหล  

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

แนะนําความสําคัญของหลักการสมดุลวัฎภาค ฟลักซเชิงโมล การแพร  
การถายเทมวลสารระหวางเฟส สัมประสิทธ์ิการถายเทมวลสาร กฎขอ
ท่ีหน่ึงของฟกส ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม  การนําเอา
หลักการสมดุลวัฎภาค  กฎขอท่ีหน่ึงของฟกส และการทําดุลมวล (โมล) 
มาประยุกตใชในการออกแบบเบ้ืองตนสําหรับอุปกรณสําหรับการแยก
สารผสมเบ้ืองตน เชน หอกลั่น หอดูดซึม หอสกัดของแข็ง-ของเหลว 
หอสกัดของเหลว-ของเหลว เครื่องแยกสารดวยเยื่อเลือกผาน หอดูดซับ 

PREG0401  
การถายเทมวล
สารในกระบวน 
การผลิต 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

หลักการพ้ืนฐานของการนําความรอน ท้ังในสภาวะคงตัวและไมคงตัว 
หลักการพาความรอน การพาความรอนแบบอิสระและแบบบังคับ 
กระบวนการและสมบัติการแผรังสีความรอน การแผรังสีความรอน
ระหวางพ้ืนผิว ทฤษฎีการเดือดและการควบแนน การประยุกตหลักการ
ถายเทความรอนในการออกแบบอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน ไดแก 
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบเปลือกและทอ เครื่องระเหย เครื่อง
ควบแนน การควบคุมการทํางานของอุปกรณ การเพ่ิมการถายเทความ
รอน 

PREG0302  
การถายเท
ความรอนใน
กระบวนการ
ผลิต 
  

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี
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องคความรูท่ีสภา
วิศวกรกําหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนวยกิต/
ชั่วโมง) 

องคความรู 
เฉพาะทางวิศวกรรม 
(ตอ) 

   

วิศวกรรมปฏิ กิริ ย า
เคมีและการออกแบบ
ปฏิกรณ 

ทฤษฎีพ้ืนฐานของจลนพลศาสตรและสมดุลของปฏิกิริยาเคมีรวมถึง
เทคนิคการหากลไกและสมการแสดงอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การ
ออกแบบเครื่องปฏิกรณชนิดตางๆ เชน เครื่องปฏิกรณแบบกะ เครื่อง
ปฏิกรณแบบ CSTR และเครื่องปฏิกรณแบบ PFR สําหรับปฏิกิริยาเอก
พันธและวิวิธพันธ การเลือกใชและออกแบบเครื่องปฏิกรณใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เชน การนําเครื่องปฏิกรณตางชนิดมาใชรวมกัน 
การออกแบบเครื่องปฏิกรณในสภาวะท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของความดัน
และอุณหภูมิ  รวมถึงการออกแบบเครื่องปฏิกรณ เคมีสําหรับ            
พหุปฏิกิริยา 

PREG0304
จลนพลศาสตร
แ ล ะ ก า ร
ออกแบบเครื่อง
ปฏิกรณเคมี 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

การออกแบบอุปกรณ
แล ะก า ร ออ กแ บ บ
โรงงานทางวิศวกรรม
เคม ี

ประยุกตองคความรูพ้ืนฐานทางกลศาสตร การถายเทความรอน และ
การถายเทมวลในการออกแบบอุปกรณตางๆท่ีสําคัญในกระบวนการ
ผลิต อาทิเชน ปมและคอมเพรสเซอร รวมถึงระบบทอสําหรับระบบ
ขนสงแกส ของเหลว และของแข็ง อุปกรณสําหรับการแยกของเหลว-
แกส ของเหลว-ของเหลว แกส-แกส ภาชนะรับความดันในสวนท่ี
เก่ียวของกับ เครื่องปฏิกรณเคมี หอกลั่น หอดูดซึมและดูดซับ และ
ภาชนะกักเก็บของเหลวและแกส เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน โดยใช
การคํานวณมือและแอพพลิเคชัน การเลือกใชวัสดุท่ีเหมาะสมดานความ
แข็งแรงและการทนตอการกัดกรอน 

PREG0402 
การออกแบบ
วิศวกรรม
กระบวนการ 1
  

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

การออกแบบกระบวนการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมเคมี พัฒนา        ผัง
กระบวนการผลิต การจําลองกระบวนการผลิตดวยซอฟตแวร ทําดุล
มวลสารและพลังงาน การพัฒนาแบบโรงงานหรือผังแสดงรายละเอียด
ของระบบทอ อุปกรณ และอุปกรณวัดคุมตาง ๆ ของกระบวนการผลิต 
(P&ID) การออกแบบอุปกรณเบ้ืองตนสําหรับกระบวนการผลิต โดยใช
การคํานวณมือและแอพพลิเคชัน  โดยการออกแบบใหยึดหลักพ้ืนฐาน
ความปลอดภัยรวมถึงเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การคํานวณความเปนไป
ไดของโครงการโดยคํานึงถึงคาใชจายในการลงทุนสําหรับสินทรัพย
ระยะยาว (CAPEX) และคาใชจายในการดําเนินการ (OPEX) 

PREG0403 
การออกแบบ
วิศวกรรม
กระบวนการ 2
  

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

การฝกบูรณาการองคความรูในการออกแบบ วางแผนการผลิตและการ
คํานวณตนทุนการผลิตสําหรับกระบวนการท่ีมีและไมมีปฏิกิริยาเคมี
เก่ียวของ รวมท้ังทักษะในการควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพ 
การควบคุมความปลอดภัย โดยยึดหลักพ้ืนฐานการผลิตท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม การนําเสนอการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ 

PIEG0402 
การศึกษา
โรงงานระดบั
นํารอง 

2(0-4-2) 
60 ช่ัวโมง 
ภาคปฏิบัต ิ
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องคความรูท่ีสภา
วิศวกรกําหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนวยกิต/
ชั่วโมง) 

องคความรู 
เฉพาะทางวิศวกรรม 
(ตอ) 

   

การบริหารโครงการ การออกแบบกระบวนการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมเคมี พัฒนาผัง
กระบวนการผลิต การจําลองกระบวนการผลิตดวยซอฟตแวร ทําดุลมวล
สารและพลังงาน การพัฒนาแบบโรงงานหรือผังแสดงรายละเอียดของ
ระบบทอ อุปกรณ และอุปกรณวัดคุมตาง ๆ ของกระบวนการผลิต (P&ID) 
การออกแบบอุปกรณเบ้ืองตนสําหรับกระบวนการผลิต โดยใชการคํานวณ
มือและแอพพลิเคชัน  โดยการออกแบบใหยึดหลักพื้นฐานความปลอดภัย
รวมถึงเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม การคํานวณความเปนไปไดของโครงการ
โดยคํานึงถึงคาใชจายในการลงทุนสําหรับสินทรัพยระยะยาว (CAPEX) 
และคาใชจายในการดําเนินการ (OPEX) 

PREG0403 
การออกแบบ
วิศวกรรม
กระบวนการ 2
  

3(3-0-6) 
45 ชั่วโมง
ภาคทฤษฎี 

การฝกบูรณาการองคความรูในการออกแบบ วางแผนการผลิตและการ
คํานวณตนทุนการผลิตสําหรับกระบวนการที่มีและไมมีปฏิกิริยาเคมี
เกี่ยวของ รวมทั้งทักษะในการควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพ การ
ควบคุมความปลอดภัย โดยยึดหลักพื้นฐานการผลิตที่ เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม การนําเสนอการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ 

PIEG0402 
การศึกษา
โรงงานระดับนํา
รอง   

2(0-4-2) 
60 ชั่วโมง 
ภาคปฏิบัติ 

พลศาสตรของ
กระบวนการและการ
ควบคุม  

แนะนําโครงสรางและหลักการการควบคุมอัตโนมัติสมัยใหมในระบบ
กระบวนการผลิตเบ้ืองตน งานปฏิบัติการทางดานการควบคุมใน
กระบวนการผลิตในรูปแบบตางๆ เชน ระบบ PLC ระบบ SCADA การ
ปรับแตงเคร่ืองควบคุมชนิด PID สําหรับอุปกรณ เชน เคร่ืองปฏิกรณ หอก
ล่ัน การจําลองกระบวนการผลิตดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  การสุม
ตัวอยาง การควบคุมคุณภาพในกระบวนการ การวางแผนบํารุงรักษาและ
การวิเคราะหความนาเชื่อถือของอุปกรณ 

PIEG0303 
วิศวกรรม
ควบคุมระบบ 
งานในงาน
อุตสาหกรรม
  

3(3-0-6) 
45 ชั่วโมง
ภาคทฤษฎี 

เศรษฐศาสตรและการ
ประเมินราคาทาง
วิศวกรรมเคมี 

หลักการเบ้ืองตนในการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตรและการเงิน มูลคาของ
เงินที่เปล่ียนไปตามเวลา ผังกระแสการไหลของเงิน การวิเคราะหอัตรา
การตอบแทน การวิเคราะหผลคุมคาของการลงทุน การวิเคราะหการ
ลงทุนปรับเปล่ียนเคร่ืองจักร การวิเคราะหคาเส่ือมราคา การวิเคราะห
จุดคุมทุนและการคํานวณภาษี การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรเพื่อการ
ตัดสินใจในงานวิศวกรรมภายใตความเส่ียงและความไมแนนอน 

PIEG0204 
เศรษฐศาสตร
วิศวกรรม  

3(3-0-6) 
45 ชั่วโมง
ภาคทฤษฎี 

วิศวกรรมความ
ปลอดภัยและการ
ประเมินความเส่ียง
วิศวกรรมกระบวนการ
ดานส่ิงแวดลอม 

การศึกษาและออกแบบระบบการทํางานเพื่อความปลอดภัย,ศึกษา
ลักษณะและการปองกันรวมถึงวิธีการแก ไขบรรเทาอันตรายใน
กระบวนการทางอุตสาหกรรม,ความปลอดภัยในกระบวนการใชสารเคมี
และการใชงานหุนยนต(robot) หลักการควบคุมสิ่งแวดลอมในงาน
อุตสาหกรรม,กฎหมายความปลอดภัย การยศาสตร ระบบดับเพลิง และ
การประเมินความเส่ียงในอุตสาหกรรม 

PIEG0302 
วิศวกรรมความ
ปลอดภัย                                                                                    
 
  

3(3-0-6) 
45 ชั่วโมง
ภาคทฤษฎี 

ความรูความเขาใจพื้นฐานทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอม มาตรฐานคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม ผลกระทบของภาวะมลพิษตอส่ิงแวดลอม แหลงกําเนิด 
สมบัติ และองคประกอบของของเสียจากอุตสาหกรรม การบําบัดและการ
กําจัดนํ้าเสีย การควบคุมมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียงและการ
ควบคุมเสียง การลดปริมาณของเสียและขยะ การจัดการกากตะกอน
บําบัด การนําของเสียกลับมาใชใหม และการลดปริมาณของเสียอันตราย 
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับปญหาส่ิงแวดลอมในปจจุบัน กฎหมายและการ
ควบคุม จริยธรรมส่ิงแวดลอม และการจัดการส่ิงแวดลอม 

PIEG0401 
พื้นฐาน
วิศวกรรม
ส่ิงแวดลอม 

3(3-0-6) 
45 ชั่วโมง
ภาคทฤษฎี 
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ตารางการเทียบองคความรู สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ 

สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคความรูท่ีสภา
วิศวกรกําหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนวยกิต/
ชั่วโมง) 

องคความรูพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร 

 
 

 
 

 
 

เคม ี ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับวิชาเคมีพ้ืนฐาน ซึ่งครอบคลุมเก่ียวกับสมบัติ
ของอิเล็กตรอนของอะตอม และโมเลกุล การคํานวณมวลสารสัมพันธ 
สมบัติของของแข็ง ของเหลว และแกส จลนศาสตรเคมี สมดุลเคมี 
กรด-เบส อุณหเคมี ไฟฟาเคมี นิวเคลียรเคมีและเคมีอินทรีย 

CHEM0120 
เคม ี

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

เคม ี เปเปอรโครมาโทกราฟ ปฏิกิริยาแทนท่ี อินดิเคเตอรกรด-เบส ไทเทร
ชัน ความรอนของปฏิกิริยา อัตราเร็วของ ปฏิกิริยา สมดุลเคมี 
เคมีไฟฟา เซลลกัลวานิก การทําคุณภาพวิเคราะหแบบเซมิไมโคร 

CHEM0190 
ปฏิบัติการเคม ี

1(0-2-1) 
30 ช่ัวโมง
ภาคปฏิบัต ิ

คณิตศาสตร 
เชิงวิศวกรรม 

วิชาน้ีเปนการบูรณาการคณิตศาสตรและฟสิกสโดยการแนะนํา
แนวความคิดทางคณิตศาสตรในบริบทของความเปนจริงทางกายภาพ
เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความเขาใจวาคณิตศาสตรคือภาษาของฟสิกส 
คณิตศาสตร ทบทวนตรีโกณมิติ; ฟงกชันและกราฟ; ลิมิต; อนุพันธ
และการนําไปใช; ปริพันธและการนําไปใช: พ้ืนท่ี ปริมาตร พ้ืนท่ีผิว 
งาน เซ็นทรอยด โมเมนตความเฉ่ือย; ทฤษฏีบทมูลฐานของแคลคูลัส; 
เทคนิคการหาปริพันธ; พีชคณิตของเวคเตอรสามมิติ 
ฟสิกส กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน; การเคลื่อนท่ีแบบเสนตรง; การ
เคลื่อนท่ีแบบโปรเจ็คไตล; โมเมนตัม; แรงและงาน; ทฤษฎีบทงาน-
พลังงาน; กฎทรงพลังงาน;  โมเมนตของแรง; การแพรกระจายและ
ปรากฏการณของคลื่น; การสะทอน หักเหและการกระจายของแสง; 
กฎแรงดึงดูดระหวางมวลของนิวตัน; กฎของคูลอมบ; สนามไฟฟาและ
แมเหล็ก; แรงลอเร็นซ; โมเมนตัมเชิงมุม 

