
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) ของสถาบันการศึกษา 
 

สําหรับการขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 สําหรับผูเขาศึกษา (ปการศึกษา 2565-2569) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส 

 

 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
140 หมู 4 ถนนติวานนท  ตําบลบานกลาง อําเภอเมืองปทุมธานี  

จังหวัดปทุมธานี 12000 
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คํานํา 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี  
ไดผานการรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 จากสภาวิศวกร และไดดําเนินการสอนต้ังแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561 เปนตนมา 
ปจจุบันภายใตสภาพการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทั้ง
การปรับปรุงตามรอบการพัฒนาหลักสูตร โดยสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส ประกอบดวย 
โครงสร างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปร ิญญาตรี 4 ป ม ีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 
ไมนอยกวา 129 หนวยกิต รับผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยใชเกณฑระเบียบ
คณะกรรมการสภาว ิศวกร  พ .ศ .  2562 และข อบ ังค ับสภาว ิศวกรว าด วยการร ับรองปร ิญญา 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 กําหนดให
มีการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร วิชาพื้นฐานทางดานวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทาง
วิศวกรรม โดยวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมตองประกอบดวยวิชายอยไมนอยกวา 4 แขนงวิชา และวิชา
พ้ืนฐานทางดานวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ตองมีหนวยกิตรวมกัน ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส ไดตระหนักถึงบทบาทของสถาบันการศึกษา ซึ่งเปน
ภาคสวนหลักที่สําคัญที่ตองมีสวนรวมในการพัฒนา ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามแนวทางโมเดล
ไทยแลนด 4.0 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 เพ่ือผลิตบัณฑิตทางดานวิศวกรรม
อุตสาหการและโลจิสติกส เพื ่อสรางโอกาสใหกับผู สําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(ม. 6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
ปริญญาตรีจากวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาอื่น เปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค 

 
 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
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สารบญั 
                    หนา 
สวนที่ 1  หลักสูตร             5 

 1. ช่ือหลักสูตร             5 
 2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา             5 
 3. วิชาเอก/แขนงวิชา             5 
 4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร             5 
 5. ระบบการจัดการศึกษา             6 
 6. แผนการศึกษา             6 
 7. การเทียบโอน/ยกเวนรายวิชา           17 
 8. สถานภาพของหลักสตูรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร           17 
 9. ช่ือผูรับรอง/อนุมัติขอมูล           18 
 10. ช่ือผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานหลักสูตร           18 

 
สวนที่ 2  นิสิต/นักศึกษา           19  

 1. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา           19 
 2. แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ป           19 
 3. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค           20 
 4. มาตรฐานผลการเรียนรู           66 
 

สวนที่ 3  คณาจารย         67 
 1.  ประธานหลักสูตร         67 
 2.  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร         67 
 3.  อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยประจําสาขาวิชา         68 
 4.  บุคลากรชวยสอน/ผูชวยสอนวิชาปฏิบัติการ                           70 
 5.  อัตราสวนระหวางอาจารยประจําตอนักศึกษา                             70 
 6.  แผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ป                71 
   

สวนที่ 4  รายละเอียดและสาระของวิชาตามองคความรู           72 
  1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองคความรูที่สภาวิศวกรกําหนด            72 
      (Curriculum Mapping)    
  2. ตารางแสดงผูสอนในแตละองคความรู           93 
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สารบญั (ตอ) 
                    หนา 
สวนที่ 5  สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและการประกันคุณภาพการศึกษา             102 

 1. หองปฏิบัติการ         102  
     1.1 บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการทดลอง         102  
     1.2 โปรแกรมสําเร็จรูป/ซอฟตแวร (Software)                                                    114  
 2. แหลงบริการขอมูลทางวิชาการ                                                                        115 
     2.1 หองสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                      115 
     2.2 สิ่งอํานวยความสะดวก         116 
 3. การประกันคุณภาพการศึกษา         126   

 
สวนที่ 6  ภาคผนวก         127 

          ภาคผนวก 1  เอกสาร/หนังสือทีส่ภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตร       
          ภาคผนวก 2  รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณที่ผานการอนุมัติ       

      จากสภาสถาบันการศึกษา 
              ภาคผนวก 3  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2563            
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คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส 

 
ชื่อสถาบันการศึกษา    มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
สาขาวิศวกรรมท่ีรับรองปริญญา  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ปการศึกษาท่ีรับรองปรญิญา   ปการศึกษา 2565 
 

สวนท่ี 1 หลักสูตร 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส 
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering and Logistics 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย  :     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส) 
 ชื่อยอภาษาไทย  :     วศ.บ.  (วิศวกรรมอุตสาหการและโลจสิติกส) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :     Bachelor of Engineering (Industrial Engineering and Logistics) 
 ชื่อยอภาษาอังกฤษ :     B. Eng.  (Industrial Engineering and Logistics) 
 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา 
 ไมม ี
 
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 4.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
 ผลิตวิศวกรที่มีความรู ความสามารถดานอุตสาหกรรมและโลจิสติกส สามารถประยุกตใชเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน ชวยพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ควบคูคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณ 
ในวิชาชีพ 
 4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตวิศวกรอุตสาหการและโลจิสติกสที่มีความรู ความสามารถทางดานการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตโดยใชระบบลําเลียงขนถายวัสดุและการจัดการดานโลจิสติกสและโซอุปทาน 
 2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการแกปญหาดวยหลักการและเหตุผล มีความคิดริเริ่มในการ
คนควา ปฏิบัติงานดวยหลักวิชาการที่มีการวางแผนอยางรอบคอบ 
 3. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความพรอมดานวิชาการเพ่ือศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาที่สูงขึ้น และมีความ
พรอมในการทํางานที่กาวทันตอเทคโนโลยีสมัยใหม 
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 4. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพที่ ดีอีกทั้งมีความสํานึกใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ โดยบัณฑิตจะตองผานการอบรมจรรยาบรรณ
ดานวิชาชีพของวิศวกร 
 5. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหเปนผูประกอบการเองได 
 
5. ระบบการจัดการศึกษา 
 5.1  ระบบ 
 การจัดการศึกษาเปนแบบระบบทวิภาคนักศึกษาจะมี 2 ประเภท คือ นักศึกษาภาคปกติและ
นักศึกษาภาคสมทบ โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา โดยปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาเรียนแตละภาคการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยปทุมธานี 
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 
 5.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
 มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน โดยจัดภาคการศึกษาละ 8 สัปดาห 
 5.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
 ไมมี 
 
6. แผนการศกึษา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส 
แผนการศึกษาที่ 1 : แผนการศึกษาฝกงาน (ผูสาํเร็จการศึกษาระดับ ม.6) 

 
ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
GED1401 การวางแผนเปาหมายชีวิต 

Life Goal Planning 
3(3-0-6) 

GED1501 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 
Thai Language for Professional Purposes 

3(3-0-6) 

GED1601 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
Information Technology and Innovation 

3(3-0-6) 

GED1XXX กลุมวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
General Education Elective Courses 

3(3-0-6) 

ENP1101 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1 
Physics for Engineers 1 

3(2-3-6) 

ENP1201 เขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering Drawing 

3(2-3-6) 

ENP2103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 
Computer Programming 

3(2-3-6) 

รวม 21(18-9-42) 
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ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
GED1404 กฎหมายในชีวิตประจําวัน  

Law in Everyday Life 
3(3-0-6) 

GED1502 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
Foundation English 

3(2-2-5) 

GED1602 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 
Mathematics and Statistics in Daily Life 

3(3-0-6) 

ENP1102  ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2 
Physics for Engineers 2 

3(2-3-6) 

ENP1103 เคมีสําหรับวิศวกร 
Chemistry for Engineers 

3(2-3-6) 

ENP1107 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกร 1 
Engineering Mathematics 1 

3(3-0-6) 

รวม 18(15-8-35) 
   
ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
GED1409 การประกอบการธุรกิจ  

Entrepreneurship 
3(3-0-6) 

GED1503 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
Communicative English     

3(2-2-5) 

GED1XXX กลุมวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
General Education Elective Courses 

3(3-0-6) 

ENP2102 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกร 2 
Engineering Mathematics 2 

3(3-0-6) 

ENP2201 วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials 

3(3-0-6) 

IEN2201 สถิติวิศวกรรม   
Engineering Statistics 

3(3-0-6) 

ENP2202 สถิตยศาสตร 
Engineering Statics 

3(3-0-6) 

รวม 21(20-2-41) 
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ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
EEN2213 วิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน  

Fundamental of Electrical Engineering 
3(3-0-6) 

EEN2214 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 
Fundamental of Electrical Engineering Laboratory 

1(0-3-2) 

IEN2203 เทอรโมไดนามิกส 
Thermodynamics 

3(3-0-6) 

IEN2205 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
Mechanical Engineering Laboratory 

1(0-3-2) 

IEN2202 กรรมวิธีการผลิต    
Manufacturing Process 

3(3-0-6) 

IEN2204 ปฏิบัติกระบวนการผลิตพ้ืนฐาน    
Basic Production Practice 

1(0-3-2) 

IEN2206 การออกแบบการทดลองสําหรับวิศวกร 
Experimental Design for Engineers 

3(3-0-6) 

รวม 15(12-9-30) 
 
ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
IEN3203 การศึกษาการทํางานในอุตสาหกรรม 

Industrial Work Study 
3(3-0-6) 

IEN3205 การควบคุมคุณภาพ    
Quality Control 

3(3-0-6) 

IEN3201 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและผลิต 
Computer Aided Design and Manufacturing 

3(3-0-6) 

IEN3207 การวางแผนและควบคุมการผลิต  
Production Planning and Control 

3(3-0-6) 

IEN3202   ระบบการผลิตอัตโนมัติ 
Manufacturing Automation 

3(3-0-6) 

IEN3213 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 
Logistics and Supply Chain Management 

3(3-0-6) 

IEN3208 การวิจัยดําเนินงาน     
Operations Research 

3(3-0-6) 

รวม 21(21-0-42) 
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ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
IEN3204 วิศวกรรมความปลอดภัย     

Safety Engineering 
3(3-0-6) 

IEN3210 การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม   
Industrial Plant Design 

3(3-0-6) 

IEN3206 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม  
Engineering Economy 

3(3-0-6) 

IEN3209 วิศวกรรมบํารุงรักษา   
Maintenance Engineering 

3(3-0-6) 

IEN3213 การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา           
Inventory and Warehouse Management                       

3(3-0-6) 

IEN3215 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส 
Industrial and Logistics Engineering Laboratory 

1(0-3-2) 

IEN4202 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการและโลจสิติกส 1 
Industrial Engineering and Logistics Project 1 

1(0-3-2) 

IEN3211 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส 
Industrial Engineering and Logistics Seminar 

1(0-3-2) 

รวม 18(15-9-36) 
 

ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูรอน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
ENP3301 การฝกงานวิศวกรรม 

Engineering Internships 
0(0-300-0) 

รวม 0(0-300-0) 
 
ปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
IEN4203 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการและโลจสิติกส 2 

Industrial Engineering and Logistics Project 2 
3(0-9-5) 

xxxxxx หมวดวิชาเลือกเสรี 1 
Free Elective Course 1 

3(3-0-6) 

xxxxxx หมวดวิชาเลือกเสรี 2 
Free Elective Course 2 

3(3-0-6) 

รวม 9(6-9-17) 
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ปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
IEN43xx หมวดวิชาชีพเลือก 1 

Major Elective Course 1 
3(3-0-6) 

IEN43xx หมวดวิชาชีพเลือก 2 
Major Elective Course 2 

3(3-0-6) 

รวม 6(6-0-12) 
 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส 
แผนการศึกษาที่ 2 : แผนการศึกษาสหกิจศึกษา (ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ม.6) 

 
ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
GED1401 การวางแผนเปาหมายชีวิต 

Life Goal Planning 
3(3-0-6) 

GED1501 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 
Thai Language for Professional Purposes 

3(3-0-6) 

GED1601 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
Information Technology and Innovation 

3(3-0-6) 

GED1XXX กลุมวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
General Education Elective Courses 

3(3-0-6) 

ENP1101 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1 
Physics for Engineers 1 

3(2-3-6) 

ENP1201 เขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering Drawing 

3(2-3-6) 

ENP2103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 
Computer Programming 

3(2-3-6) 

รวม 21(18-9-42) 
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ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
GED1404 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 

Law in Everyday Life 
3(3-0-6) 

GED1502 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
Foundation English 

3(2-2-5) 

GED1602 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 
Mathematics and Statistics in Daily Life 

3(3-0-6) 

ENP1102  ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2 
Physics for Engineers 2 

3(2-3-6) 

ENP1103 เคมีสําหรับวิศวกร 
Chemistry for Engineers 

3(2-3-6) 

ENP1107 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกร 1 
Engineering Mathematics 1 

3(3-0-6) 

รวม   18(15-8-35) 
 
ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
GED1409 การประกอบการธุรกิจ  

Entrepreneurship 
3(3-0-6) 

GED1503 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
Communicative English     

3(2-2-5) 

GED1XXX กลุมวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
General Education Elective Courses 

3(3-0-6) 

ENP2102 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกร 2 
Engineering Mathematics 2 

3(3-0-6) 

ENP2201 วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials 

3(3-0-6) 

IEN2201 สถิติวิศวกรรม   
Engineering Statistics 

3(3-0-6) 

ENP2202 สถิตยศาสตร 
Engineering Statics 

3(3-0-6) 

GED1409 การประกอบการธุรกิจ  
Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

รวม    21(20-2-41) 
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ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
EEN2213 วิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน 

Fundamental of Electrical Engineering 
3(3-0-6) 

EEN2214 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 
Fundamental of Electrical Engineering Laboratory 

1(0-3-2) 

IEN2203 เทอรโมไดนามิกส 
Thermodynamics 

3(3-0-6) 

IEN2205 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
Mechanical Engineering Laboratory 

1(0-3-2) 

IEN2202 กรรมวิธีการผลิต    
Manufacturing Process 

3(3-0-6) 

IEN2204 ปฏิบัติกระบวนการผลิตพ้ืนฐาน    
Basic Production Practice 

1(0-3-2) 

IEN2206 การออกแบบการทดลองสําหรับวิศวกร 
Experimental Design for Engineers 

3(3-0-6) 

รวม    15(12-9-30) 
 
ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
IEN3203 การศึกษาการทํางานในอุตสาหกรรม 

Industrial Work Study 
3(3-0-6) 

IEN3205 การควบคุมคุณภาพ    
Quality Control 

3(3-0-6) 

IEN3201 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและผลิต 
Computer Aided Design and Manufacturing 

3(3-0-6) 

IEN3207 การวางแผนและควบคุมการผลิต   
Production Planning and Control 

3(3-0-6) 

IEN3202   ระบบการผลิตอัตโนมัติ 
Manufacturing Automation 

3(3-0-6) 

IEN3213 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 
Logistics and Supply Chain Management 

3(3-0-6) 

IEN3208 การวิจัยดําเนินงาน     
Operations Research 

3(3-0-6) 

รวม    21(21-0-42) 
 
 
 



13 

 

ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
IEN3204 วิศวกรรมความปลอดภัย 

Safety Engineering    
3(3-0-6) 

IEN3210 การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม   
Industrial Plant Design 

3(3-0-6) 

IEN3206 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม   
Engineering Economy 

3(3-0-6) 

IEN3209 วิศวกรรมบํารุงรักษา  
 Maintenance Engineering 

3(3-0-6) 

IEN3213 การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา            
Inventory and Warehouse Management                      

3(3-0-6) 

IEN3215 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส 
Industrial and Logistics Engineering Laboratory 

1(0-3-2) 

IEN4202 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการและโลจสิติกส 1 
Industrial Engineering and Logistics Project 1 

1(0-3-2) 

IEN3211 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส 
Industrial Engineering and Logistics Seminar 

1(0-3-2) 

รวม   18(15-9-36) 
 
การศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
ENP4301 การเตรียมสหกิจศึกษา 

Pre-Cooperative Education for Engineers 
0(0-3-2) 

xxxxxx หมวดวิชาเลือกเสรี 1 
Free Elective Course 1 

3(3-0-6) 

xxxxxx หมวดวิชาเลือกเสรี 2 
Free Elective Course 2 

3(3-0-6) 

IEN4203 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการและโลจสิติกส 2 
Industrial Engineering and Logistics Project 2 

3(0-9-5) 

รวม   9(6-12-19) 
 
การศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
ENP4302 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education for Engineers 
6(0-40-20) 

รวม 6(0-40-20) 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส 
แผนการศึกษาที่ 3 : แผนการศึกษาฝกงาน (ผูสาํเร็จการศึกษาระดับ ปวส.) 

 
ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
ENP1101 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1 

Physics for Engineers 1 
3(2-3-6) 

ENP1201 เขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering Drawing 

3(2-3-6) 

ENP2103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 
Computer Programming 

3(2-3-6) 

IEN2201 สถิติวิศวกรรม   
Engineering Statistics 

3(3-0-6) 

IEN3213 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน                                                             
Logistics and Supply Chain Management 

3(3-0-6) 

xxxxxx หมวดวิชาเลือกเสร ี1 
Free Elective Course 1 

3(3-0-6) 

รวม   18(15-9-36) 
 
 
ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
ENP1102  ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2 

Physics for Engineers 2 
3(2-3-6) 

ENP1103 เคมีสําหรับวิศวกร 
Chemistry for Engineers 

3(2-3-6) 

ENP1107 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกร 1 
Engineering Mathematics 1 

3(3-0-6) 

IEN2203 เทอรโมไดนามิกส 
Thermodynamics 

3(3-0-6) 

IEN3209 วิศวกรรมบํารุงรักษา   
Maintenance Engineering 

3(3-0-6) 

IEN3213 การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา          
Inventory and Warehouse Management                              

3(3-0-6) 

IEN3204 วิศวกรรมความปลอดภัย    
Safety Engineering 

3(3-0-6) 

รวม   21(19-6-42) 
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ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
ENP2102 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกร 2 

Engineering Mathematics 2 
3(3-0-6) 

ENP2201 วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials 

3(3-0-6) 

IEN3201 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและผลิต 
Computer Aided Design and Manufacturing 

3(3-0-6) 

ENP2202 สถิตยศาสตร 
Engineering Statics 

3(3-0-6) 

IEN3203 การศึกษาการทํางานในอุตสาหกรรม 
Industrial Work Study 

3(3-0-6) 