ENCC1001 
คณิตศาสตร 
เชิงฟสิกส 

3(6-0-6) 
90 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี
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องคความรูท่ี 
สภาวิศวกรกําหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนวยกิต/
ชั่วโมง) 

องคความรูพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร 

   

คณิตศาสตร 
เชิงวิศวกรรม 

วิชาน้ีเปนการบูรณาการความรูดานแคลคูลัสหลายตัวแปรเขากับ
กลศาสตร และดานแคลคูลัสเชิงเวกเตอรเขากับแมเหล็กไฟฟา  ใน
การสอน หัวขอทางดานแคลคูลัสจะถูกนํามาตีความเชิงกายภาพ
เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจแนวความคิดทางคณิตศาสตรไดแจมชัดข้ึนและ
สามารถนําไปประยุกตใชในดานกลศาสตรและแมเหล็กไฟฟาไดอยาง
เหมาะสม 
คณิตศาสตร เสนตรง ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ; อนุพันธยอย; 
อนุพันธระบุทิศทาง; เกรเดียนต; ปริพันธของฟงกชันหลายตัวแปร
และการนําไปใช; เสนพาราเมตริก; ฟงกชันของเวกเตอร; สนาม
เวกเตอร; ปริพันธตามเสน; ปริพันธตามผิวและปริพันธฟลักซ; เคิรล
และไดเวอรเจนซ; ทฤษฏีบทของกรีน สโตก และไดเวอรเจนซ 
กลศาสตร  การหาเซ็นทรอยด จุดศูนยกลางมวล จุดศูนยถวงดวย
ปริพันธหลายช้ัน; โมเมนตท่ีสองของพ้ืนท่ี; การหาโมเมนตความเฉ่ือย
ดวยปริพันธหลายช้ัน 
แมเหล็กไฟฟา  การเคลื่อนท่ีในระนาบและปริภูมิ; การเคลื่อนท่ีแบบ
วงกลมและแรงสูศูนยกลาง; สนามเวกเตอรของไฟฟาและแมเหล็ก; 
ความตางศักยไฟฟา; อีเอ็มเอฟ; กฎของแอมแปร; ฟลักซไฟฟาและ
แมเหล็ก; กฎเหน่ียวนําของฟาราเดย; กฎของเกาสสําหรับไฟฟาและ
แมเหล็ก; สมการแมกซเวล; ฟลักซของการเคลื่อนท่ีของของไหล 

ENCC1002 
แคลคูลัสสําหรับ
กลศาสตรและ
แมเหล็กไฟฟา 
 

3(6-0-6) 
90 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

ฟสิกส บรรยาย ปริมาณฐานและหนวย แรง การเคลื่อนท่ีในหน่ึงมิติ การ
เคลื่อนท่ีในสองมิติ กฎการเคลื่อนท่ี กฎการอนุรักษพลังงาน การ
เคลื่อนท่ีแบบหมุน การอนุรักษโมเมนตัมเชิงมุม การเคลื่อนท่ีแบบสั่น 
คลื่นและสมบัติของคลื่น สมบัติเชิงกลของสสาร กลศาสตรของไหล 
ความรอนและเทอรมอไดนามิกส ทัศนศาสตรเชิงคลื่น ทัศนศาสตร
เชิงเรขาคณิต ฟสิกสยุคใหม   
ปฏิบัติการ ทําการทดลองในหองปฏิบัติการในหัวขอ ความเรง
เน่ืองจากแรงโนมถวงของโลก กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน โมเมนต
ความเฉ่ือย การเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิกเชิงเดียว การสั่นพอง ความ
รอน และหัวขอท่ีสอดคลองกับหลักการตางๆท่ีไดเรียนในภาค
บรรยาย 

PHYS0101 
ฟสิกส 

3(2-2-5) 
30 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี
30 ช่ัวโมง
ภาคปฏิบัต ิ
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องคความรูท่ีสภา
วิศวกรกําหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนวยกิต/
ชั่วโมง) 

องคความรูพ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรม 

   

เขียนแบบวิศวกรรม การเขียนตัวอักษร กฎและขอกําหนดตางๆ ของการเขียนแบบ การ
รางแบบมือเปลาและการเขียนรูปทรงเรขาคณิต การเขียนแบบโดย
ใชคอมพิวเตอรชวย การมองใหเห็นภาพและการเขียนภาพในหลาย
มุมมองตั้งฉาก การมองใหเห็นภาพและการเขียนภาพในมุมมองสาม
มิติ การกําหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพชวย การ
เขียนแบบสั่งงาน แบบงานทอ แบบงานกอสราง และแบบงานไฟฟา 

MECH0105 
พ้ืนฐานการเขียน
แบบงานวิศวกรรม 

 

3(2-2-5) 
30 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี
30 ช่ัวโมง
ภาคปฏิบัต ิ

 
กลศาสตร ระบบของแรง แรงลัพธ โมเมนต โมเมนตลัพธ สมดุลของอนุภาค

และวัตถุแกรง ใน 2 มิติ และ 3 มิติ พ้ืนฐานการวิเคราะหโครงสราง 
โครงขอหมุน โครงขอแข็งและกลไก ความฝด จุดศูนยถวง โมเมนต
ความเฉ่ือยของพ้ืนท่ีและมวล พ้ืนฐานงานเสมือน เสถียรภาพ
โครงสราง พลศาสตร 

MECH0110 
ก ล ศ า ส ต ร
วิศวกรรม 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

กลศาสตร วิชาน้ีเปนการบูรณาการความรูดานแคลคูลัสหลายตัวแปรเขากับ
กลศาสตร และดานแคลคลูัสเชิงเวกเตอรเขากับแมเหล็กไฟฟา  ใน
การสอน หัวขอทางดานแคลคูลัสจะถูกนํามาตีความเชิงกายภาพ
เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจแนวความคิดทางคณิตศาสตรไดแจมชัดข้ึน
และสามารถนําไปประยุกตใชในดานกลศาสตรและแมเหล็กไฟฟา
ไดอยางเหมาะสม 
คณิตศาสตร เสนตรง ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ; อนุพันธยอย; 
อนุพันธระบุทิศทาง; เกรเดียนต; ปริพันธของฟงกชันหลายตัวแปร
และการนําไปใช; เสนพาราเมตริก; ฟงกชันของเวกเตอร; สนาม
เวกเตอร; ปริพันธตามเสน; ปริพันธตามผิวและปริพันธฟลักซ; เคิรล
และไดเวอรเจนซ; ทฤษฏีบทของกรีน สโตก และไดเวอรเจนซ 
กลศาสตร  การหาเซ็นทรอยด จุดศูนยกลางมวล จุดศูนยถวงดวย
ปริพันธหลายช้ัน; โมเมนตท่ีสองของพ้ืนท่ี; การหาโมเมนตความ
เฉ่ือยดวยปริพันธหลายช้ัน 
แมเหล็กไฟฟา  การเคลื่อนท่ีในระนาบและปริภูมิ; การเคลื่อนท่ี
แบบวงกลมและแรงสูศูนยกลาง; สนามเวกเตอรของไฟฟาและ
แมเหล็ก; ความตางศักยไฟฟา; อีเอ็มเอฟ; กฎของแอมแปร; ฟลักซ
ไฟฟาและแมเหล็ก; กฎเหน่ียวนําของฟาราเดย; กฎของเกาสสําหรับ
ไฟฟาและแมเหล็ก; สมการแมกซเวล; ฟลักซของการเคลื่อนท่ีของ
ของไหล 

ENCC1002 
แคลคูลั สสํ าหรับ
ก ล ศ า ส ต ร แ ล ะ
แมเหล็กไฟฟา 

3(6-0-6) 
90 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี
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องคความรูท่ีสภา
วิศวกรกําหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนวยกิต/
ชั่วโมง) 

องคความรูพ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรม 

   

วัสดุวิศวกรรม ความสําคัญและประโยชนของวัสดุวิศวกรรมกลุมหลักๆ เชน โลหะ 
พอลิเมอร เซรามิก วัสดุก่ึงตัวนํา และวัสดุผสม เฟสไดอะแกรมและ
การแปลความหมาย การศึกษาความสัมพันธของโครงสรางและ
คณุสมบัติของวัสดุ การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ การเสื่อมสภาพ
ของวัสดุ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑท่ีใชวัสดุวิศวกรรม และการ
ประยุกตใชในงานทางวิศวกรรม 

MATS0310 
วัสดุวิศวกรรม 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

คอมพิวเตอร 
สําหรับวิศวกร 

กระบวนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร อัลกอริธึมและการ
แกปญหา การออกแบบแบบบนลงลางและข้ันตอนวิธีการแกปญหา
ซับซอน ชนิดขอมูล ตัวแปร กลุมตัวแปร การจัดการตัวแปรกลุม
ตัวอักษร ตัวกระทําทางคณิตศาสตรและลอจิก การอานและเขียน
ขอมูล คําสั่งควบคุมทิศทาง ทางเลือกและการทําซ้ํา ฟงกช่ัน โมดูล 
เมธอด การจัดการแฟมขอมูล  การเขียนโปรแกรมกับอุปกรณ
ไมโครคอนโทรเลอรและการติดตอกับอุปกรณตอพวง 

MICC0202 
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรดวย
ภาษาไพธอน 

3(2-2-5) 
30 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี
30 ช่ัวโมง
ภาคปฏิบัต ิ

 

สถิติวิศวกรรม ทฤษฎีบทความนาจะเปน ตัวแปรสุม การอนุมานเชิงสถิติ การ
วิเคราะหความแปรปรวน  การถดถอยและสหสัมพันธ  การ
ประยุกตวิธีการเชิงสถิติสําหรับการใชงานดานการวิจัยเชิงวิศวกรรม 
ดานสังคมและเศรษฐกิจ 

STAT0115 
สถิติสําหรับ 
การแกปญหา 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

อุณหพลศาสตร แนวคิดเบ้ืองตนของอุณหพลศาสตร สมบัติทางอุณหพลศาสตรของ
สารบริสุทธ์ิ กฎขอท่ีหน่ึงและสองของอุณหพลศาสตร  พลังงาน 
เอนโทรป พ้ืนฐานการถายเทความรอนและการแปลงผันของ
พลังงาน วัฏจักรกําลังเบ้ืองตน แนวคิดและคุณสมบัติพ้ืนฐานของ
ของไหล สมดุลสถิตของของไหล สมการอนุรักษโมเมนตัมและ
พลังงาน  สมการความตอเน่ืองและการเคลื่อนท่ี การวิเคราะหมิติ
และความคลายคลึงการไหลของของไหลท่ีอัดตัวไมไดในสภาวะคง
ตัว  คุณสมบัติของของไหล เชน การไหลแบบราบเรียบ และ การ
ไหลแบบปนปวน รวมท้ังการวัดการไหลดวยอุปกรณตางๆ 

PIEG0201 
อุ ณ ห พ ล ศ า ส ต ร
และกลศาสตรของ
ไหล 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี
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องคความรูท่ีสภา
วิศวกรกําหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนวยกิต/
ชั่วโมง) 

องคความรูพ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรม 

   

กระบวนการผลติ ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมและสมัยใหม 
กระบวนการข้ึนรูปโดยการทําใหแข็งตัว: งานหลอโลหะ งานข้ึนรูป
แกว งานข้ึนรูปยางและพลาสติกดวยแมพิมพ กระบวนการข้ึนรูป
โลหะและโลหะแผน กระบวนการข้ึนรูปโดยการเอาเน้ือออก: การ
กลึง การไส การกัด การตัด การเจาะ และการเจีย กระบวนการ
ประกอบ: สกรู หมุดย้ํา และการสวม การเช่ือมตอวัสดุ: การเช่ือม 
การบัดกรีแข็ง การบัดกรีออน และการใชสารยึดติด การปรับแตง
สมบัติทางกลของวัสดุ: กระบวนการทางความรอน, การเคลือบผิว 
กระบวนการผลิตสมัยใหม: เหล็กกลาความตานทานแรงสูง, ไบโอ
พลาสติก, การพิมพ 3 มิติ กระบวนการผลิตท่ีสอดคลองกับเทรนด
ของเศรษฐกิจสีเขียวหมุนเวียนชีวภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

PIEG0203 
เทคโนโลย ี
การผลิต 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

ความรูพ้ืนฐานไฟฟา 
 

พ้ืนฐานอุปกรณสําหรับการวิศวกรรมออโตเมชัน เชน รีเลย แมก
เนติกคอนแทรคเตอร วาลวควบคุม กระบอกสูบ การอานแบบและ
เขียนแบบสําหรับวิศวกรรมออโตเมชัน การออกแบบ การประกอบ
และการติดตั้งตูควบคุม การตรวจสอบและการแกปญหาสําหรับ
วิศวกรรมออโตเมชัน 

MIIM1213 
ปฏิบัติการ
วิศวกรรมแมคคา
ทรอนิกสและออโต
เมชัน 

2(0-4-2) 
60 ช่ัวโมง
ภาคปฏิบัต ิ

 

การออกแบบระบบแมคคาทรอนิกส ดานการพัฒนาระบบการ
ทํางานของเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตท่ีมีอยูใหมีประสิทธิภาพ
มาก ข้ึน  เนน ในส วนของการออกแบบระบบควบคุมด วย
คอมพิวเตอร โดยใชหุนยนตและระบบการผลิตท่ีใชคอมพิวเตอร
ควบคุมจําลองเปนหลัก 

MIIM1303 
ปฏิบัติการ
วิศวกรรมแมคคา
ทรอนิกสและ
หุนยนต 

2(0-4-2) 
60 ช่ัวโมง
ภาคปฏิบัต ิ

 

วงจรไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน: พ้ืนฐานและกฎทาง
ไฟฟา ทฤษฎีและการวิเคราะหวงจรไฟฟา ไฟฟากระแสสลับ 
อุปกรณสะสมพลังงาน การวิเคราะห เฟสเซอร  วงจรไฟฟา
กระแสสลับหน่ึงเฟสและสามเฟส ไดโอด ทรานซิสเตอร ออปแอมป 
เครื่องจักรกลไฟฟาและระบบไฟฟากําลัง: กําลังไฟฟากระแสสลับ 
สายไฟฟาและระบบการเดินสายไฟฟา อุปกรณและระบบปองกัน
ทางไฟฟา มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟาเบ้ืองตน หมอแปลง
ไฟฟา เครื่องจักรกลไฟฟาเบ้ืองตน ระบบการสงจายกําลังไฟฟา 
ระบบควบคุมทางไฟฟากําลัง ยานยนตไฟฟาและแบตเตอรี่  
พลังงานหมุนเวียน แนะนําเทคโนโลยีสมัยใหม เชน IoT, AI และ
อ่ืนๆ  สําหรับการประยุกตใชงานดานตางๆ 

EECC0232 
พ้ืนฐาน
วิศวกรรมไฟฟา 

3(2-2-5) 
30 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี
30 ช่ัวโมง
ภาคปฏิบัต ิ
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องคความรูท่ีสภา
วิศวกรกําหนด 
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ชั่วโมง) 

องคความรู 
เฉพาะทางวิศวกรรม 

   

กลุม 1 วัสดุ
อุตสาหกรรมและ
กระบวนการผลิตทาง
เทคโนโลยีสมัยใหม 

หลักการในการวิเคราะหออกแบบผลิตภัณฑและนวัตกรรม การใช
คอมพิวเตอรในการสรางแบบ 3 มิติของผลิตภัณฑและการสรางช้ินงาน
ประกอบ การเลือกใชเครื่องจักร อุปกรณ การกําหนดพิกัด และการ
สรางโปรแกรมคําสั่งเชิงตัวเลขในการควบคุมกระบวนการผลิตดวย
เทคโนโลยีสมัยใหม และวิศวกรรมยอนรอย 

PIEG0205 
แคด/แคม 
สําหรับการ
ออกแบบ
วิศวกรรม 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

บูรณาการความรูทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกสในการ
วิเคราะหและออกแบบผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑและกระบวนการโดยการ
แปลงหนาท่ีของผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑเ ชิงคุณภาพและเชิง
นวัตกรรม กระบวนการออกแบบและวิเคราะหแผนการทดลองเพ่ือ
กําหนดสภาวการณการผลิตท่ีเหมาะสมตลอดจนวิศวกรรมนวัตกรรม 

IELG0305 
บูรณาการ 
ทางวิศวกรรม 
อุตสาหการ
และโลจสิติกส 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

ความสําคัญและประโยชนของวัสดุวิศวกรรมกลุมหลักๆ เชน โลหะ พอ
ลิเมอร เซรามิก วัสดุก่ึงตัวนํา และวัสดุผสม เฟสไดอะแกรมและการ
แปลความหมาย การศึกษาความสัมพันธของโครงสรางและคุณสมบัติ
ของวัสดุ การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ การเสื่อมสภาพของวัสดุ 
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑท่ีใชวัสดุวิศวกรรม และการประยุกตใชใน
งานทางวิศวกรรม 

MATS0310 
วัสดุวิศวกรรม 
 
 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

 ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมและสมัยใหม 
กระบวนการข้ึนรูปโดยการทําใหแข็งตัว: งานหลอโลหะ งานข้ึนรูปแกว 
งานข้ึนรูปยางและพลาสติกดวยแมพิมพ กระบวนการข้ึนรูปโลหะและ
โลหะแผน กระบวนการข้ึนรูปโดยการเอาเน้ือออก: การกลึง การไส 
การกัด การตัด การเจาะ และการเจีย กระบวนการประกอบ: สกรู 
หมุดย้ํา และการสวม การเช่ือมตอวัสดุ: การเช่ือม การบัดกรีแข็ง การ
บัดกรีออน และการใชสารยึดติด การปรับแตงสมบัติทางกลของวัสดุ: 
กระบวนการทางความรอน, การเคลือบผิว กระบวนการผลติสมัยใหม: 
เหล็กกลาความตานทานแรงสูง, ไบโอพลาสติก, การพิมพ 3 มิติ 
กระบวนการผลิตท่ีสอดคลองกับเทรนดของเศรษฐกิจสีเขียวหมุนเวียน
ชีวภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

PIEG0203 
เทคโนโลย ี
การผลิต 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี
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องคความรูท่ีสภา
วิศวกรกําหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนวยกิต/
ชั่วโมง) 

กลุ ม  2 ระบบงาน
และความปลอดภัย, 
วิ ศ ว ก ร ร ม ค ว า ม
ปลอดภั ยและการ
ประเมินความเสี่ยง 

หลักการและพ้ืนฐานการเพ่ิมผลผลิต การศึกษาและออกแบบระบบงาน
เพ่ือการปรับปรุงผลิตภาพ และประสิทธิภาพการผลิต การศึกษาและ
บันทึกการเคลื่อนไหวการทํางานของคน การวิเคราะหการทํางาน
ระหวางคนกับเครื่องจักร การวิเคราะหขอมูลท่ีใชในการปรับปรุงการ
ทํางาน การศึกษาเวลาเพ่ือการวัดประสิทธิผล ระบบขอมูลมาตรฐาน 
หลักการยศาสตรเบ้ืองตน และการใชเครื่องมืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของมาใชใน
การทํางาน 

PIEG0202 
การศึกษา 

และวิเคราะห 
การทํางาน 

ในอุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

การศึกษาและออกแบบระบบการทํางานเพ่ือความปลอดภัย,ศึกษา
ลักษณะและการปองกันรวมถึงวิธีการแกไขบรรเทาอันตรายใน
กระบวนการทางอุตสาหกรรม,ความปลอดภัยในกระบวนการใช
สารเคมีและการใชงานหุนยนต(robot) หลักการควบคุมสิ่งแวดลอมใน
งานอุตสาหกรรม,กฎหมายความปลอดภัย , การยศาสตร  ระบบ
ดับเพลิง และการประเมินความเสี่ยงในอุตสาหกรรม 

PIEG0302 
วิศวกรรม 

ความปลอดภัย 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

กลุม 3  
ระบบคุณภาพ 

การควบคุมและการประกันคุณภาพในเชิงหลักการและการประยุกตใช
ในภาคอุตสาหกรรม การประยุกตใชสถิติในการควบคุมคุณภาพเชิง
วิศวกรรม ความนาเช่ือถือเชิงวิศวกรรม การจัดการคุณภาพเชิงรวม 
หลักการบริหารเชิงคุณภาพ เชน ไคเซ็น ซิกสซิกมา ระบบประกัน
คุณภาพท่ีเก่ียวของ เชน มาตรฐาน ISO 

PIEG0301 
การควบคุม
และการ

ประกันคณุภาพ 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

บูรณาการความรูทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกสในการ
วิเคราะหและออกแบบผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑและกระบวนการโดยการ
แปลงหนาท่ีของผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑเ ชิงคุณภาพและเชิง
นวัตกรรม กระบวนการออกแบบและวิเคราะหแผนการทดลองเพ่ือ
กําหนดสภาวการณการผลิตท่ีเหมาะสมตลอดจนวิศวกรรมนวัตกรรม 

IELG0305 
บูรณาการทาง

วิศวกรรม 
อุตสาหการและ 

โลจสิติกส 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

93 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคความรูท่ีสภา
วิศวกรกําหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนวยกิต/
ชั่วโมง) 

กลุม  4 
เศรษฐศาสตร 
และการเงิน 

หลักการเบ้ืองตนในการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตรและการเงิน มูลคา
ของเงินท่ีเปลี่ยนไปตามเวลา ผังกระแสการไหลของเงิน การวิเคราะห
อัตราการตอบแทน การวิเคราะหผลคุมคาของการลงทุน การวิเคราะห
การลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร การวิเคราะหคาเสื่อมราคา การ
วิ เคราะห จุ ดคุ ม ทุนและการคํ านวณภาษี  การ วิ เคราะหทาง
เศรษฐศาสตรเพ่ือการตัดสินใจในงานวิศวกรรมภายใตความเสี่ยงและ
ความไมแนนอน 

PIEG0204   
เศรษฐศาสตร

วิศวกรรม 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

การศึกษาวิเคราะหและการประเมินความเปนไปไดของโครงการ  การ
ประเมินดานการตลาด การบริหาร การผลิตและการบริการ  การ
จัดการตนทุนเพ่ือการจัดการงบประมาณ การจัดการและการวิเคราะห
งบการเงินและการบัญชี  การประเมินรายไดและรายจายท้ังจากการ
ดําเนินงานผลิตและท่ีเกิดจากการบริหารท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต การ
ประเมินผลกระทบจากการโครงการ 

IELG0402 
การศึกษาความ
เปนไปไดของ

โครงการ 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

กลุม 5  
การจัดการการผลิต  

แนะนําเก่ียวกับบทบาทการวางแผนและการควบคุมการผลิต ศึกษา
ลักษณะและคุณสมบัติของกระบวนการผลิต  เทคนิคของการพยากรณ
อุปสงค โดย วิ ธีทางสถิติ  การควบคุมและจัดองคประกอบของ
กระบวนการผลิต การจัดการสินคาคงคลัง  การวิเคราะหตนทุนและผล
กําไรเพ่ือการตัดสินใจ  การกําหนดงานและการจัดลําดับงาน โดยมีการ
คํานวณและการวิเคราะหผานโปรแกรมทางคอมพิวเตอร กรณีศึกษา
การกําหนดกลยุทธการวางแผนและควบคุมการผลิตสมัยใหม 

PIEG0206 
การวางแผน
และควบคมุ

การผลิต 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

วิธีการประเมินหาผลลัพธท่ีเหมาะสม และการนําไปประยุกต โดยการ
สรางตัวแบบและวิเคราะหเชิงปริมาณ เพ่ือการจัดการการผลิตทางดาน
วิศวกรรมในอุตสาหกรรมสมัยใหม การกําหนดการเชิงเสน การจัดการ
โครงการ การวิเคราะหขายงาน การแกปญหาการขนสง แบบจําลอง
การจัดการพัสดุคงคลังแบบพ้ืนฐาน และปญหาระบบแถวคอย รวมถึง
การใชโปรแกรมเฉพาะทางมาประยุกตใชในการแกปญหา 

IELG0301 
การวิจัย

ดําเนินการและ
การประยุกต 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

หลักการจัดการระบบการซอมบํารุงและหลักการบํารุงรักษาเชิงทวีผล
โดยรวม (TPM) การ ชํารุ ด เสียหาย เ ชิ งส ถิติ ,ความน า เ ช่ือ ถือ ,
ความสามารถในการบํารุงรักษาและความพรอมใชงาน,การหลอลื่น,
การจัดวัสดุและอะไหล,การวางแผนการและควบคุมเก่ียวกับกิจกรรม
บํารุงรักษา ระบบการบํารุงรักษาเชิงปองกันและเทคโนโลยีการ
ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร การควบคุมการบํารุงรักษาและระบบ
สั่ งงานองคการบํารุ งรักษา ,ระบบการจัดการบํารุ งรักษาดวย
คอมพิวเตอร (CMMS) 

IELG0302 
การบริหารงาน

ซอมบํารุง 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี
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 สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา {2565 - 2569} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคความรูท่ีสภา
วิศวกรกําหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนวยกิต/
ชั่วโมง) 

กลุม 6 การ 
บูรณาการวิธีการทาง
วิศวกรรมอุตสาหการ 

เรียนรูการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเบ้ืองตนศึกษาพ้ืนฐานการ
ออกแบบ ข้ันตอนการออกแบบ การประเมินแบบและการวาง
สาธารณูปโภคเพ่ือใหงายและสะดวกตอการขนยายวัตถุดิบและการ
ทํางานโรงงาน ศึกษาปญหาตางๆในการวางแผนผังรวมถึงสถานท่ีตั้ง
โรงงาน วิเคราะหผลิตภัณฑและออกแบบการใหการสนับสนุนการ
ทํางานในโรงงาน 