IEN3205 การควบคุมคุณภาพ  
Quality Control 

3(3-0-6) 

IEN3202 ระบบการผลิตอัตโนมัติ 
Manufacturing Automation 

3(3-0-6) 

รวม   21(21-0-42) 
 
 
ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
IEN3206 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม   

Engineering Economy 
3(3-0-6) 

IEN2206 การออกแบบการทดลองสําหรับวิศวกร 
Experimental Design for Engineers 

3(3-0-6) 

EEN2213 วิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน  
Fundamental of Electrical Engineering 

3(3-0-6) 

EEN2214 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 
Fundamental of Electrical Engineering Laboratory 

1(0-3-2) 

IEN2205 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
Mechanical Engineering Laboratory 

1(0-3-2) 

IEN2202 กรรมวิธีการผลิต    
Manufacturing Process 

3(3-0-6) 

IEN2204 ปฏิบัติกระบวนการผลิตพ้ืนฐาน  
Basic Production Practice 

1(0-3-2) 

IEN3211 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส 1(0-3-2) 
รวม   16(12-12-32) 
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ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูรอน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
ENP3301 การฝกงานวิศวกรรม 

Engineering Internships 
0(0-300-0) 

รวม 0(0-300-0) 
 
ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
IEN3207 การวางแผนและควบคุมการผลิต   

Production Planning and Control 
3(3-0-6) 

IEN3208 การวิจัยดําเนินงาน     
Operations Research 

3(3-0-6) 

IEN4202 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการและโลจสิติกส 1 
Industrial Engineering and Logistics Project 1 

1(0-3-2) 

xxxxxx หมวดวิชาเลือกเสรี 2 
Free Elective Course 2 

3(3-0-6) 

รวม   10(9-3-20) 
 
ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
IEN3215 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส 

Industrial and Logistics Engineering Laboratory 

1(0-3-2) 

IEN4203 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการและโลจสิติกส 2 
Industrial Engineering and Logistics Project 2 

3(0-9-5) 

IEN3210 การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม   
Industrial Plant Design 

3(3-0-6) 

IEN43xx หมวดวิชาชีพเลือก 1 
Major Elective Course 1 

3(3-0-6) 

IEN43xx หมวดวิชาชีพเลือก 2 
Major Elective Course 2 

3(3-0-6) 

รวม   13(9-12-25) 
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7.  การเทียบโอน/ยกเวนรายวิชา 
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมากอน เมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรน้ีสามารถเทียบ

โอนหนวยกิตได ทั้งน้ีเปนไปตามขอบังคับที่มหาวิทยาลัยปทุมธานีกําหนด โดยมีรูปแบบการเทียบโอน
ดังน้ี 

การเทียบโอนผลการเรียนหมายความวาการขอเทียบโอนหนวยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกัน 
ที่ไดเคยศึกษามาแลวจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยปทุมธานีรับรองเพ่ือใชนับ เปนสวนหน่ึง
ของการศึกษาในมหาวิทยาลัยปทุมธานี การเทียบโอนความรู ทักษะและประสบการณหมาย ความวา
การขอเทียบโอนความรู ทักษะและประสบการณจากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตาม
อัธยาศัยของนักศึกษาเพ่ือนับเปนหนวยกิตเทียบเทารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัย
ปทุมธานี 

หลักเกณฑการเทียบโอนใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอบังคับมหาวิทยาลัย
ปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559  

    1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หนวยกิต    ขอเทียบโอน  30    หนวยกิต 
           - กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร               9    หนวยกิต     ขอเทียบโอน   9    หนวยกิต 
 - กลุมวิชาภาษาศาสตร     9    หนวยกิต     ขอเทียบโอน   9    หนวยกิต 
 - กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   6    หนวยกิต     ขอเทียบโอน   6    หนวยกิต 
 - เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป                              6    หนวยกิต     ขอเทียบโอน   6    หนวยกิต 
     2. หมวดวิชาเฉพาะ     : ไมอนุญาตใหเทียบโอน 
     3. หมวดวิชาเลือกเสร ี    : ไมอนุญาตใหเทียบโอน 

  รวมหนวยกิตที่ขอเทียบโอน  30   หนวยกิต 
  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร          129   หนวยกิต 
  จํานวนหนวยกิตคงเหลือ   99   หนวยกิต 
 
8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร  
 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส เปนหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2565 
 2. กําหนดเปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2565 เปนตนไป  

3. การพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อ
วันที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 

สภามหาวิทยาลัยปทุมธานี ใหการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  ในการประชุมครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 
2565 เมื่อวันที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 

สภาวิศวกร ใหการรับรองปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ 
โลจิสติกส หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ ......... เดือน.......................... พ.ศ. 2565 
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9. ชื่อผูรบัรอง/อนุมัติขอมูล 

ตารางแสดงรายชื่อผูรับรอง/อนุมัติ 
ชื่อ-สกุล ตําแหนงบริหาร (วาระการดํารงตําแหนง 

พ.ศ.25xx-พ.ศ.25xx) 
ดร.ชนากานต ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี 11 ต.ค. 2545 – ปจจุบัน 

 
10. ชื่อผูรบัผดิชอบ/ผูประสานงานหลักสูตร 

ตารางแสดงรายชื่อผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานหลักสูตร 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง โทรศัพท E-mail 

1 นาย ผดุงศิลป  พิทักษ ผูรับผิดชอบหลักสูตร 08-7013-8426 p_phitak@ptu.ac.th 
2 นาย โกสินทรชัย แผวไธสง ผูรับผิดชอบหลักสูตร 08-0267-2276 kosinchai.p@ptu.ac.th 
3 นาย สนธินันท อินทสนธิ ผูรับผิดชอบหลักสูตร 09-2267-3426 sontinan.i@ptu.ac.th 
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สวนท่ี 2 นิสติ/นักศึกษา 
 

1. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
1.1  คุณสมบติัของผูเขาศึกษาและการเทยีบโอนหนวยกิต 

 1.1.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตร 
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา 
 1.1.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
 1.1.3 กรณีมีคุณสมบัติตามขอ 1.1.1 และขอ 1.1.2 และเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ใหเทียบ
โอนหรือยกเวนรายวิชาเปนไปตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยปทุมธานี และเปนไปตามเกณฑของสภา
วิศวกร 
 1.1.4 กรณีมีคุณสมบัติตามขอ 1.1.1 และขอ 1.1.2 และเปนผูที่เคยศึกษาแตยังไมสําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาจากวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรอง ใหเทียบโอนหรือยกเวนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไดตามเกณฑของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และการเทียบโอนหรือยกเวนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ใหเปนไปตามเกณฑของสภาวิศวกร 
 1.1.5 กรณีมีคุณสมบัติตามขอ 1.1.1 และขอ 1.1.2 และเปนผูมีความรู ทักษะ และประสบการณ การ
เทียบโอนหรือยกเวนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ ใหเปนไปตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
1.2  วิธีการคดัเลือกนักศึกษา 

โดยวิธีการการคัดเลือกผูสมัครใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการศึกษาช้ันปริญญาตรี        
พ.ศ. 2559  
 
2. แผนการรบันักศึกษาในระยะ 5 ป 

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาที่เขาศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ภายในระยะ 5 ป 
ตารางที่ 1 : ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ม.6 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชัน้ป 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา (พ.ศ.) 

2565 2566 2567 2568 2569 
ช้ันปที่ 1 30 30 30 30 30 
ช้ันปที่ 2 - 30 30 30 30 
ช้ันปที่ 3 - - 30 30 30 
ช้ันปที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
จํานวนผูท่ีคาดวาจะ

สําเรจ็การศึกษา 
- - - 30 30 
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ตารางที่ 2: ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. คุณลักษณะของบณัฑิตทีพ่ึงประสงค (ตามขอตกลง Washington Accord หรือ ตามขอตกลง Sydney 
Accord) 

3.1 แสดงความเช่ือมโยงระหวางรายวิชาของหลักสูตรกับคณุลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามขอตกลง 
Washington Accord ดังน้ี 

 
ลําดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  

(Graduate Attributes) ตามขอตกลง 
Washington Accord  

 

รหัส 

วิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

1 ความรูดานวิศวกรรม (Engineering 
Knowledge) 
-สามารถประยุกตใชความรูทางดานคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร พ้ืนฐานทางวิศวกรรม และความรู 
เฉพาะทางวิศวกรรม เพ่ือการแกไขและหา
คําตอบ ของปญหาทางวิศวกรรมท่ีซับซอน 

ENP1101 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1 

Physics for Engineers 1 

กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง เนน

การประยุกตใช กฎตาง ๆ ทางฟสิกส เวกเตอร 

การเคลื่อนท่ีใน 1, 2 และ 3 มิติ กฎการ

เคลื่อนท่ีของนิวตัน พลังงานและงาน โมเมนตัม

เชิงเสน การหมุน ทอรกและโมเมนตัมเชิงมุม 

สมดุลและการยืดหยุน คุณสมบัติของสสาร 

กลศาสตรของไหล การสั่นสะเทือน คลื่นและ

เสียง  อุณหพลศาสตร ความรอน ทฤษฎีจลน

ของกาซ ปฏิบัติการซ่ึงมีเนื้อหาสอดคลองกับ

ทฤษฎี 

ENP1102 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2 

Physics for Engineers 2 

การประยุกตใชกฎตาง ๆ ทางฟสิกส 

สนามไฟฟา กฎของเกาส ศักยไฟฟา ความจุ

ไฟฟากระแสไฟฟาและความตานทาน 

วงจรไฟฟา สนามแมเหล็ก เนื่องจากกระแส กฎ

ของแอมแปร การเหนี่ยวนําและความเหนี่ยวนํา 

ระดับชัน้ป 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา (พ.ศ.) 