IELG0401 
การออกแบบ

โรงงาน
อุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

ศกึษาทฤษฎีจัดการสมัยใหม การเปนผูประกอบการ การเปน Startup 
หัวหนางาน การทํางานรวมกันเปนทีม การจัดการกับคน ทรัพยากร 
และการจัดการองคกรของระบบการผลิตและการบริการ ระบบการ
จัดการนวัตกรรมในองคกร รวมถึงการบริหารโรงงาน รูปแบบของธุรกิจ
สมัยใหม การสรางกลยุทธ ธุรกิจ การหาแหลงทุน พ้ืนฐานทาง
เศรษฐศาสตรทางวิศวกรรม การเงินและการตลาดโดยใชทฤษฎีและ
เครื่องมือสมัยใหม การเพ่ิมผลผลิตทางวิศวกรรม กฎหมายแรงงาน 
กฎหมายอุตสาหกรรม รวมถึงขอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคาท้ังใน
ประเทศและระหวางประเทศ 

PIEG0207 
การจัดการทาง
วิศวกรรมและ

การเปน
ผูประกอบการ 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี
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2. ตารางแสดงผูสอนในแตละองคความรู 
 

ตารางการเทียบองคความรู สาขาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและโลจสิติกส  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา 2565 - 2569 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา 
ระบุรายวิชาท่ีเก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
ระบุรายช่ือและคณุวุฒิการศึกษาผูสอน 
ในแตละองคความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 
CHEM0120 เคมี 
 
 

1. ดร. ประภาส  ขอพ่ึง 
วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
วท.ม. ปโตรเคมี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
วท.ด. เคมีอินทรีย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
ประสบการณสอน 25 ป 
 
2. ดร. ประวิทย  สิงหโตทอง 
วท.บ. เคมี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
วท.ม. เคมีอินทรีย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
วท.ด. เคมีอินทรีย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
ประสบการณสอน 25 ป 
 
3. ดร. ดํารงค  สมมิตร 
วท.บ. เคมี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
วท.ม. เคมีอินทรีย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
วท.ด. เคมีอินทรีย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
ประสบการณสอน 21 ป 
 
4. ดร. สันติ  ต้ังประภา 
วท.บ. เคมี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
วท.ม. เคมีอินทรีย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
ปร.ด. เคมีประยุกต  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณสอน 21 ป 
 
5. อาจารยอัญชลี  ทองสิมา 
วท.บ. ชีวเคมี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
วท.ม. ชีวเคมี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
ประสบการณสอน 21 ป 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา 
ระบุรายวิชาท่ีเก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
ระบุรายช่ือและคณุวุฒิการศึกษาผูสอน 
ในแตละองคความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร (ตอ) 
CHEM0190 ปฏิบัติการเคมี 1. ดร. ประภาส  ขอพ่ึง 

วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
วท.ม. ปโตรเคมี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
วท.ด. เคมีอินทรีย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
ประสบการณสอน 25 ป 
 
2. ดร. ประวิทย  สิงหโตทอง 
วท.บ. เคมี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
วท.ม. เคมีอินทรีย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
วท.ด. เคมีอินทรีย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
ประสบการณสอน 25 ป 
 
3. ดร. ดํารงค  สมมิตร 
วท.บ. เคมี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
วท.ม. เคมีอินทรีย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
วท.ด. เคมีอินทรีย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
ประสบการณสอน 21 ป 
 
4. ดร. สันติ  ต้ังประภา 
วท.บ. เคมี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
วท.ม. เคมีอินทรีย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
ปร.ด. เคมีประยุกต  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณสอน 21 ป 
 
5. อาจารยอัญชลี  ทองสิมา 
วท.บ. ชีวเคมี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
วท.ม. ชีวเคมี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
ประสบการณสอน 21 ป 
 

97 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา 
ระบุรายวิชาท่ีเก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
ระบุรายช่ือและคณุวุฒิการศึกษาผูสอน 
ในแตละองคความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร (ตอ) 
ENCC1001 คณิตศาสตรเชิงฟสิกส  1. ดร. ธนากาญ  สุนทรกระจาง 

วท.บ. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร) 
ปร.ด. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
ประสบการณสอน 22 ป 
 
2. อาจารยกานตฐิตา  สัมปนณา 
วท.บ. คณิตศาสตรประยุกต  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร (คอมพิวเตอร)  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณสอน 18 ป 
 

ENCC1002 แคลคูลัสสําหรับกลศาสตรและแมเหล็กไฟฟา 1. ดร. ธนากาญ  สุนทรกระจาง 

วท.บ. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร) 

ปร.ด. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลัยมหิดล) 

ประสบการณสอน 22 ป 
 
2. ดร. อรวรรณ  อรุณพลังสันติ 
วท.บ. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
วท.ม. คณิตศาสตรประยุกต  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
ปร.ด. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
ประสบการณสอน 18 ป 
 
3. ดร. สุรียพร  สังขสุวรรณ 
วท.บ. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 
วท.ม. สถิติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร) 
ปร.ด. สถิติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร) 
ประสบการณสอน 22 ป 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา 
ระบุรายวิชาท่ีเก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
ระบุรายช่ือและคณุวุฒิการศึกษาผูสอน 
ในแตละองคความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร (ตอ) 
PHYS0101 ฟสิกส  1. ผศ.ดร. สมพงษ  เล่ียงโรคาพาธ 

วท.บ. ฟสิกสประยุกต  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
Ph.D. Electrical Engineering (University of Surrey, United Kingdom) 
ประสบการณสอน 32 ป 
 
2. ผศ.ดร. สุพงษา  เขตตคีรี 
วท.บ. ฟสิกส (มหาวิทยาลัยบูรพา) 
วท.ม. ฟสิกส (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
ประสบการณสอน 15 ป 
 
3. ผศ. ภรวัฏ  ธนกิติวิรุฬ 
วท.บ. ฟสิกสประยุกต  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
วท.ม. ฟสิกสประยุกต  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณสอน 27 ป 
 
4. อาจารยชัพกิตต์ิ  ชาญสมร 
วท.บ. ฟสิกสประยุกต (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง) 
วท.ม. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
ประสบการณสอน 31 ป 
 
5. อาจารยศุภกัลย  วัฒนการุณ 
วท.บ. ฟสิกสประยุกต  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณสอน 25 ป 
 
6. อาจารยเยาวมาลย  รพิพันธุ 
วท.บ. ฟสิกส (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
วท.ม. ฟสิกส (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
ประสบการณสอน 19 ป 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา 
ระบุรายวิชาท่ีเก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
ระบุรายช่ือและคณุวุฒิการศึกษาผูสอน 
ในแตละองคความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

MECH0105 พ้ืนฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม 
 

1. ผศ.ดร. กฤษณ  เรืองพยุงศักด์ิ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
ประสบการณสอน 23 ป 
 
2. ผศ.ดร. ปรัชญา  สํารวยสินธุ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
ประสบการณสอน 17 ป 
 
3. อาจารยรัตติกาล  สมัน 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
ประสบการณสอน 1 ป  
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา 
ระบุรายวิชาท่ีเก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
ระบุรายช่ือและคณุวุฒิการศึกษาผูสอน 
ในแตละองคความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม (ตอ) 
MECH0110 กลศาสตรวิศวกรรม 
 
 

1. ผศ.ดร. รัชเวช  หาญชูวงศ 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
ปร.ด. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
ประสบการณสอน 15 ป 
 
2. ดร. ชลลดา  เลาะฟอ 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 
วศ.ด. วิศวกรรมโยธา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
ประสบการณสอน 10 ป 
 
3. อาจารยวิฆเนศ  วงศวาณิชวัฒนา 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
M.Eng. Construction Engineering and Management    
(Asian Institute of Technology) 
ประสบการณสอน 28 ป 
 

MICC0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ดวยภาษาไพธอน                                    

1. อาจารยณัฐพงษ  จันทรแดง  
 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (คอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
 วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
 ประสบการณสอน 3 ป 
 

MIIM1213 ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 
และออโตเมชั่น 

1. อาจารยณัฐพงศ  แพนอย 
วศ.บ.  (วิศวกรรมไฟฟา-สาขายอยวิศวกรรมระบบวัดคุม)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
ประสบการณสอน 8 ป 
 

MIIM1303 ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 
และหุนยนต 

1. อาจารยศศิธร พยัคฆทอง 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประสบการณสอน 2 ป 10 เดือน 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา 
ระบุรายวิชาท่ีเก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
ระบุรายช่ือและคณุวุฒิการศึกษาผูสอน 
ในแตละองคความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม (ตอ) 
EECC0232 พ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟา 1. รศ.ดร. สมภพ ภูริวิกรัยพงศ 

วท.บ. (ฟสิกส) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
วศ.ม. (ไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
Ph.D. (Satellite Engineering) University of  Surrey 
ประสบการณสอน 28 ป 
 
2. ผศ.พัลลภ พันธุปรีชารัตน 
อศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
วศ.ม. (อเิล็กทรอนิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
ประสบการณสอน 30 ป  
 

องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 
PREG0301 หลักการและการคํานวณทางวิศวกรรม
กระบวนการ 

1. ผศ.ดร.นริศรา อินทรจันทร 
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Ph.D. (Chemical Engineering) Imperial College of Science, UK 
ประสบการณสอน 25 ป 
 

MATS0310 วัสดุวิศวกรรม 
 

1. ดร.ชิดชนน สารรักษ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
Ph.D (Chemical Engineering) Institute of Process Engineering, University of 
Academy of Sciences, China 
ประสบการณสอน 11 ป 
 

PIEG0201 อุณหพลศาสตรและกลศาสตรของไหล  1. ผศ. วรินทร เกียรตินุกูล 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
ประสบการณสอน 14 ป 
 

PREG0303 อุณหพลศาสตรวิศวกรรมกระบวนการ 1. รศ.ดร. ขวัญจิต วงษชารี 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
Ph.D. (Chemical Engineering)The University of New South Wales Australia 
ประสบการณสอน 21 ป 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา 
ระบุรายวิชาท่ีเก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
ระบุรายช่ือและคณุวุฒิการศึกษาผูสอน 
ในแตละองคความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด 

องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม (ตอ) 
PREG0304 จลนพลศาสตรและการออกแบบ 
เครื่องปฏิกรณเคมี 

1. ศ.ดร.วิษณุ   มีอยู 
วท.บ. เคมีเทคนิค (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
Ph.D. (Chemical Engineering) 
The University of New South Wales Australia 
ประสบการณสอน 25 ป 
 

PREG0302 การถายเทความรอนในกระบวนการผลิต 1. รศ.ดร. ขวัญจิต วงษชารี 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี 
Ph.D. (Chemical Engineering) 
The University of New South Wales Australia 
ประสบการณสอน 21 ป 
   

PREG0401 การถายเทมวลสารในกระบวนการผลิต 1. อาจารยบวรพงศ  พรชุติ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประสบการณสอน 20 ป 
   

PIEG0402 การศึกษาโรงงานระดับนํารอง 1. อาจารยบวรพงศ  พรชุติ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประสบการณสอน 20 ป 
   

PREG0402 การออกแบบวิศวกรรมกระบวนการ 1 1. อาจารยชาติชาญ  ตรียะเวชกุล 
วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
M.Phil (Chemical Engineering)  
Heriot-Watt University, UK. 
ประสบการณสอน 19 ป 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา 
ระบุรายวิชาท่ีเก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
ระบุรายช่ือและคณุวุฒิการศึกษาผูสอน 
ในแตละองคความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด 

องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 
PREG0403 การออกแบบวิศวกรรมกระบวนการ 2 1. ศ.ดร.วิษณุ   มีอยู 

วท.บ. เคมีเทคนิค (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
Ph.D. (Chemical Engineering) 
The University of New South Wales Australia 
ประสบการณสอน 25 ป 
 
2. อาจารยนพดล  ปนจันทร (ผูสอนรวม) 
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประสบการณสอน 4 ป 
 

PIEG0303 วิศวกรรมควบคุมระบบงาน 
ในงานอุตสาหกรรม 

1. อาจารยชาติชาญ  ตรียะเวชกุล 
วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
M.Phil (Chemical Engineering)  Heriot-Watt University, UK. 
ประสบการณสอน 19 ป 
 

PIEG0302 วิศวกรรมความปลอดภยั 1. ดร.สุจี ภัทรพุทธ 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปร.ด. (การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน) มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประสบการณสอน 4 ป 
 

PIEG0204 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 1. อาจารยศุภพัฒน ปงตา 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ประสบการณสอน 9 ป 
 

PIEG0401 พ้ืนฐานวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 1. ผศ.ดร.นริศรา อินทรจันทร 
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Ph.D. (Chemical Engineering) Imperial College of Science, UK 
ประสบการณสอน 25 ป 
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ตารางการเทียบองคความรู สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและโลจสิติกส  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา 2565 – 2569 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา 
ระบุรายวิชาท่ีเก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
ระบุรายช่ือและคณุวุฒิการศึกษาผูสอน 
ในแตละองคความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 
CHEM0120 เคมี 
 
 

1. ดร. ประภาส  ขอพ่ึง 
วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
วท.ม. ปโตรเคมี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
วท.ด. เคมีอินทรีย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
ประสบการณสอน 25 ป 
 
2. ดร. ประวิทย  สิงหโตทอง 
วท.บ. เคมี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
วท.ม. เคมีอินทรีย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
วท.ด. เคมีอินทรีย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
ประสบการณสอน 25 ป 
 