2565 2566 2567 2568 2569 
ช้ันปที่ 1 30 30 30 30 30 
ช้ันปที่ 2 - 30 30 30 30 
ช้ันปที่ 3 - - 30 30 30 

รวม 30 60 90 90 90 
จํานวนผูท่ีคาดวาจะ

สําเรจ็การศึกษา 
- - 30 30 30 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
(Graduate Attributes) ตามขอตกลง 

Washington Accord  
 

รหัส 

วิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

สมการของแมกซเวลล การออสซิลเลตทาง

แมเหล็กไฟฟาและกระแสสลับ อิเลคทรอนิกส

พ้ืนฐาน องคประกอบของคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

การแทรกสอด การเลี้ยวเบน เลนส ฟสิกส

สมัยใหม โฟตอนและคลื่น สสาร อะตอม 

ปฏิบัติการซ่ึงมีเนื้อหาสอดคลองกับทฤษฎี 

ENP1103 เคมีสําหรับวิศวกร  

Chemistry for Engineers 

มวลสารสัมพันธและทฤษฎีอะตอมพ้ืนฐาน 

คุณสมบัติของแก็ส ของเหลว ของแข็งและ

สารละลาย สมดุลเคมี สมดุลอิออน จลนศาสตร

เคมี โครงสรางไฟฟาอะตอม พันธะเคมี สมบัติ

เพอริออดิก ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะและ

โลหะทรานซิชัน ปฏิบัติการซ่ึงมีเนื้อหา

สอดคลองกับทฤษฎ ี

ENP1107 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกร 1 

Engineering Mathematics 1 

พีชคณิตเวกเตอรในสามมิติ ลิมิต ความตอเนื่อง 

การหาอนุพันธและการอินทิเกรตของฟงกชันคา

จริงของตัวแปรจริงและฟงกชันคาเวกเตอรของ

ตัวแปรจริงและการประยุกต เทคนิคการ

อินทิเกรต อินทิกรัลแบบเสน อินทิกรัลไมตรง

แบบ การประยุกตใชอนุพันธ รูปแบบไมกําหนด 

การนําเขาสูสมการเชิงอนุพันธและการประยุกต 

คณิตศาสตรอุปมาน. 

ENP2102 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกร 2 

Engineering Mathematics 2 

ลําดับและอนุกรมของจํานวน การกระจาย

อนุกรมเทเลอรของฟงกชันพ้ืนฐาน การ

อินทิเกรตเชิงตัวเลข พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของ

ฟงกชันคาจรงิของสองตัวแปร เสนตรง ระนาบ 

และพ้ืนผิวในสเปส 3 มิติ แคลคูลัสของฟงกชัน

คาจริงของหลายตัวแปรและการประยุกต การ

แปลงลาปลาซ การแปลงลาปลาซผกผัน 

อนุกรมฟูเรียร ฟูเรียรอินเกรต การแปลงฟูเรียร 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
(Graduate Attributes) ตามขอตกลง 

Washington Accord  
 

รหัส 

วิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

ENP1201 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

ประวัติศาสตรงานเขียนแบบ อุปกรณท่ีจําเปน

สําหรับงานเขียนแบบ เทคนิคการเขียนตัวอักษร

และการใชสัญลักษณ การเขียนรูปทรง

เรขาคณิตประยุกต เทคนิคการเขียนภาพราง 

การเขียนภาพออรโธกราฟฟก การเขียนภาพไอ

โซเมตริก การใหขนาดและเกณฑความ

คลาดเคลื่อน การเขียนภาพตัด ภาพวิวชวย 

หลักการเรขาคณิตเบื้องตน ตรีโกณมิติ การ

แปลงหนวย พัฒนาการเขียนแบบโดยเนนใช

โปรแกรมสําเร็จรูป การมองภาพฉาย 3 ดาน 

รายละเอียดการเผื่อขนาดและการเขียนแบบ

ภาพประกอบ การคิดปริมาตรและน้ําหนักจาก

แบบงาน 

ENP2103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 

Computer Programming 

แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร สวนประกอบของ

คอมพิวเตอร การโตตอบระหวางฮารดแวรและ

ซอฟตแวร แนะนําการออกแบบ และการสราง

โปรแกรมโดยใชภาษาโปรแกรมในปจจุบัน การ

ปฏิบัติในการเขียนโปรแกรม 

ENP2201 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

การศึกษาความสมัพันธระหวางโครงสราง 

สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกตใช

ของกลุมหลักของวัสดุวิศวกรรม เชนโลหะ โพลิ

เมอร เซรามิค และวัสดุประกอบ คุณสมบัติ

เชิงกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ แผนภูมิ

สมดุลยและการตีความ กรรมวิธีทางความรอน 

การแตกหัก 

ENP2202 สถิตยศาสตรวิศวกรรม 

Engineering Statics 

บทนําเกี่ยวกับสถิตยศาสตร การวิเคราะหระบบ

แรง แรงลัพธ 2 มิติ 3 มิติ การประยุกตสมการ
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
(Graduate Attributes) ตามขอตกลง 

Washington Accord  
 

รหัส 

วิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

สมดุลในการวิเคราะหแรง โครงถัก โครงกรอบ

เครื่องจักรกล การวิเคราะหแรงกระจายบนคาน

และเคเบิล ความเสียดทานในสภาวะแหง งาน

เสมือนและเสถียรภาพ โมเมนตความเฉื่อยของ

พ้ืนท่ี บทนําเกี่ยวกับพลศาสตร 

EEN2213 วิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน 

Fundamental of Electrical Engineering 

การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงและ

กระแสสลับเบื้องตน แรงดัน กระแสและกําลัง

งาน หมอแปลงไฟฟา การแนะนําเครื่องจักกล

ไฟฟา อาทิ เคร่ืองกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา

และการนําไปใชงาน ระบบไฟฟาสามเฟสและ

การสงถายพลังงานไฟฟา การแนะนําเขาสู

เครื่องมือวัดพ้ืนฐานทางไฟฟา กฎหมายและ

ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา มาตรฐานความ

ปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา การแกปญหาพ้ืนฐาน

ทางไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจสอบ

ความปลอดภัยระบบไฟฟา 

EEN2214 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน    

Fundamental of Electrical Engineering 

Laboratory 

 ฝกปฏิบัติการพ้ืนฐานทางไฟฟาใหกับนักศึกษา

เกี่ยวกับการใชเครื่องมือวัดและอุปกรณตางๆใน

งานวิศวกรรมไฟฟาโดยเนนเรื่องความปลอดภัย

เกี่ยวกับไฟฟา 

IEN2202 กรรมวิธีการผลิต 

Manufacturing Process 

ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิตแบบ

ตางๆ เชน การหลอ การขึ้นรูปโลหะ การตัด

เฉือน และการเชื่อม ความสัมพันธของกรรมวิธี

การผลิตและการเลือกใชวัสดุ การพิจารณา

คาใชจายในแตละกรรมวิธีการผลิต 

IEN2203 เทอรโมไดนามิกส  

Thermodynamics 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
(Graduate Attributes) ตามขอตกลง 

Washington Accord  
 

รหัส 

วิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

งานและความรอน กฎขอท่ีหนึ่งของเทอรโม

ไดนามิกส กฎขอท่ีสองของเทอรโมไดนามิกส

และวัฏจักรคารโน พลังงาน เอนโทรป การ

ถายเทความรอนเบื้องตนและการสมดุลพลังงาน 

ระบบตนกําลังและระบบทําความเย็น 

IEN4313 กลศาสตรของแข็ง  

Mechanics of Solid 

แรงภายใน ความสัมพันธของความเคนและ

ความเครียด การบิดของเพลา การเขียน

ไดอะแกรมของแรงเฉือน และโมเมนตดัดในคาน 

ความเคนดัด และความเคนเฉือนในคาน การ

รวมความเคนตรงและความเคนดัด การรวม

ความเคนตามทฤษฎีของ Mohr’s Circle การ

โกงของคาน เสาสูง พลังงานความเครียด 

ทฤษฎีการพัง การประยุกตทฤษฎีกับงานดาน

วิศวกรรม 

2 การวิเคราะหปญหา (Problem Analysis) 
- สามารถระบุ ต้ังสมการ วิจัย สืบคน และ
วิเคราะห ปญหาทางวิศวกรรมท่ีซับซอน เพ่ือให
ไดขอสรุป ของปญหาท่ีมีนัยสําคัญ โดยใช 
หลักการทาง คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ธรรมชาติ และ วิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร 