3. ดร. ดํารงค  สมมิตร 
วท.บ. เคมี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
วท.ม. เคมีอินทรีย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
วท.ด. เคมีอินทรีย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
ประสบการณสอน 21 ป 
 
4. ดร. สันติ  ต้ังประภา 
วท.บ. เคมี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
วท.ม. เคมีอินทรีย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
ปร.ด. เคมีประยุกต  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณสอน 21 ป 
 
5. อาจารยอัญชลี  ทองสิมา 
วท.บ. ชีวเคมี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
วท.ม. ชีวเคมี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
ประสบการณสอน 21 ป 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา 
ระบุรายวิชาท่ีเก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
ระบุรายช่ือและคณุวุฒิการศึกษาผูสอน 
ในแตละองคความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร (ตอ) 
CHEM0190 ปฏิบัติการเคมี 1. ดร. ประภาส  ขอพ่ึง 

วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
วท.ม. ปโตรเคมี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
วท.ด. เคมีอินทรีย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
ประสบการณสอน 25 ป 
 
2. ดร. ประวิทย  สิงหโตทอง 
วท.บ. เคมี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
วท.ม. เคมีอินทรีย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
วท.ด. เคมีอินทรีย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
ประสบการณสอน 25 ป 
 
3. ดร. ดํารงค  สมมิตร 
วท.บ. เคมี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
วท.ม. เคมีอินทรีย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
วท.ด. เคมีอินทรีย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
ประสบการณสอน 21 ป 
 
4. ดร. สันติ  ต้ังประภา 
วท.บ. เคมี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
วท.ม. เคมีอินทรีย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
ปร.ด. เคมีประยุกต  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณสอน 21 ป 
 
5. อาจารยอัญชลี  ทองสิมา 
วท.บ. ชีวเคมี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
วท.ม. ชีวเคมี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
ประสบการณสอน 21 ป 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา 
ระบุรายวิชาท่ีเก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
ระบุรายช่ือและคณุวุฒิการศึกษาผูสอน 
ในแตละองคความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร (ตอ) 
ENCC1001 คณิตศาสตรเชิงฟสิกส  1. ดร. ธนากาญ  สุนทรกระจาง 

วท.บ. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร) 
ปร.ด. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
ประสบการณสอน 22 ป 
 
2. อาจารยกานตฐิตา  สัมปนณา 
วท.บ. คณิตศาสตรประยุกต  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร (คอมพิวเตอร)  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณสอน 18 ป 
 

ENCC1002 แคลคูลัสสําหรับกลศาสตรและแมเหล็กไฟฟา 1. ดร. ธนากาญ  สุนทรกระจาง 

วท.บ. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร) 

ปร.ด. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลัยมหิดล) 

ประสบการณสอน 22 ป 
 
2. ดร. อรวรรณ  อรุณพลังสันติ 
วท.บ. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
วท.ม. คณิตศาสตรประยุกต  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
ปร.ด. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
ประสบการณสอน 18 ป 
 
3. ดร. สุรียพร  สังขสุวรรณ 
วท.บ. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 
วท.ม. สถิติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร) 
ปร.ด. สถิติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร) 
ประสบการณสอน 22 ป 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา 
ระบุรายวิชาท่ีเก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
ระบุรายช่ือและคณุวุฒิการศึกษาผูสอน 
ในแตละองคความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร (ตอ) 

PHYS0101 ฟสิกส  1. ผศ.ดร. สมพงษ  เล่ียงโรคาพาธ 
วท.บ. ฟสิกสประยุกต  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
Ph.D. Electrical Engineering (University of Surrey, United Kingdom) 
ประสบการณสอน 32 ป 
 
2. ผศ.ดร. สุพงษา  เขตตคีรี 
วท.บ. ฟสิกส (มหาวิทยาลัยบูรพา) 
วท.ม. ฟสิกส (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
ประสบการณสอน 15 ป 
 
3. ผศ. ภรวัฏ  ธนกิติวิรุฬ 
วท.บ. ฟสิกสประยุกต  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
วท.ม. ฟสิกสประยุกต  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณสอน 27 ป 
 
4. อาจารยชัพกิตต์ิ  ชาญสมร 
วท.บ. ฟสิกสประยุกต  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
วท.ม. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
ประสบการณสอน 31 ป 
 
5. อาจารยศุภกัลย  วัฒนการุณ 
วท.บ. ฟสิกสประยุกต  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณสอน 25 ป 
 
6. อาจารยเยาวมาลย  รพิพันธุ 
วท.บ. ฟสิกส (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
วท.ม. ฟสิกส (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
ประสบการณสอน 19 ป 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา 
ระบุรายวิชาท่ีเก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
ระบุรายช่ือและคณุวุฒิการศึกษาผูสอน 
ในแตละองคความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
MECH0105 พ้ืนฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม 
 

1. ผศ.ดร. กฤษณ  เรืองพยุงศักด์ิ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
ประสบการณสอน 23 ป 
 
2. ผศ.ดร. ปรัชญา  สํารวยสินธุ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
ประสบการณสอน 17 ป 
 
3. อาจารยรัตติกาล  สมัน 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
ประสบการณสอน 1 ป  
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา 
ระบุรายวิชาท่ีเก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
ระบุรายช่ือและคณุวุฒิการศึกษาผูสอน 
ในแตละองคความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม (ตอ) 
MECH0110 กลศาสตรวิศวกรรม 
 
 

1. ผศ.ดร. รัชเวช  หาญชูวงศ 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
ปร.ด. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
ประสบการณสอน 15 ป 
 
2. ดร. ชลลดา  เลาะฟอ 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 
วศ.ด. วิศวกรรมโยธา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
ประสบการณสอน 10 ป 
 
3. อาจารยวิฆเนศ  วงศวาณิชวัฒนา 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
M.Eng. Construction Engineering and Management    
(Asian Institute of Technology) 
ประสบการณสอน 28 ป 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา 
ระบุรายวิชาท่ีเก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
ระบุรายช่ือและคณุวุฒิการศึกษาผูสอน 
ในแตละองคความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม (ตอ) 
MATS0310 วัสดุวิศวกรรม 
 

1. ดร.ชิดชนน สารรักษ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
Ph.D (Chemical Engineering) Institute of Process Engineering, 
University of Academy of Sciences, China 
ประสบการณสอน 11 ป 
 

MICC0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ดวยภาษาไพธอน                                    

1. อาจารยณัฐพงษ  จันทรแดง  
 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (คอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
 วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
 ประสบการณสอน 3 ป 
    

STAT0115 สถิติสําหรับการแกปญหา 
 
 

1. ผศ. อุษาวดี อินทรคลาย 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประสบการณสอน 11 ป 
 
2. ดร. สุรียพร  สังขสุวรรณ 
วท.บ. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร)ี 
วท.ม. สถิติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร) 
ปร.ด. สถิติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร) 
ประสบการณสอน 22 ป 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา 
ระบุรายวิชาท่ีเก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
ระบุรายช่ือและคณุวุฒิการศึกษาผูสอน 
ในแตละองคความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม (ตอ) 
PIEG0201 อุณหพลศาสตรและกลศาสตรของไหล 1. ผศ. วรินทร เกียรตินุกูล 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
ประสบการณสอน 14 ป 
 

PIEG0203 เทคโนโลยีการผลิต 1. ผศ.ดร.ปรัชญา สํารวยสินธุ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
ประสบการณสอน 12 ป 
 

MIIM1213 ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 
และออโตเมชั่น 

1. อาจารยณัฐพงศ  แพนอย 
วศ.บ.  (วิศวกรรมไฟฟา-สาขายอยวิศวกรรมระบบวัดคุม)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
ประสบการณสอน 8 ป 
 

MIIM1303 ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 
และหุนยนต 

1. อาจารยศศิธร พยัคฆทอง 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประสบการณสอน 2 ป 10 เดือน 
 

EECC0232 พ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟา 1. รศ.ดร. สมภพ ภูริวิกรัยพงศ 
วท.บ. (ฟสิกส) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
วศ.ม. (ไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
Ph.D. (Satellite Engineering) University of  Surrey 
ประสบการณสอน 28 ป 
 
2. ผศ.พัลลภ พันธุปรีชารัตน 
อศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
วศ.ม. (อิเล็กทรอนิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
ประสบการณสอน 30 ป  
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา 
ระบุรายวิชาท่ีเก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
ระบุรายช่ือและคณุวุฒิการศึกษาผูสอน 
ในแตละองคความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด 

องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 
PIEG0205 แคด/แคม สําหรับการออกแบบวิศวกรรม 1. ผศ. อุษาวดี อินทรคลาย 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประสบการณสอน 11 ป 
 
2. อาจารยพิพัฒนพงศ   เทพมณี 
วศ.บ. (วิศวกรรมโลจิสติกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุและการผลิต)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
วท.ม. (การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ประสบการณสอน 2 ป 
 

IELG0305 บูรณาการทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
และโลจิสติกส 

1. ผศ. อุษาวดี อินทรคลาย 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประสบการณสอน 11 ป 
 
2. อาจารยณราวดี สิทธิเดชธํารง  
วศ.บ. (วิศวกรรมโลจิสติกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประสบการณสอน 12 ป 
 
3. อาจารยพิพัฒนพงศ   เทพมณี 
วศ.บ. (วิศวกรรมโลจิสติกส) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุและการผลิต) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
วท.ม.(การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ประสบการณสอน 2 ป 
  

MATS0310 วัสดุวิศวกรรม 
 

1. ดร.ชิดชนน สารรักษ   
วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ 
วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
Ph.D. (Chemical Engineering)  
University of Chinese Academy of Sciences, CN 
ประสบการณสอน 11 ป 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา 
ระบุรายวิชาท่ีเกี่ยวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
ในแตละองคความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด 

องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม (ตอ) 

PIEG0203 เทคโนโลยีการผลิต 1. ผศ.ดร.ปรัชญา สํารวยสินธุ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
ประสบการณสอน 12 ป 
 

PIEG0202 การศึกษาและวิเคราะหการทํางาน 
ในอุตสาหกรรม                     

1. อาจารยศุภพัฒน ปงตา 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ประสบการณสอน 9 ป 
 

PIEG0302 วิศวกรรมความปลอดภัย 1. ดร.สุจี ภัทรพุทธ 
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา 
วศ.ด.(การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน) มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประสบการณสอน 4 ป 
 

PIEG0301 การควบคุมและการประกันคุณภาพ 1. ผศ.ดร.ธนิดา สุนารักษ 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสหการ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วศ.ด. (การจัดการโลจิสติกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประสบการณสอน 16 ป 
 

PIEG0204   เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 1. อาจารยศุภพัฒน ปงตา 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ประสบการณสอน 9 ป 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา 
ระบุรายวิชาท่ีเก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
ระบุรายช่ือและคณุวุฒิการศึกษาผูสอน 
ในแตละองคความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด 

องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม (ตอ) 
IELG0402   การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 1. ผศ. วรินทร เกียรตินุกูล 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
ประสบการณสอน 14 ป 
 
2. อาจารยณราวดี สิทธิเดชธํารง 
วศ.บ. (วิศวกรรมโลจิสติกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประสบการณสอน 12 ป 
 
3. อาจารยศุภพัฒน ปงตา 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสหการ) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสหการ) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ประสบการณสอน 9 ป 
 
4. อาจารยพิพัฒนพงศ   เทพมณี 
วศ.บ. (วิศวกรรมโลจิสติกส) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุและการผลิต) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
วท.ม.(การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ประสบการณสอน 2 ป 
 

PIEG0206   การวางแผนและควบคุมการผลิต 1. ผศ. วรินทร เกียรตินุกูล 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
ประสบการณสอน 14 ป 
 

IELG0301  การวิจัยดําเนินการและการประยุกต 1. ผศ. อุษาวดี อินทรคลาย 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประสบการณสอน 11 ป 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา 
ระบุรายวิชาท่ีเก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
ระบุรายช่ือและคณุวุฒิการศึกษาผูสอน 
ในแตละองคความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด 

องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม (ตอ) 
IELG0302    การบริหารงานซอมบํารุง 1. ดร.สุจี ภัทรพุทธ 

วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสหการ) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา 
วศ.ด.(การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน) มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประสบการณสอน 4 ป 
 

IELG0401    การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 1. ดร.สุจี ภัทรพุทธ 
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา 
วศ.ด.(การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน) มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประสบการณสอน 4 ป 
 

PIEG0207  การจัดการทางวิศวกรรม 
และการเปนผูประกอบการ 

1. อาจารยพิพัฒนพงศ   เทพมณี 
วศ.บ. (วิศวกรรมโลจิสติกส) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุและการผลิต)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
วท.ม. (การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ประสบการณสอน 2 ป 
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สวนที่ 5 สิง่สนับสนุนการเรียนรูและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
1. หองปฏิบัติการ 

1.1. บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการทดลอง 
 

รายช่ือหองปฏิบัติการพ้ืนฐานและหองปฏิบัติการวิจัย 
1.1.1 หองปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 

1) หองปฏิบัติการ Fluid Mechanics 

เคร่ืองมือและชุดการทดลอง จํานวน รูปภาพ 
1 ชุดทดลองวัดอัตราการไหลโดยใช 

Venturi และแผน Orifice 
(Air Flow Test Set)  

1 ชุด 

 

2 ชุดทดลองวัดการสูญเสียกําลังการ
ไหลในทอ 
(Flow or Fiction Loss in Pipe) 

1 ชุด 

 

3 ชุดทดลองประสิทธิภาพของปมนํ้า
(Centrifugal Pump Test Set) 

1 ชุด 
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เคร่ืองมือและชุดการทดลอง จํานวน รูปภาพ 
4 ชุดทดลอง Multi Pump Test 

(Multi-Pump Test Set) 
1 ชุด 

 

5 ชุดทดลองประสิทธิภาพกังหันนํ้า 
Pelton 
(Pelton & Francis Turbine Test 
Set) 

1 ชุด 

 

 
2)  หองปฏิบัติการ Material Testing 

เคร่ืองมือและชุดการทดลอง จํานวน รูปภาพ 
1 ชุดทดลองการโกงตัวของคาน

แบบหนาตัดไมสมมาตร 
 

1 ชุด 
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เคร่ืองมือและชุดการทดลอง จํานวน รูปภาพ 
2 ชุดทดลองการโกงตัวของคานยื่น 

 
1 ชุด 

 

3 ชุดทดลองการโกงตัวของคานท่ีมี
จุดรองรับอยางงายชุดท่ี 1 และ
ชุดท่ี 2 
 

1 ชุด 

 

4 เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกด 
Universal Testing Machine 
(Tensile Test set) 
 

1 เครื่อง 

 

5 เครื่องทดสอบความแข็งของร็อค
เวลล 
(Brinell and Rockwell 
Hardness Tester) 
 

1 เครื่อง 
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3) หองปฏิบัติการ Thermodynamics & Heat Transfer 

เคร่ืองมือและชุดการทดลอง จํานวน รูปภาพ 
1 ชุดทดลองการปรับอากาศ 

Air Conditioning Unit 
 

1 ชุด 

 

2 ชุดทดลองการพาความรอนแบบ
ธรรมชาติและแบบบังคับ 
(Free & Forced Heat 
Convection Test Set) 

1 ชุด 

 

3 ชุดทดลองการถายเทความรอนแบบ
ทอซอน 
 

1 ชุด 
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4) หองปฏิบัติการ Dynamics 

เคร่ืองมือและชุดการทดลอง จํานวน รูปภาพ 
1 ชุดทดลองการควบคุมมอเตอรไฟฟา

กระแสตรงแบบระบบเปดดวย
สัญญาณอนาลอค 
(Feedback Control) 
 
 

1 ชุด 

 
 

 

1.1.2 หองปฏิบัติการ Programmable Logic Control 

เคร่ืองมือและชุดการทดลอง จํานวน รูปภาพ 
1 Control Panel Digital in/out 

and Analog in/out 
11 เครื่อง 

 
 

2 ชุดควบคุมปมนํ้าดวยพีแอลซ ี 5 ชุด  
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1.1.3 หองปฏิบัติการ Process Control  

เคร่ืองมือและชุดการทดลอง จํานวน รูปภาพ 
1 ถังกรอง (กรองสนิม, กรอง Carbon, 

กรองเรซิน) 
3 ถัง 

 
 

2 ระบบกรองนํ้า Reverse Osmosis 
(RO) พรอม Conduct 

1 ชุด 

 
 

3 เครื่องบรรจุอัตโนมตั ิ 1 เครื่อง 
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1.1.4 หองปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 

เคร่ืองมือและชุดการทดลอง จํานวน รูปภาพ 
1 เครื่องสกัดของแข็งดวย

ของเหลว  
(Solid Liquid Extraction) 
 

1 เครื่อง 

 
 

2 เครื่องระเหยแบบฟลมบาง 
(Evaporator) 

1 เครื่อง 

 
 

3 อุปกรณการกลั่นแบบกะ 1 เครื่อง 
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เคร่ืองมือและชุดการทดลอง จํานวน รูปภาพ 
4 เครื่องกวนผสม 1 เครื่อง 

 
 

 

1.1.5 หองปฏิบัติการวิเคราะหการทํางาน และการยศาสตร 

เคร่ืองมือและชุดการทดลอง จํานวน รูปภาพ 
1 ชุดทดลองการศึกษาการ

ทํางาน (Lean Game) 
 

4 ชุด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.2. โปรแกรมสําเร็จรูป/ซอฟตแวร (Software) 

 

1. Software Minitab 17 จํานวน 35 Licenses 
2. Software SAP จํานวน  1 Licenses 
3. Software MODSOFT       จํานวน 55 Licenses 
4. Software MELSOFT จํานวน  11 Licenses 

  5.    ASPEN PLUS 
  6.    MATLAB 
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2. แหลงบริการขอมูลทางวิชาการ 
2.1. หองสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
จํานวนหนังสือท่ีมีอยูในหองสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 

ลําดับที ่ หมวดหรือประเภทหนังสือ 
ปจจุบัน (เลม) 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
1 หมวด A ความรูทั่วไป 726 210 
2 หมวด B ปรัชญา, จิตวิทยา  5,586 334 
3 หมวด C ประวัติศาสตร 304 28 
4 หมวด D ประวัติศาสตร 3,414 626 
5 หมวด E - F ประวัติศาสตรอเมริกา 56 55 
6 หมวด G ภูมิศาสตร 1,096 325 
7 หมวด H – HA สังคมศาสตร, สถิติ 461 76 
8 หมวด HB เศรษฐศาสตร 530 350 
9 หมวด HC ประวัติศาสตรและภาวะเศรษฐกิจ 784 137 
10 หมวด HD บริหารธุรกจิ, การจัดการ 5,807 1,936 
11 หมวด HE การขนสงคมนาคม 283 80 
12 หมวด HF การคา, การบัญช ี 7,403 2,821 
13 หมวด HG การเงิน ธนาคาร เครดิต แลกเปล่ียน ลงทุน การประกันภัย 3,862 907 
14 หมวด HJ การคลังสาธารณะ 375 31 
15 หมวด HM สังคมวิทยา 573 85 
16 หมวด HN ประวัติและภาวะสังคม 396 16 
17 หมวด HQ ครอบครัว การสมรส สตรี 360 41 
18 หมวด HR – HX ความผิดปกติทางสังคม, สวัสดิการสังคม, ลัทธิสังคมนิยม,           

ลัทธิคอมมิวนิสต 
599 93 

19 หมวด J  รัฐศาสตร 1,661 65 
20 หมวด K กฎหมาย 1,182 93 
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ลําดับที ่ หมวดหรือประเภทหนังสือ 
ปจจุบัน (เลม) 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
21 หมวด L การศึกษา 2,777 238 
22 หมวด M ดนตรี 147 39 
23 หมวด N วิจิตรศิลป ศิลปกรรม  895 157 
24 หมวด P ภาษาและวรรณคดี 4,161 3,340 
25 หมวด Q วิทยาศาสตรทั่วไป 678 429 
26 หมวด QA คณิตศาสตร, คอมพิวเตอร 6,626 7,976 
27 หมวด QB ดาราศาสตร 68 47 
28 หมวด QC ฟสิกส 779 1,230 
29 หมวด QD เคมี 656 818 
30 หมวด QE ธรณีวิทยา 59 49 
32 หมวด QK พฤกษศาสตร 150 25 
33 หมวด QL สัตวศาสตร 358 421 
34 หมวด QM กายวิภาคศาสตร 55 93 
35 หมวด QP สรีรศาสตร 213 197 
36 หมวด QR – QZ จุลชีววิทยา 182 218 
37 หมวด R การแพทยและพยาบาล 1,604 394 
38 หมวด S การเกษตรทั่วไป 256 60 
39 หมวด SB กสิกรรม 530 34 
40 หมวด SD การปาไม 100 19 
41 หมวด SF – SP สัตวแพทย การประมง การลาสัตว 2,011 2,113 
42 หมวด T เทคโนโลย ี 2,476 1,072 
43 หมวด TA วิศวกรรมทั่วไป วิศวกรรมโยธาทั่วไป 2,459 3,066 
44 หมวด TC วิศวกรรมชลศาสตร 228 120 
45 หมวด TD เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม วิศวกรรมสุขาภิบาล 534 305 
46 หมวด TE –TH วิศวกรรมการทาง ถนนและผิวจราจร 1,071 506 
47 หมวด TJ วิศวกรรมเคร่ืองกล 1,389 1,304 
48 หมวด TK วิศวกรรมไฟฟาและอุตสาหกรรม 4,859 5,727 
49 หมวด TL วิศวกรรมยานยนต 437 243 
50 หมวด TM – TN วิศวกรรมเหมืองแร 130 119 
51 หมวด TP วิศวกรรมเคมี 485 519 
52 หมวด TR การถายภาพ 692 80 
53 หมวด TS การจัดการอุตสาหกรรม 1,233 865 
54 หมวด TT ศิลปะและงานที่ใชฝมือ การคาที่เกี่ยวของกับวิศวกรรม 108 72 
55 หมวด TX คหกรรมศาสตร 451 72 
56 หมวด U วิทยาศาสตรการทหาร 72 28 
57 หมวด V นาวกิศาสตร 6 48 
58 หมวด W เทคโนโลยีทางการแพทย 55 4 
59 หมวด Z บรรณานุกรมและบรรณารักษศาสตร 612 405 
60 หนังสืออางอิง 2,767 2,375 
61 นวนิยาย – เร่ืองส้ัน 3,363 977 
62 มอก. 453 0 

รวมทั้งหมด   82,132   44,464 
 

 
 
 
 
 
 

126 
 



 
ตารางจํานวนรายชื่อวารสารในหองสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 
ลําดับที ่ ประเภทวารสาร ปจจุบัน (ชื่อเรื่อง) 

1 ภาษาไทย 190  
2 ภาษาอังกฤษ 74   

                                                รวมทั้งหมด 264 
 

  
ตารางจํานวนหนังสือสําหรับสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการท่ีมีอยูในหองสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 
ลําดับที ่ ประเภทวารสาร ปจจุบัน (เลม) 

1 ภาษาไทย 32,433 
2 ภาษาอังกฤษ 23,757 

                                                รวมทั้งหมด 56,190 
 

 
ตารางจํานวนหนังสือสําหรับสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีท่ีมีอยูในหองสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 
ลําดับที ่ ประเภทวารสาร ปจจุบัน (เลม) 

1 ภาษาไทย 17,792 
2 ภาษาอังกฤษ 18,636 

                                                รวมทั้งหมด 36,428 

 
จํานวนหนังสือในสํานักหอสมุดท่ีมีอยู ณ ปจจุบัน 

 

ลําดับที ่ หมวด 
จํานวนที่มีอยู ณ ปจจบุัน (เลม) 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
1 หมวดหนังสือ 

หนังสือประกอบวิชาและหนังสือประกอบวิชาสาขาอื่นๆ 
78,769   43,487    

รวม 122,256  
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จํานวนวารสารในสํานักหอสมุดท่ีมีอยู ณ ปจจุบัน 
 

ลําดับท่ี หมวด 
จํานวนท่ีมีอยู ณ ปจจุบัน 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
1 หมวดวารสาร 

วารสารวิชาการและวารสารวชิาการอืน่ๆ 
190 ชื่อเรือ่ง  

(เฉพาะวิชา 38 ชือ่เรื่อง)   
74 ชื่อเรือ่ง    

(เฉพาะวิชา 25 ชือ่เรื่อง) 
รวม 264 ชื่อเรือ่ง 

2 หมวดฐานขอมูลสําหรับ 
สาขาวิชาและสาขาที่เกี่ยวเนื่อง 

1. ฐานขอมูล e-journals ของ ScienceDirect 
2. ฐานขอมูล e-journals ของ Ebsco Business Source Complete 

(BSC)  
3. ฐานขอมูล Academic Search Complete (ASC) 
4. ฐานขอมูล Computers & Applied Sciences Complete (ASC) 
5. ฐานขอมูล e-book ของ ScienceDirect 
6. ฐานขอมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL) 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
- 

1 ฐาน 
- 

รวม 1 ฐาน 
3 หมวดส่ืออิเล็กทรอนกิส 

1. ฐานขอมูลซีดรีอม ABI / inform Global  
2. ฐานขอมูลซีดรีอม ASTp 
3. ฐานขอมูลดรรชนีวารสารไทยของ มทม. 
4. ฐานขอมูลสิทธิบัตรนานาชาต ิ
5. ฐานขอมูล Journal Link 
6. Open Access ตางๆ อาทิ e-books, e-journals 
7. ฐานขอมูล TDC 
8. Microfilm วารสารของ IEEE/IEE ตั้งแต ค.ศ.1913-2000 

 
- 
- 

1 ฐาน 
- 

1 ฐาน 
- 

1 ฐาน 
- 

 
1 ฐาน 
1 ฐาน 

- 
1 ฐาน 

- 
1 ฐาน 

- 
1 ฐาน 

รวม 8 ฐาน 
  

      

จํานวนหนังสือสําหรับสาขาวิชาในสํานักหอสมุด ท่ีมีอยู ณ ปจจบัุน 
 

ลําดับที ่ หมวด 
จํานวนที่มีอยู ณ ปจจบุัน (เลม) 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
1 หมวดหนังสือ 