IEN2201 สถิติวิศวกรรม 

Engineering Statistics 

ทฤษฎีเกี่ยวกับความนาจะเปน ตัวแปรสุม การ

แจกแจงความนาจะเปนแบบไมตอเนื่อง และ

แบบตอเนื่อง คาคาดหมายและโมเมนตฟงกชัน 

การทดสอบสมมติฐานและการอนุมานทางสถิติ 

การถดถอยเชิงเสนตรงและสหสัมพันธ การ

วิเคราะหความแปรปรวน และการประยุกตใช

กระบวนการทางสถิติในการแกปญหา 

IEN3205 การควบคุมคุณภาพ 

Quality Control 

การจัดการควบคมุคุณภาพ ขอบขายงาน

ควบคุมคุณภาพงานในอุตสาหกรรม การ

บริหารงานการควบคุมคุณภาพ ความผันแปร

และความสามารถของกระบวนการ การใช

เทคนิคทางสถิติในการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิ

ควบคุม การสุมตัวอยาง การควบคุมและวิธีการ

ดําเนินงานการตรวจสอบงานควบคุมคุณภาพ

รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีในการ
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
(Graduate Attributes) ตามขอตกลง 

Washington Accord  
 

รหัส 

วิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

ตรวจสอบคุณภาพ การใชตารางการสุมตัวอยาง

มาตรฐาน ความนาเชื่อทางวิศวกรรม การ

ประกันคุณภาพ และการจัดการคุณภาพเชิงรวม 

GED1602 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 

Mathematics and Statistics in Daily 

Life 

หลักเบื้องตนเกี่ยวกับวิธีคิดแบบคณิตศาสตร 

การใหเหตุผลเชิงตรรกะ วิธีการทางคณิตศาสตร

ทางการเงิน อัตราสวน สัดสวน รอยละ 

ดอกเบี้ย การทําบัญชีครัวเรือน การเก็บ

รวบรวม การนําเสนอ การวิเคราะหและแปล

ความหมายขอมูล และการประยุกตใช 

IEN3209 วิศวกรรมบํารุงรักษา 

Maintenance Engineering 

การบํารุงรักษาในอุตสาหกรรมและแนวคิดของ

การบํารุงรักษาแบบทวีผลท่ีทุกคนมีสวนรวม 

สถิติความลมเหลว ความนาเชื่อถือ การคงไว

และการวิเคราะหความพรอมในการใชงาน การ

หลอลื่น ระบบการบํารุงรักษาเชิงปองกันและ

เทคโนโลยีการติดตามสภาพเครื่องจักร การ

ควบคุมการบํารุงรักษา และระบบการสั่งงาน 

องคกรดานการบํารุงรักษา บุคลากรและ

ทรัพยากร ระบบการจัดการงานบาํรุงรักษาดวย

คอมพิวเตอร การจัดการวงจรชีวติของ

เครื่องจักร การรายงานการบํารุงรักษาและดัชนี

ประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบการบํารุงรักษา 

IEN4303 วิศวกรรมการหลอลื่นเบื้องตน 

Introduction to Lubrication 

Engineering 

แรงเสียดทาน การหลอลื่น และการสึกหรอ 

โหมดของการหลอลื่น ชนิดและการเลือกใชสาร

หลอลื่น/สารหลอเย็น ชนิดและการออกแบบ

ของระบบการหลอลื่น การทดสอบสารหลอลื่น

และขอกําหนดจําเพาะ การหลอลื่นชิ้นสวน

เครื่องจักรกล การติดตามคุณสมบัติของสาร
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
(Graduate Attributes) ตามขอตกลง 

Washington Accord  
 

รหัส 

วิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

หลอลื่นเพ่ือประเมินสภาพเครื่องจักร การ

จัดเก็บ/การขนถายสารหลอลื่น สุขลักษณะและ

ความปลอดภัยในการทํางานกับสารหลอลื่น

สําหรับผูใชและสิ่งแวดลอม 

IEN4304 วิศวกรรมการกัดกรอน 

Corrosion Engineering               

อุณหพลศาสตรและจลนศาสตรของการกัด

กรอนของโลหะ ชนิดและลักษณะของการกัด

กรอน การเกิดการกรอนแบบขุม การเกิดความ

เสียหายจากสภาวะแวดลอม การเสียหายจาก

ไฮโดรเจน การกัดกรอนตามขอบเกรนของโลหะ 

และการทดสอบแนวโนมของการกัดกรอน การ

ปองกันการกัดกรอนและขอพิจารณาโดยใชหลัก

เศรษฐศาสตร กรณีศึกษา                                                           

IEN4310 พฤติกรรมทางกลศาสตรของวัสดุ 

Mechanical Behavior of Materials 

ความยืดหยุนและ สมบัติยืดหยุนหนืด พลาสติก 

ความไมสมบูรณ จุด ขอบกพรองแบบเสน แรง

ตึงผิวขอบกพรองเชิงปริมาตร ลักษณะของการ

แตกหัก การคืบและความลา การทดสอบทาง

เครื่องกล 

3 การออกแบบ/พัฒนาหาคําตอบของปญหา 
(Design/Development of Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาคําตอบของปญหาทาง 
วิศวกรรมท่ีซับซอน และออกแบบระบบ ชิ้นงาน 
หรือกระบวนการ ตามความจําเปนและ
เหมาะสม กับขอพิจารณาทางดานสาธารณสุข 
ความปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม และ
สิ่งแวดลอม 

IEN3208 การวิจัยดําเนินงาน 

Operations Research 

ระเบียบวิธีการวิจัยดําเนินงานในการแกปญหา

วิศวกรรมอุตสาหการแผนใหม การใช

แบบจําลองทางคณิตศาสตร การโปรแกรมเชิง

เสน แบบจําลองการขนสง การจัดการโครงงาน 

ทฤษฎีเกมส ทฤษฎีแถวคอย แบบจําลองวัสดุคง

คลัง การจําลองในกระบวนการตัดสินใจ และ

การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางการวิจัย

ดําเนินงาน 

IEN3212 การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา 

Inventory and Warehouse 

Management 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
(Graduate Attributes) ตามขอตกลง 

Washington Accord  
 

รหัส 

วิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

แนวทางการบริหารจัดการคลังสินคา และศูนย

กระจายสินคา แนวโนม การเปลี่ยนแปลง และ

โอกาส บทบาทของคลังสินคาในโซอุปทาน การ

ออกแบบคลังสินคา การเลือกทําเลท่ีต้ัง การวาง

ผังคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา การ

วางแผนการไหลของวัสดุ แบบจําลองสําหรับ

การวิเคราะหและออกแบบคลังสินคาและ

เครือขายกระจายสินคา การกําหนดปจจัยทาง

เศรษฐกิจ บทบาทของคลังสินคาและศูนย

กระจายสินคาท้ังในและตางประเทศ การ

ออกแบบชั้นวางสินคา การบริหารจัดการขอมูล

ของคลังสินคา การจัดการความเสี่ยง ความ

ปลอดภัยในคลังสินคา การขนสงท่ีเกี่ยวกับ

กิจกรรมคลังสินคากรณีศึกษาจากงานจริง 

IEN3203      การศึกษาการทํางานอุตสาหกรรม  

Industrial Work Study 

ความรูเกี่ยวกับการศึกษาการเคลือ่นไหวและ

เวลาในการทํางาน แนวทางปฏิบัติและขั้นตอน

การปฏิบัติงาน รวมไปถึงการใชหลักการของ

เศรษฐศาสตรการเคลื่อนไหว การใชแผนภูมิ

กระบวนการไหลและไดอะแกรม แผนภูมิคน-

เครื่องจักร การประยุกตหลักการของวิชาการย

ศาสตรสําหรับการออกแบบสถานีงาน 

การศึกษาการเคลื่อนไหวแบบจุลภาค การ

คํานวณเวลามาตรฐาน การสุมงาน อัตรา

ประสิทธิภาพ ระบบขอมูลมาตรฐานและการใช

อุปกรณเกี่ยวกับการทํางาน 

IEN3210 การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม 

Industrial Plant Design 

เทคนิคการออกแบบและการวางผังโรงงาน

อุตสาหกรรม ท่ีตั้งโรงงาน การวิเคราะห

ผลิตภัณฑ ปจจัยและสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอผัง

ใหม การออกแบบผังโรงงานอยางมีระบบ การ

เลือกชนิดและรูปแบบของแผนผงั โดยพิจารณา

ถึงคนงาน อุปกรณ เครื่องจักร อุปกรณ 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
(Graduate Attributes) ตามขอตกลง 

Washington Accord  
 

รหัส 

วิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

สนับสนุนการผลติ การวิเคราะหความตองการ

เครื่องจักรและการใชพ้ืนท่ี ประเภทของคลัง

วัสดุ ระบบการเคลื่อนยายวัสดุ สภาพแวดลอม 

และพระราชบัญญัติเกี่ยวกับผังโรงงาน 

IEN4301 การขนสงและการกระจายสินคา   

Transportation and Distribution 

 การศึกษาและวิเคราะหระบบการขนสง ทาง

บก ทางอากาศ และทางน้ํา การพยากรณ

ปริมาณความตองการการเดินทาง การวิเคราะห

ปจจัยตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอระบบการขนสง 

ความหนาแนนการไหลของจราจร การตัดสินใจ

การเดินทางท่ีดีท่ีสุด แบบจําลองสาํหรับ

การศึกษาพฤติกรรมของระบบการขนสง การ

วางแผนการพัฒนาระบบและเสนทางขนสง 

กรณีศึกษาจากหนวยงานจริง                                                             

4 การสืบคน (Investigation) 
- สามารถดําเนินการสืบคนเพ่ือหาคําตอบของ 
ปญหาทางวิศวกรรมท่ีซับซอน โดยใชความรูจาก
งานวิจัยและวิธีการวิจัย รวมถึง การออกแบบ
การทดลอง การวิเคราะห และการแปล
ความหมายของขอมูล การสังเคราะหขอมูล
เพ่ือใหไดผลสรุปท่ี เชื่อถือได 