สําหรับสาขาวิชาและสาขาที่เกี่ยวเนื่องที่มีอยูในสํานักหอสมุด 
32,433 23,757 

รวม 56,190 เลม 
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รายการหนังสือสําหรับสาขาวิชา และสาขาท่ีเกี่ยวเนื่องท่ีมีอยูในสาํนักหอสมุด 
จําแนกตามหมวดหมูได ดังนี ้

 

หมวด : คําอธิบาย    หนังสือภาษาไทย (เลม) หนังสือภาษาอังกฤษ (เลม) 

H  สังคมศาสตรท่ัวไป     248   22 
HA สถิต ิ      213   54 
HB ทฤษฎีเศรษฐศาสตร    530   350 
HD บริหารธุรกิจ, การจดัการ    5,807   1,936 
HE การขนสงสินคา     283   80 
HF การพาณิชย     7,403   2,821 
Q  วิทยาศาสตรท่ัวไป     678   429 
QA คณิตศาสตร, คอมพิวเตอร    6,626   7,976 
QC ฟสิกส      779   1,230 
QD เคม ี      656   818 
T  เทคโนโลยีท่ัวไป     2,476   1,072 
TD วิศวกรรมสุขาภิบาล    532   305 
TK วิศวกรรมไฟฟาและอุตสาหกรรม  4,859   5,727 
TS โรงงานผลติภณัฑ    1,233   865 
TT การคาท่ีเก่ียวของกับวิศวกรรม  108   72 

รวม    32,433   23,757   
 

 
 

    ขอมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 
 

2.2. ส่ิงอํานวยความสะดวก 
 (อางอิงตามหัวขอ 1 และหัวขอ 2.1) 
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3. การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
รายนามคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน 

1.     รองศาสตราจารย ดร.สมิทธิ์ เอ่ียมสอาด  ประธานกรรมการ 
2.     ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ เพ็ชรกุล  กรรมการ 
3.     ดร.ประวิทย สิงหโตทอง        กรรมการและเลขานุการ 

 

วัตถุประสงคในการประเมิน : 

 1.  เพ่ือวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน 

 2.  เพ่ือใหขอมูลซ่ึงชวยสะทอนใหเห็นจุดท่ีควรพัฒนา - จุดแข็งของหลักสูตร 

 3.  เพ่ือใหขอเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร 
วิธีการดําเนินงาน : 
 1.  การศึกษาและวิเคราะหรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) การของหลักสูตรท่ีรับการตรวจประเมิน 
โดยตรวจสอบกับหลักฐานเอกสารประกอบ 
 2.  บุคคลท่ีคณะผูตรวจประเมินสัมภาษณ คือ  

1) ศาสตราจารย ดร.วิษณุ มีอยู 
2) รองศาสตราจารย ดร. ขวัญจิต วงษชารี 
3) ผูชวยศาสตราจารย ดร. นริศรา อินทรจันทร 
4) อาจารยบวรพงศ พรชุติ 
5) อาจารยชาติชาญ ตรียะเวชกุล      

สรุปผลการประเมินของคณะผูตรวจประเมิน 
1.บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (เดิมคณะ
วิศวกรรมศาสตร) ไดเริ่มเปดดําเนินการเปนครั้งแรกในปการศึกษา 2538  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตบัณฑิตใหเพียงพอตอ
ความตองการของวิชาชีพ ท่ีมีความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคมีและมีความสามารถในการจัดการในอุตสาหกรรมเคมีเปนอยางดี 
หลังจากเปดดําเนินการมีการปรับปรุงหลักสูตรในป 2544 ป 2547 และป 2552 โดยผานการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก 
สกอ. เรียบรอย ในป พ.ศ. 2555 ไดทําการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง โดยใชกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) เปน
แนวทางในการจัดทําหลักสูตร (มคอ.2) โดยหลักสูตรดังกลาวไดรับการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ. เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2555 
เริ่มใชหลักสูตรนี้ตั้งแตปการศึกษา 2555 จนถึงปการศึกษา 2559 ลาสุดไดทําการปรับปรุงหลักสูตรปการศึกษา 2560 โดยผาน
การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2559 และผานการรับทราบจาก สกอ. 
เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2559   

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

องคประกอบ จํานวนตัวบงชี้ คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องคประกอบที่ 1  ผาน หลักสูตรไดมาตรฐาน 
องคประกอบที่ 2  2 4.64 ดีมาก 
องคประกอบที่ 3  3 3.00 ปานกลาง 
องคประกอบที่ 4  3 4.00 ดี 
องคประกอบที่ 5  4 3.50 ดี 
องคประกอบที่ 6 1 3.00 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้  13 3.64 ดี 
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  ปการศึกษา 2563 
ตารางท่ี 1 สรุปคะแนนโดยประเมินตนเองของหลักสูตร ดังนี้ 

ตัวบงชี้ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) (ระบุจํานวน/รอยละ) 
องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบงช้ีท่ี 1.1   การบริหารจัดการหลักสตูรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสตูรท่ีกําหนดโดย สกอ. 
 

ผาน ผาน 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐานหลกัสูตร 
 หลักสูตรไดมาตรฐาน 
 ไมไดมาตรฐาน 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 

 4.70 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2  (ปริญญาตรี) รอยละของบัณฑติปรญิญาตรีท่ีไดงาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

 

รอยละ 91.67 4.58 คะแนน 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต เฉลี่ยรวม 4.64 คะแนน 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1  การรับนักศึกษา  3 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา  4 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3  ผลลัพธท่ีเกิดกับนักศึกษา  2 คะแนน 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา เฉลี่ยรวม 3.00 คะแนน 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย  
ตัวบงชี้ท่ี 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย  4 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย  รวม 5 คะแนน 

- รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  รอยละ 60 5 คะแนน 

- รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  รอยละ 60 5 คะแนน 

- ผลงานวิชาการของอาจารยประจาํหลักสตูร  รอยละ 156 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
 

 3 คะแนน 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 4 อาจารย เฉลี่ยรวม 4.00 คะแนน 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร  3 คะแนน 
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ตัวบงชี้ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) (ระบุจํานวน/รอยละ) 
ตัวบงชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจดัการเรียนการ

สอน 
 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.3 การประเมินผูเรยีน  3 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.4  ผลการดําเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน เฉลี่ยรวม 3.50 คะแนน 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู  3 คะแนน 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู เฉลี่ยรวม 3.00 คะแนน 

 

 
ตารางที่ 2 วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 

องคประกอบ 
คะแนน
ผาน 

จํานวน
ตัวบงชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน ผาน/ไมผานการประเมิน 
 

 ไดมาตรฐาน 
 ไมไดมาตรฐาน 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น
อง

คป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
-6

 

2 - - 4.64 4.64 ระดับคณุภาพ ดีมาก 
องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3 3.00 - - 3.00 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
องคประกอบท่ี 4 อาจารย 3 4.00 - - 4.00 ระดับคณุภาพ ดี 
องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผูเรียน 

4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคณุภาพ ดี 

องคประกอบท่ี  6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
รวม 13 7 4 2   
ผลการประเมิน  3.43 3.50 4.64 3.64 ระดับคุณภาพ ดี 

 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 2-6   
0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย            3.01-4.00 ระดับคุณภาพด ี
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง      4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

 
รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา องคประกอบที่  2 – องคประกอบที่  6 

จุดเดนและแนวทางเสริม 
อาจารยประจําหลักสูตรมีตําแหนงวิชาการมากกวาคร่ึง และไดตําแหนงที่สูงข้ึน 
นักศึกษามีอัตราการจบตามหลักสูตรและอัตราการไดงานทําคอนขางสูง 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
ควรหาชองทางและกลยุทธในการเพิ่มจํานวนนักศึกษา 
อัตราการคงอยูของนักศึกษา และอัตราการสาํเร็จการศึกษาตามเวลาของหลักสูตรของนักศึกษาลดลง  
ใหดูแลนักศึกษาที่มีปญหาในการเรียนอยางใกลชิด  

 
 
 

132 
 



สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
รายนามคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน 

1.   รองศาสตราจารย ดร.สมิทธิ์ เอ่ียมสอาด  ประธานกรรมการ 
2.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรณิการ มูลโพธิ์  กรรมการ 
3.   อาจารยกนกสม ชุติโสวรรณ       กรรมการและเลขานุการ 

 

วัตถุประสงคในการประเมิน : 
 1.  เพ่ือวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน 
 2.  เพ่ือใหขอมูลซ่ึงชวยสะทอนใหเห็นจุดท่ีควรพัฒนา - จุดแข็งของหลักสูตร 
 3.  เพ่ือใหขอเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร 
 
วิธีการดําเนินงาน : 
 1.  การศึกษาและวิเคราะหรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) การของหลักสูตรท่ีรับการตรวจประเมิน 
โดยตรวจสอบกับหลักฐานเอกสารประกอบ 
 2.  รวบรวมหลักฐานขอมูลเพ่ิมเติม ไดแก 
                บุคคลท่ีคณะผูตรวจประเมินสัมภาษณ (ระบุชื่อ และตําแหนง) คือ  

1) ผูชวยศาสตราจารย วรินทร เกียรตินุกูล 
2) ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธนิดา สุนารักษ 
3) ผูชวยศาสตราจารย อุษาวดี อินทรคลาย 
4) ดร. สุจี ภัทรพุทธ 
5) อาจารยพิพัฒนพงศ เทพมณี 
6) อาจารย ศุภพัฒน ปงตา 

      เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม คือ          
 

 3.  สรุปผลการประเมินของคณะผูตรวจประเมิน 
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ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร 
 

1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ คณะ วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร มีผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2563  ได  ไมไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของ  มีระดับคุณภาพอยูในระดับดี (3.27 คะแนน)  ตามเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร 6 องคประกอบ  (13 ตัวบงชี้)  โดยมีสรุปผลการประเมินตามองคประกอบ  
ดังตอไปนี้ 
 
 
 

องคประกอบ 
คะแนนการประเมิน

เฉล่ีย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 นอย 
2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 
4.01  – 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 1    ผาน   ไมผาน  

องคประกอบท่ี 2 4.17 ดีมาก  

องคประกอบท่ี 3 3.00 ปานกลาง  

องคประกอบท่ี 4 3.91 ด ี  

องคประกอบท่ี 5 2.88 ปานกลาง  

องคประกอบท่ี 6 2.00 นอย  

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 

ของทุกองคประกอบ 

3.27 ดี  

  
2.  ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ คณะ วิศวกรรมศาสตร ไดเริ่มเปดดําเนินการเปน
ครั้งแรกในปการศึกษา  2546  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

  1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถทางดานวิศวกรรมอุตสาหการ และสามารถนําศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของมา
ประยุกตใชในการบริหารจัดการ การออกแบบ และการวางแผน ในงานอุตสาหกรรมได  

  2. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูในเทคโนโลยีตาง ๆ อยางเพียงพอในการปรับตัวเขากับเทคโนโลยีท่ีจะเกิดข้ึนใหมในอนาคตได 
  3. ผลิตบัณฑิตท่ีมีพรอมทางดานความรูในวิชาชีพ ควบคูไปกับการมีจริยธรรม และคุณธรรม 
  4. สงเสริมการพัฒนาและการวิจัยดานวิศวกรรมศาสตร ท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

ของประเทศ 
  5. ผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะ และ ความรู เพียงพอท่ีจะศึกษาตอในระดับสูงท้ังภายในประเทศ และตางประเทศ และไดมี

การปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษา 2560 (หลักสูตรปรับปรุง) เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัย และทันตอเทคโนโลยีท่ี
มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และจะมีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งในปการศึกษา 2564 
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3. ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา 
การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
องคประกอบที ่2  บัณฑิต 
-    หลักสูตรควรหาวิธีรับมือกับการปรับ
กระบวนการความรูพืน้ฐานใหกับบัณฑติ เนื่องจาก
ผลประเมินในหัวขอ “ความรู” จากผูประกอบการ
นั้น ในปการศึกษา 2562 ต่ํากวาสวนอ่ืนๆ และในป
การศึกษา 2562 ผลคะแนนเฉลีย่ก็ต่ําลงเชนกัน 
-   หลักสูตรควรมีกระบวนการเพื่อผลักดันนักศึกษา
จบการศึกษาตามเกณฑหลักสูตร ในปริมาณที่มาก
ข้ึนอยาง คงที่ หรือมากข้ึนอยางตอเนื่อง 
-    หลักสูตรควรตั้งเปาหมายในการพัฒนา
กระบวนการที่เก่ียวของกับการพัฒนาบัณฑิตที่
ชัดเจน 
-   หลักสูตรฯ ควรหากระบวนการวิเคราะหเพิ่มเติม
วา เกิดอะไรข้ึนที่ทาํใหคะแนนประเมินจาก
ผูประกอบการลดลง 

- ประธานหลักสูตร และคณะกรรมการคณะ เห็นดวยในขอเสนอแนะจากผู
ประเมินภายใน และมีการวางแผนปรับหลักสูตรโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
- มีการจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะดานความรู ใหกับนักศึกษาที่จะสาํเร็จ
การศึกษาดวยการอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยมีหัวขอการอบรม ในหัวขอ
เร่ือง การปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกร และความรูพื้นฐานที่จําเปน
สําหรับการทํางาน และ จดักิจกรรมในป 2563 เตรียมความพรอมใหกับ
นักศึกษาที่จะเขาสูการทํางานจริง  
 