IEN2206 การออกแบบการทดลองสําหรับวิศวกร 

Experimental Design for Engineers 

การออกแบบการทดลอง การวิเคราะหความ

แปรปรวน การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุการ 

ทดลองแฟกทอเรียล การทดลองแฟกทอเรียล

บางสวน เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพ 

ความสัมพันธระหวางปจจัยในระบบงาน

อุตสาหกรรมและปญหา การวิเคราะหทางสถิติ

และการออกแบบระบบควบคมุในงาน

อุตสาหกรรม และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

ในการออกแบบการทดลอง 

IEN3211 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการและ 

โลจิสติกส 

Industrial Engineering and Logistics 

Seminar 

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทาง

วิศวกรรมอุตสาหการในระดับปริญญาตร ี

IEN4201 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการและโลจสิติกส 1 

Industrial Engineering and Logistics 

Project 1 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
(Graduate Attributes) ตามขอตกลง 

Washington Accord  
 

รหัส 

วิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

วรรณกรรมปริทัศน การเลือกหัวขอโครงงาน

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ การกําหนด

วัตถุประสงคและขอบเขตของโครงงาน 

การศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ การวางแผนการ

ดําเนินงานตลอดโครงงานและดําเนินงานตาม

แผน การเขียนรายงานการเตรียมโครงงานทาง

วิศวกรรมอุตสาหการ การนําเสนอโครงงาน 

IEN4202 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส 2 

Industrial Engineering and Logistics 

Project 2 

การดําเนินโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ

ตอเนื่องจากโครงงานทางวศิวกรรมอุตสาหการ 

1 ใหเสร็จสมบูรณ การเขียนรายงานโครงงาน

วิศวกรรมอุตสาหการ การพูดนําเสนอรายงาน 

5 การใชเครื่องมือทันสมัย (Modern Tool 
Usage)  
- สามารถสราง เลือกใช เทคนิควิธี ทรัพยากร 
และ ใชเครื่องมือทันสมัยทางวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึงการพยากรณ การ
ทําแบบจําลองของงานทางวิศวกรรมท่ีซับซอนท่ี 
เขาใจถึงขอจํากัดของเครื่องมือตาง ๆ  

IEN3202 ระบบการผลิตอัตโนมัติ 

Manufacturing Automation 

หลักการพ้ืนฐานของระบบอัตโนมัติในการผลิต 

การทํางานหลักของระบบและสวนประกอบท่ีใช

ในระบบอัตโนมัติ รวมถึงการควบคุมดวยลม

และไฮดรอลิกในกระบวนการผลิต การ

ออกแบบไดอะแกรมวงจรตาม 

Programmable Logic Controller (PLC); 

เครื่องมือเครื่องควบคุมเชิงตัวเลขเม่ือ

เปรียบเทียบกับการควบคมุแบบแมนนวลและ

แบบอัตโนมัติ การออกแบบระบบอัตโนมัติโดย

ใชองคประกอบท่ีเกี่ยวของ เชน ระบบการ

ประกอบอัตโนมัติ ระบบการผลิตแบบยืดหยุน 

(FMS) การควบคุมการผลิตผานระบบ IOT 

เชื่อมโยงระบบสมารทแฟคตอรี่ เปนตน รวมท้ัง

การทดสอบในหองปฏิบัติการท่ีเกี่ยวของ 

IEN4306 เครื่องมือวัดและการควบคุมทางอุตสาหกรรม 

Industrial Instrumentation and 

Control 

หลักการพ้ืนฐานของระบบการวัด คุณลักษณะ

ของเครื่องวัด หลักการการทางานและการ
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รหัส 

วิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

เลือกใชงานเครื่องวัดพ้ืนฐานในอุตสาหกรรม สา

หรับการวัดความดัน ระดับ อัตราการไหล 

แรงดัน การเคลื่อนท่ี อุณหภูมิ แนวคิดพ้ืนฐาน

ของการควบคุมกระบวนการอัตโนมัติ การ

ควบคุมแบบพีไอดี ปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องวัด

ตางๆ และตัวควบคุม ประกอบดัวย เครื่องวัด

ความดัน และทรานสมิตเตอร การวัดระดับ การ

วัดอัตราการไหล การวัดอุณหภูมิ ตัววัดการ

เคลื่อนท่ี การควบคุมแบบพีไอดี ตัวควบคุม

แบบตรรก 

IEN4307 หุนยนตอุตสาหกรรมและแมชีนวิชัน 

Industrial Robotics and Machine 

Vision 

 หลักการพ้ืนฐานของเทคโนโลยีหุนยนต ประวัติ

หุนยนต การจําแนกประเภทของหุนยนต 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหุนยนตอุตสาหกรรม 

โครงสรางทางกายภาพของหุนยนต คุณสมบัติ

ทางเทคนิคอ่ืน ๆ การใชงานสําหรับหุนยนต

อุตสาหกรรม การเคลื่อนท่ีของหุนยนตขั้น

พ้ืนฐาน แขนกล (Manipulator) ประเภทของ

ระบบขับเคลื่อน การควบคุมการเคลื่อนท่ีของ

หุนยนตอุตสาหกรรม การเขียนโปรแกรมภาษา

หุนยนตและหุนยนต อุปกรณท่ีติดต้ังไวท่ีปลาย

แขนเพ่ือใชทํางาน (end effector); การเลือก

และการออกแบบกริปเปอร เซ็นเซอรใน

วิทยาการหุนยนต การวิเคราะหการเคลื่อนท่ี

ของหุนยนต ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

จลนศาสตรของหุนยนต ระบบวิชันซิสเต็ม

หุนยนต วิชันซิสเต็ม การไดมาซ่ึงภาพ; เทคนิค

การจัดแสง การประมวลผลและการวิเคราะห

ภาพ เทคนิคการประมวลผลภาพ การวิเคราะห

ภาพ เทคนิควิชันซิสเต็ม (3D); การออกแบบ

และควบคุมเซลลหุนยนต การเชื่อมตอ

ฮารดแวร การจําลองแบบกราฟกสําหรับ

กําหนดตําแหนงการเคลื่อนไหวและ
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สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย (workcell) การ

ประยุกตใชหุนยนตในการผลิต รวมท้ังการ

ทดสอบในหองปฏิบัติการท่ีเกี่ยวของ 

IEN4308 นิวแมติกสและไฮดรอลิกสสําหรับ

อุตสาหกรรม 

Pneumatics and Hydraulics for 

Industry 

โครงสราง การทํางาน และสัญลักษณของ

อุปกรณในระบบนิวเเมติกส ระบบไฮดรอลิก 

ระบบนิวแมติกสไฟฟา และระบบไฮดรอลิกส

ไฟฟา หลักการเลือกใชอุปกรณ การออกแบบ

วงจรควบคุมของระบบแบบแมนนวล การ

ออกแบบวงจรควบคุมของระบบแบบอัตโนมัติ 

การออกแบบวงจรควบคุมของระบบแบบ IOT 

การประยุกตใชงาน การซอมบํารุงรักษา และ

ความปลอดภัยในการทํางาน รวมท้ังการ

ทดสอบในหองปฏิบัติการท่ีเกี่ยวของ 

IEN4309 พีแอลซีและระบบอัตโนมัติ 

PLC and Automation System 

การศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือ เเละ

อุปกรณตรวจวัดในกระบวนการควบคุมแบบ

ลําดับ การเขียนไดอะเเกรมของรีเลย การเขียน

โปรแกรมควบคุมอุปกรณ เครื่องมือเเละ

กระบวนการ โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิก

คอนโทรลเลอร การเขียนภาษาคําสั่ง บูลีน 

ภาษาคําสั่งเเลดเดอรไดอะแกรม การเขียน

โปรแกรมควบคุมแบบ  IOT เเละภาษาคําสั่งอ่ืน 

ๆ ท่ีเกี่ยวของกับระบบควบคุม แกไขหรือ

เปลี่ยนแปลงโปรแกรม หลักการเลือกใชอุปกรณ 

เครื่องมือเเละระบบควบคุมเเละการประยุกตใช

งานใหเหมาะสม รวมท้ังการทดสอบใน

หองปฏิบัติการท่ีเกี่ยวของ 

IEN3207 การวางแผนและควบคุมการผลิต 

Production Planning and Control 
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บทนําเกี่ยวกับระบบการผลิต เทคนิคการ