องคประกอบที ่3  นักศึกษา 
-   หลักสูตรควรทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ
ของการรับนักศึกษาเขา ควรเพิ่มกระบวนการหรือ
กลยุทธในการรับนักศึกษาเพื่อคงปริมาณของ
นักศึกษาที่จะรับเขามา 
-   หลักสูตรควรตั้งเปาหมายในกระบวนการตางๆ
เก่ียวกับการพัฒนานักศึกษาเอาไว เพื่อใหสามารถ
ประเมินกระบวนการที่ใชงาน และสามารถที่จะ
สรางกรอบในการปรับปรุงกระบวนการได อีกทัง้
ควรที่จะดําเนนิการสาํรวจความพึงพอในในการ
พัฒนานักศึกษาดวยหลักสูตรเอง ซึ่งจะสามารถที่จะ
ไดผลการประเมินที่เหมาะสมยิ่งกวา 
-    หลักสูตรควรทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ
เพื่อรักษาอัตราคงอยูของนักศึกษา เนื่องจาก
แนวโนมลดลงตอเนื่อง ทั้งนี้ควรที่จะทําการสํารวจ
สาเหตุที่อัตราคงอยูลดลง เพื่อจะไดหาทางปรับ
กระบวนการตางๆได 
 

- กระบวนการเพื่อผลักดันนักศึกษาจบการศึกษาตามเกณฑหลกัสูตร มีการ
จัดทํารายชื่อนักศึกษา และ แจงทะเบียนให นักศึกษาที่ผลการเรียนต่ํากวา 
2 ใหติดตออาจารยที่ปรึกษา และขอคําแนะนาํผานการใหคําปรึกษา และ 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาโปรเจคไมได จะตองนาํผลการเรียนมาให
ผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาเพื่อปรับแผนการศึกษากอนลงทะเบียนวชิา
โครงงานทุกคร้ัง  และ กรณีนักศึกษาประสบปญหาการลงทะเบียนใหนําผล
การเรียนมาปรึกษาอาจารยประจําหลักสูตรกอนทาํการลงทะเบยีน  
- มีการกําหนดเปาหมายใหนักศึกษาไดเขาฝกงานกับตามศูนยวจิัย/ศูนย
ปฏิบัติการตางๆ  การพานักศึกษาไปดูงาน ป4 จํานวน 3 คร้ัง  
- มีการกําหนดกิจกรรมแนะแนว ที่ทางหลักสตูรรวมกับประชาสัมพันธ ใน
การจัดกิจกรรม STEM CAMP และโชวตัวอยางการเรียนรูของวิชาใน
หลักสูตร การจัดทําสื่อประชาสมัพันธผานเครือขายอาจารย นกัศึกษา ศิษย
เกา เพื่อเผยแพรประชาสัมพนัธหลักสูตร  
- การรักษาอัตราคงอยู โดย เก็บขอมูลผลการศึกษา ของนักศึกษา และให
คําปรึกษาผานระบบที่ปรึกษา และมีการจัดการทาํตัวอยางและแบบฝกหัด 
ใหกับนักศึกษา เชนในรูปแบบ MKG การจัดติวทั้งจากรุนพี่ หรืออาจารย 
หรือ ตัวอยางการคํานวณ และใหนักศึกษาไดทดลองทํากอนการสอบจริง  
 
 

 

องคประกอบที ่5  หลักสูตร 
-   หลักสูตรควรมีข้ันตอน และ แผนการปรับปรุง
กระบวนการในวางแผนการออกแบบหลักสูตรอยาง
ชัดเจน 
 

- หลักสูตร วางแผนการออกแบบหลักสูตร โดยสาํรวจความตองการจาก
ภาคอุตสาหกรรม ภาคสถาบนัการศึกษา สภาวิศวกร เพื่อออกแบบหลักสูตร
ที่ตอบโจทยในทุกภาคสวน ซึ่ง ในหลักสูตรมีการหารือในการเพิ่มเนื้อหา
หุนยนต ระบบอัตโนมัติ และโปรแกรมการสื่อสารดานโลจิสติกส เพิ่มเติมใน
หลักสูตรที่จะทําการปรับปรุง 
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
องคประกอบที ่6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
-  หลักสูตรควรมีข้ันตอนในการวางแผนสิ่งสนบัสนนุ
ที่ตองการอยางชัดเจน เพื่อสามารถที่จะสรุปและ
รองขอกับทางมหาวิทยาลัยได 
 

- หลักสูตรมีการวางแผนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูลวงหนา และมีการประชุม
เพื่อขอความเห็นในการจัดสรรงบประมาณในการสั่งซื้อสิ่งสนับสนุน และ
อุปกรณที่จําเปน รวมทั้งหองปฏิบัติการที่รองรับการฝกปฏิบัติของนักศึกษา
ใหมีความชํานาญสูงข้ึน 
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4. ผลการประเมินตามตัวบงช้ี 
ผลการประเมินองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน   
ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร  ตามเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ.   

     (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรฯ พ.ศ. 2548) 
 

เกณฑการประเมิน 
ผานเกณฑ/     ไม

ผานเกณฑ 
ระบุเหตุผลหากไมผานเกณฑ 

1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ผานเกณฑ  

2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร ผานเกณฑ  

3. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร   

4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน   

5. คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ี
ปรึกษาการคนควาอิสระ 

  

6. คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)   

7. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ     

8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา   

9. ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน
ระดับบัณฑติศึกษา 

  

10. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเน่ืองและสม่าํเสมอ 

  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด ผานเกณฑ  

 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี  1 
  ผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 ไมผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
หมายเหตุ : - ระดับปริญญาตรี ตองผาน 3 ขอ (ขอ 1, 2, 11)   

- ระดับบัณฑิตศึกษา ตองผาน 11 ขอ (ขอ 1 - 11)  
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ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบท่ี 2  บัณฑิต 

 ตัวบงชี ้ คะแนนท่ีได หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี) 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

3.87  
 

2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 4.46  

- รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป 

4.46  
 

- ผลงานของนักศึกษาและผูสาํเรจ็การศึกษาในระดับปรญิญาโทท่ี
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

 

- ผลงานของนักศึกษาและผูสาํเรจ็การศึกษาในระดับปรญิญาเอกท่ี
ไดรับการตีพิมพเผยแพร 

 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 2 4.17  
 
ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบท่ี 3  นักศึกษา 

 ตัวบงชี ้ คะแนนท่ีได หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี) 

3.1 การรับนักศึกษา 3  

  การรับนักศึกษา 3 หลักสตูรฯควรจะมี เพ่ิมกระบวนการในการ

เพ่ิมปริมาณหรือ คงอัตราการรับนักศึกษาเขาท่ี

เปนกระบวนการของตนเองใหมากข้ึน 

 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา หลักสตูรฯควรจะมี ระบบในการเตรียมความ

พรอมกอนเขาศึกษาท่ีเปนกระบวนการของ

หลักสตูรเอง 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานกัศึกษา 3  

 - การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการ        และแนะแนว
แกนักศึกษาในระดับปริญญาตร ี

3  

- การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

  

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรยีนรู

ในศตวรรษท่ี 21 
 

 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3  

 - การคงอยูของนักศึกษา 3  

- การสําเร็จการศึกษา  

- ความพึงพอใจและผลการจดัการขอรองเรียนของนักศึกษา  

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 3 3  
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ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบท่ี 4  อาจารย 

 ตัวบงชี ้ คะแนนท่ีได หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี) 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3  

  ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูร 3  

- ระบบการบริหารอาจารย  

- ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย  

4.2 คุณภาพอาจารย 4.72  

 - รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 5  

- รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 4.17  

 

- ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร  5  

- จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับ

การอางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารย
ประจําหลักสตูร 

N/A  

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 4  

  การคงอยูของอาจารย 4  

 ความพึงพอใจของอาจารย  

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 4 3.91  

 
ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 ตัวบงชี ้ คะแนนท่ีได หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี) 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3  

  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 3  

- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรน้ันๆ  

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน 2  

 - การกําหนดผูสอน 2  

- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการ
เรียนรู (มคอ.3 และมคอ.4) การจัดการเรียนการสอน 

 

 

- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการ 
บูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม  
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

- การควบคุมวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษาใหสอดคลองกับสาขาวิชาและความกาวหนา
ของศาสตร 
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 ตัวบงชี ้ คะแนนท่ีได หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี) 

- การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควา
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมีความเชี่ยวชาญสอดคลอง
หรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ 

 

 

- การชวยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระ และการตีพิมพผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 

5.3 การประเมินผูเรียน 2  

 - การประเมินผลการเรยีนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 2  

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา  

- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

 

- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 

 

5.4 ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 4.5  

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 5 2.88  
 

ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน 

 ตัวบงชี ้ คะแนนท่ีได หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี) 

6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน 2  

 - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวม
ของอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

2  

 

 

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพียงพอและเหมาะสมตอการ
จัดการเรียนการสอน 

 

 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

 

 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 6 2  

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 2 - 6 3.27  
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5. ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
องค 

ประกอบ 
ท่ี 

คะแนน 
ผาน 

จํานวน 
ตัวบงชี้ 

I P O คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1  ผาน   ไมผานการประเมิน 
ห ลั ก สู ต ร   ไ ด   ไ ม ไ ด   
มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น 
อง

คป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 4.17 4.17 ระดับคุณภาพ ดีมาก 
3 3 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

4 3 3.91 - - 3.91 ระดับคุณภาพ ดี 

5 4 3.00 2.83 - 2.88 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

6 1 - 2.00 - 2.00 ระดับคุณภาพ นอย 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน 3.39 2.63 4.17 3.27 ระดับคณุภาพ ดี 

 
หมายเหตุ : ตัวบงชี้ในการคํานวณคะแนนในแตละดานตามตารางดังนี ้
 

องค 
ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 
ผาน 

จํานวน 
ตัวบงชี้ 

I P O คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผานการประเมิน หลักสูตร  ไดมาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น 
อง

คป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 2.1,2.2 4.17 ระดับคุณภาพ ดีมาก 
3 3 3.1,3.2,3.3 - - 3.00 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

4 3 4.1,4.2,4.3 - - 3.91 ระดับคุณภาพ ดี 

5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 - 2.88 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

6 1 - 6.1 - 2.00 ระดับคุณภาพ นอย 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน 3.29 2.63 4.17 3.27 ระดับคณุภาพ ดี 
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6. รายงานผลการวิเคราะหจุดเดน  จุดท่ีควรพัฒนา  และขอเสนอแนะ 
 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดนและแนวทางเสริม 
ไมม ี

จุดท่ีควรพัฒนา  และขอเสนอแนะ 
-    หลักสูตรควรมีกระบวนการเพ่ือผลักดันนักศึกษาจบการศึกษาตามเกณฑหลักสูตร ในปริมาณท่ีมากข้ึนอยาง 
     คงท่ี หรือมากข้ึนอยางตอเนื่อง 
- หลักสูตรควรตั้งเปาหมายในการพัฒากระบวนการท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาบัณฑิตท่ีชัดเจน 
- หลักสูตรควรวิเคราะหผลของของการประเมิณบัณฑิตตามกรอบ TQF วามีสาเหตุอะไรท่ีทําใหคะแนนสวนของการวิเคราะห

ความรู การวิเคราะหเชิงตัวเลข ในเกณฑท่ีต่ํา 

 
องคประกอบท่ี 3  นักศึกษา 
จุดเดนและแนวทางเสริม 
- ไมม ี

จุดท่ีควรพัฒนา  และขอเสนอแนะ 
- หลักสูตรควรทบทวนและปรับปรุงกระบวนการของการรับนักศึกษาเขา ควรเพ่ิมกระบวนการหรือกลยุทธในการรับนักศึกษา

เพ่ือเพ่ิมปริมาณของนักศึกษาท่ีจะรับเขามา 

- หลักสูตรควรทบทวนและปรับปรุงกระบวนการเพ่ือรักษาอัตราคงอยูของนักศึกษา เน่ืองจากแนวโนมลดลงตอเน่ือง ท้ังน้ีควร
ท่ีจะทําการสํารวจสาเหตุท่ีอัตราคงอยูลดลง เพ่ือจะไดหาทางปรับกระบวนการตางๆได 

 
 

องคประกอบท่ี 4  อาจารย 
จุดเดนและแนวทางเสริม 
- อาจารยมีการสรางงานวิจัยอยางตอเน่ือง 

- มีอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 

จุดท่ีควรพัฒนา  และขอเสนอแนะ 
ไมม ี

 
องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

จุดเดนและแนวทางเสริม 
- ไมม ี

จุดท่ีควรพัฒนา  และขอเสนอแนะ 
- หลักสูตรควรมีข้ันตอน และ แผนการปรับปรุงกระบวนการในวางแผนการออกแบบหลักสูตรอยางชัดเจน  
- หลักสูตรควรมีการประชุมเพ่ือกระจายขอมูลให อาจารยประจําหลักสูตร ทราบการเปลี่ยนแปลงและการดําเนินอยูอยาง

ตอเน่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 

142 
 



องคประกอบท่ี 6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดนและแนวทางเสริม 
- ไมม ี

จุดท่ีควรพัฒนา  และขอเสนอแนะ 
 

- หลักสูตรควรมีข้ันตอนในการวางแผนสิ่งสนับสนุนท่ีตองการอยางชัดเจน เพ่ือสามารถท่ีจะสรุปและรองขอกับทาง
มหาวิทยาลัยได 

 
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

- ไมม ี
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