พยากรณ การบริหารวัสดุคงคลัง การวางแผน

การผลิต การวิเคราะหตนทุนและความสามารถ

ในการทํากําไรเพ่ือการตัดสินใจในการลงทุน 

การจัดตารางการผลิตและควบคุมการผลิต  

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยคํานวณรวมท้ัง

การประยุกตใชเทคโนโลยีตาง ๆ สําหรับการวาง

และควบคุมการผลิตสมัยใหม 

IEN3214 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส 

Industrial and Logistics Engineering 

Laboratory 

ปฏิบัติการเวลามาตรฐาน สถิติวิศวกรรม ความ

ปลอดภัยในการใชเครื่องมือและวินัยการ

ปฏิบัติงานในโรงงาน เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 

การวิจัยดําเนินงาน การควบคุมคณุภาพ 

โปรแกรมสําเร็จรูปในดานการวางแผนการผลิต

และจําลองสถานการณ 

IEN2204 ปฏิบัติกระบวนการผลิตพ้ืนฐาน 

Basic Production Practice 

การฝกการใชและการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัยใน

การใชเครื่องมือและเครื่องจักรในโรงปฏิบัติการ 

ไดแก งานวัด งานเครื่องมือพ้ืนฐาน งาน

เคร่ืองจักร งานเชื่อมและงานโลหะแผน 

IEN2205 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 

Mechanical Engineering Laboratory 

งานทดลองในดานการทดสอบสมบัติทางกลของ

วัสดุ กลศาสตรของเครื่องจักรกล อุณหพล

ศาสตร การถายเทและการนําความรอน ระบบ

ทําความเย็น ระบบอัดอากาศ กลศาสตรของ

ไหล 

IEN3201 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและผลิต 

Computer Aided Design and 

Manufacturing 

คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ การวิเคราะห

และการออกแบบผลิตภัณฑ การกําหนดขนาด
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และคาเผื่อพิกัดรูปทรง เครื่องจักรซีเอ็นซี การ

ควบคุมเครื่องซีเอ็นซี คอมพิวเตอรชวยในการ

ผลิต การปฏิบัติงานในโรงปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

การผลิตชิ้นสวนเครื่องกล กระบวนการตัดขั้นสูง 

เทคโนโลยีการข้ึนรูปตนแบบและการผลิตแบบ

เร็ว รวมท้ังการทดสอบในหองปฏิบัติการท่ี

เกี่ยวของ 

IEN4302 ระบบการขนถายวัสดุ    

Materials Handling System 

ประวัติความเปนมาของระบบขนถายวัสดุ 

ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุ  การจําแนก

ประเภทและชนิดของเครื่องมือขนถายวัสดุโดย

ใชทฤษฎีในการเลือกใชเครื่องมือขนถายวัสดุ

รวมถึงสวนประกอบของเครื่องมือไดอยาง

ถูกตอง พ้ืนฐานการออกแบบอุปกรณขนถาย

วัสดุรวมถึงการทดลองและปฏิบัติงานให

สามารถเขาใจในการวิเคราะหปญหาของระบบ

ขนถายวัสดุ                                                             

IEN4314 วิทยาการขอมูลเบื้องตน 

Introduction to Data Science 

การคนคืน การประมวลผล และการจัดเก็บ

ขอมูล การอนุมานเชิงสถิติ การถดถอย การแบง

ประเภทการแบงกลุม การแสดงขอมูลดวยภาพ 

อนุกรมเวลา เครื่องแนะนํา การวิเคราะห

เครือขายสังคม ขอมูลขนาดใหญ 

IEN4315 อินเตอรเน็ตสรรพสิ่งในอุตสาหกรรม  

Industrial Internet of Thing 

แนวคิดและเทคโนโลยีของสรรพสิ่งอินเตอรเน็ต 

ระบบการทางานท่ีสามารถติดตอสื่อสารและทา

งานรวมกันไดอยางเปนอัตโนมัติ ตัวอยาง

อุปกรณอัจฉริยะ นวัตกรรมใหม ๆ ในการสราง

ผลิตภัณฑในอุตสาหกรรม การประยุกตใชสรรพ

สิ่งอินเตอรเน็ต สาหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 

แนวทางการพัฒนานวัตกรรมไปสูเชิงพาณิชย

โดยอาศัยสรรพสิ่งอินเตอรเน็ต แนวโนมการ
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
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Washington Accord  
 

รหัส 

วิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

ยอมรับและใชงานสรรพสิ่งอินเตอรเน็ต 

กรณีศึกษาการใชงานสรรพสิ่งอินเตอรเน็ตใน

อุตสาหกรรม                                               

IEN4305 เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ 

Metal Forming Technology 

คุณสมบัติของวัสดุสําหรับการขึ้นรูปโลหะและ

การขึ้นรูปพลาสติก การขึ้นรูปโลหะแผน การ

ขึ้นรูปปริมาตร กระบวนการขึ้นรูปโลหะพ้ืนฐาน 

การตีขึ้นรูป การมวน การดึงขึ้นรูป การลาก 

โลหะผง พอลิเมอร เซรามิกซ และกระบวนการ

ฉีดพลาสติก ปจจัยและเครื่องมือท่ีเกี่ยวของกับ

การขึ้นรูปโลหะและกระบวนการฉีดพลาสติก 

IEN4311 วิศวกรรมเครื่องมือ 

Tools Engineering 

อุปกรณทางกลในการชวยเหลือสําหรับการผลิต

ไปยังตําแหนงท่ีตองการ รวมถึงการยึดตําแหนง

และเคลื่อนยายในเสนทางท่ีตองการ ชวยในการ

ตัด การวัด การประกอบ ขั้นตอนการเชื่อมหรือ

อุปกรณขนถายเครื่องมือท่ีออกแบบมาจาก

ชิ้นงานและความคลาดเคลื่อนของชิ้นงานเพ่ือ

หลีกเลี่ยงความผิดพลาดของขนาดและความ

คลาดเคลื่อนของรูปราง ความคลาดเคลื่อนใน

การวางซอน การเลือกและการคํานวณ

สวนประกอบทางกลตางๆท่ีใชสําหรับการสง

กําลังเชน ผลของลิ่ม ลอ สกรู สลัก ฯลฯ  

ตัวอยางสมบูรณ เชน อุปกรณจับยึดและ

อุปกรณกําหนดตําแหนง 

IEN4312 เครื่องมือกล   

Machine Tools          

ชนิดของเครื่องมือกลและการใช เชน เครื่องมือ

กลสําหรับการหลอม การขึ้นรูปโลหะ 

กระบวนการกําจัดวัสดุและเครื่องมือเครื่องจักร

เฉพาะสําหรับงานเฉพาะอ่ืน ๆ โครงสรางของ

เครื่องมือกล ตัวขับเครื่องและชุดเกียร รางสไลด 

และแบบโรตารี่และตลับลูกปน การต้ังเครื่องมือ
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Washington Accord  
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วิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

กล ระบบควบคุมเคร่ืองมือกล เชน ซีเอ็นซี และ 

พีแอลซี 

6 วิศวกรและสังคม (The Engineer and 
Society) 
- สามารถใชเหตุและผลจากหลักการและความรู
ท่ี ไดรับ มาประเมินประเด็นและผลกระทบตางๆ 
ทางสังคม ชีวอนามัย ความปลอดภัย กฎหมาย 
และวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวพันกับการปฏิบัติวิชาชีพ
วิศวกรรม 

 IEN3204 วิศวกรรมความปลอดภัย 

Safety Engineering 

ศึกษาหลักการปองกันความสูญเสีย การ

ออกแบบ วิเคราะหและควบคุมอันตรายของ

สถานท่ีทํางาน องคประกอบของคน เทคนิค

ของระบบความปลอดภัย หลักการของการ

จัดการความปลอดภัย และกฎหมายความ

ปลอดภัย การปองกันอุบัติเหตุในงาน

อุตสาหกรรม การควบคุมอันตรายของ

เครื่องจักรไฟฟา หมอไอน้ําและภาชนะรับ

แรงดัน การขนถายวัสดุ ความรอน แสง เสียง 

การสั่นสะเทือน การจัดการกัมมันตรังสี สารเคมี 

และการระบายอากาศ การประเมิน

ประสิทธิภาพความปลอดภัย การวิเคราะหและ

ประเมินความเสี่ยงในอุตสาหกรรม อุปกรณ

ปองกันบุคคล มาตรฐานและกฎระเบียบท่ี

เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน การ

ปองกันและระงับอัคคีภัย การคํานวณและ

ออกแบบระบบดับเพลิงดวยน้ํา 

 IEN4321 การยศาสตร 

Ergonomics 

กายวิภาค  สรีรศาสตร และชีวกลศาสตร

สําหรับการออกแบบการทํางาน การออกแบบ

สภาพแวดลอม แสง เสียง และอ่ืน ๆ การ

ทํางานรวมกันของคนและเครื่องจักร การ

ประยุกตหลักการของวิชาการยศาสตรเพ่ือความ

ปลอดภัยในการทํางาน 

7 สิ่งแวดลอมและความยั่งยืน (Environment 
and Sustainability) 
- สามารถเขาใจผลกระทบของคําตอบของปญหา
งานทางวิศวกรรมในบริบทของสังคมและ
สิ่งแวดลอม และสามารถแสดงความรูและความ
จําเปนของการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

IEN4319 กฎหมายอุตสาหกรรม 

Industrial Laws 

ขอกฎหมายและพระราชบัญญัติทางดานงาน

อุตสาหกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรม ความ

ปลอดภัย กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม 

พระราชบัญญัติวิศวกร 
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คําอธิบายรายวิชา 

GED1404     กฎหมายในชีวิตประจําวัน 

Law in Everyday Life 

หลักท่ัวไปกฎหมายแพง เกี่ยวกับบุคคล 

ทรัพยสิน นิติกรรมสัญญา  หนี้ ละเมิด 

ครอบครัว และมรดก การกระทําความผิดทาง

อาญา รวมท้ังกระบวนการยุติธรรมของไทย 

และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของ

นักศึกษา เชน สิทธิขั้นพ้ืนฐาน สิทธิมนุษยชน 

จริยธรรมการใชสื่อในยุคดิจิทัล กฎหมาย

ทรัพยสินทางปญญา กฎหมายสิ่งแวดลอมและ

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการคุมครอง

ศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี

เกี่ยวของกับการพัฒนาสูศตวรรษท่ี 21 

IEN4316 การบริหารงานคุณภาพ 

Quality Management 

หลักการประกันคุณภาพ ความตองการและ

ขอกําหนดของลูกคาและตลาด การพัฒนาและ

จัดการผลิตภัณฑ การหาแหลงตนทางและ

ความสัมพันธกับผูสงมอบ การประกันคุณภาพ

ในกระบวนการผลิต การบริการและ

ความสัมพันธกับลูกคา ความรับผิดชอบและการ

รับประกันผลิตภัณฑ การคุมครองผูบริโภค 

ตนทุนและระบบสารสนเทศ คุณภาพ การตรวจ

ประเมินคุณภาพ 

IEN4318 ผูรับผิดชอบพลังงาน 

Persons Responsible for Energy 

กฎหมายและความรูทางดานการอนุรักษ

พลังงาน การจัดการพลังงาน การตรวจวัด และ

วิเคราะหการใชพลังงาน ของเครื่องจักรและ 

อุปกรณ และระบบ มาตรการอนุรักษพลังงาน

ของระบบการจัดทํารายงานการจดัการพลังงาน 

การจัดทําเปาหมายและแผนดานการอนุรักษ

พลังงานและการสงขอมูลการใชพลังงานตาม

ขอบังคับของกฎหมาย 

    



37 

 

ลําดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
(Graduate Attributes) ตามขอตกลง 

Washington Accord  
 

รหัส 

วิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

8 จรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethics)  
- สามารถใชหลักการทางจรรยาบรรณและมี
สํานึก รับผิดชอบตอมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ
วิศวกรรม  

IEN4317 การควบคุมมลภาวะและการบําบัดของเสีย 

Pollution Control and Waste 

Treatment 

มลพิษทางอุตสาหกรรม มลพิษทางอากาศ น้ํา

ท้ิง ของเสียอันตรายและเสียงเนนหนักถึง

แหลงท่ีมา สาเหตุและผลวิธีการควบคุม การ

บําบัดและกําจัดโดยท่ัวไป ระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม การลดปริมาณของเสียหนาท่ีและ

การลงโทษตามกฎหมายสิ่งแวดลอมของ

ประเทศไทย 

9 การทํางานเด่ียวและทํางานเปนทีม 
(Individual and Team work) 
- ทําหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังในดานการ 
ทํางานเดี่ยว และการทํางานในฐานะผูรวมทีม
หรือ ผูนําทีมท่ีมีความหลากหลายของสาขา
วิชาชีพ 

ENP3301 การฝกงานทางวิศวกรรม   

Engineering Internships       

ฝกงานดานวิศวกรรมในหนวยงานของรัฐ  

เอกชน  หรือในหองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย

เปนเวลาไมนอยกวา 300 ชั่วโมง 

ENP4302 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education for Engineers 

นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนหนึ่ง

เปนพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ 

ครบ 1 ภาคเรียนสหกิจศึกษาตามท่ีภาควิชา

กําหนดตอเนื่องกันไมนอยกวา 4 เดือน เม่ือ

เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแลวนักศึกษาจะตองสง

รายงานวิชาการและนําเสนอผลการไป

ปฏิบัติงานตอคณาจารยในภาควิชา เพ่ือท่ีจะ

ประเมินผลการเรียนของนักเรียนในหลักสูตรนี้ 

โดยวัดจากผลประเมินของอาจารยท่ีปรึกษาสห

กิจศึกษา พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการและจากรายงานวิชาการ 

10 การสื่อสาร (Communication)  
- สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมท่ีซับซอนกับกลุม
ผู ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมและสังคมโดยรวมได
อยาง มีประสิทธิผล อาทิ สามารถอานและเขียน
รายงาน ทางวิศวกรรมและเตรียมเอกสารการ
ออกแบบงาน วิศวกรรมไดอยางมีประสิทธิผล 

GED1501 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 

Thai Language for Professional 

Purposes 

องคประกอบของการสื่อสาร การวิเคราะห

ปญหาการสื่อสาร การตีความ การวิเคราะห

ความนาเชื่อถือของสาร ลักษณะของภาษาพูด

และภาษาเขียน ระดับภาษา การใชภาษาไทย
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สามารถนําเสนอ สามารถใหและรับคําแนะนํา
งานไดอยางชัดเจน  

ในการติดตอธุรกิจ หนังสือราชการ การประชุม

และการเขียนรายงานการประชุม การใช

ภาษาไทยท่ีสอดคลองกับแตละวิชาชีพ 

GED1502 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

Foundation English 

ชนิดของคํา 8 ชนิด ความหมายของคําศัพท

ตางๆ หลักภาษาอังกฤษ กาลในภาษาอังกฤษ 

การแตงประโยคชนิดตางๆ ภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวัน 

GED1503 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

Communicative English     

ทักษะการสื่อสารท่ีภาษาอังกฤษท่ีจําเปน โดย

เนน การฟง การพูด การเขียนและการอานใน

ชีวิตประจําวันรวมถึงการทักทาย คําขอบคุณ 

คําขอโทษ การตอบรับทางโทรศัพท การนัด

หมายในสถานการณตาง ๆ การอาน

ภาษาอังกฤษเพ่ือจับใจความ การคาดเดา

ความหมาย การแปลความหมาย การฟง

ภาษาอังกฤษเนนทักษะฟงเสียงภาษาอังกฤษ

จากเจาของภาษา และการเขียนประโยคตาม

โครงสรางประโยคอยางงาย การเขียนประโยค

ความรวม และการเขียนในระดับยอหนา 

11 การบริหารโครงการและการลงทุน (Project 
Management and Finance) 
- สามารถแสดงวามีความรูและความเขาใจ 
หลักการทางวิศวกรรมและการบริหารงาน และ 
สามารถประยุกตใชหลักการบริหารในงานของ
ตน ในฐานะผูรวมทีมและผูนําทีมเพ่ือบริหาร
จัดการ โครงการวิศวกรรมท่ีมีสภาพแวดลอมการ
ทํางาน ความหลากหลายสาขาวิชาชีพ 

IEN3206 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 

Engineering Economy 

หลักการและเทคนิคพ้ืนฐานสําหรับการ

วิเคราะหโครงการทางวิศวกรรมในเชิง

เศรษฐศาสตร มูลคาของเงินตามเวลา วิธีการ

เปรียบเทียบโครงการ การวิเคราะหการทดแทน

ทรัพยสินการวิเคราะหจุดคุมทุน คาเสื่อมราคา 

การประเมินบนความเสี่ยงและความไมแนนอน 

การประเมินการคํานวณเกี่ยวกับภาษีเงินได 

การจัดการตนทุนเพ่ือการจัดสรรงบประมาณ 

การวิเคราะหงบการเงินและการบัญชี การ

วิเคราะหและประเมินความเปนไปไดของ

โครงการ 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
(Graduate Attributes) ตามขอตกลง 

Washington Accord  
 

รหัส 

วิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

IEN4324 การวิเคราะหตนทุนอุตสาหกรรมและ

งบประมาณ 

Industrial Cost Analysis and Budgeting 

บทนําเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน เทคนิค

พ้ืนฐานในการวิเคราะหและจัดทํารายงาน

ทางการเงิน การวิเคราะหและจัดทําตนทุนงาน

สงทําและตนทุนกระบวนการ การวิเคราะหและ

จัดทําตนทุนมาตรฐาน  การนําผลการวิเคราะห

ตนทุนมาใชในการวางแผน ควบคมุ และ

ตัดสินใจ เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงาน การจัดทํา

งบประมาณ 

IEN4322 การบริหารโครงการ 

Project Management 

ความหมายของโครงการและความสําคัญของ

การบริหารโครงการ การวางแผนการ

ดําเนินงานของโครงการ การศึกษาความเปนไป

ได การจัดการงบประมาณ การจัดหาทรัพยากร

และเทคโนโลยี การควบคุมโครงการ และการ

ปดโครงการ การสรางแผนงานดวยตาราง

ปฏิบัติการของ GANTT  PERT และ CPM การ

วิเคราะหและการประเมินผลโครงการเพ่ือการ

ตัดสินใจและการควบคุม 

IEN3213 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 

Logistics and Supply Chain 

Management 

หลักการและความสําคัญของการจัดการโลจิ

สติกสและโซอุปทาน กลยุทธโซอุปทาน การ

วางแผนการพยากรณ การจัดซ้ือและการจัดหา 

การจัดการสินคาคงคลงั การจัดการคลังสินคา

และศูนยกระจายสินคา การจัดการขนสง การ

จัดการกระบวนผลิตและการดําเนินงาน การ

วัดผลปฏิบัติงาน การจัดการนําเขา สงออก 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวของดานการ

จัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน การประเมิน
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
(Graduate Attributes) ตามขอตกลง 

Washington Accord  
 

รหัส 

วิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

ระบบโลจิสติกส ตัวชี้วัด และการวัดระดับการ

บริการลูกคา                                              

GED1409 การประกอบการธุรกิจ 

Entrepreneurship 

ความคิดและลักษณะการเปนผูประกอบการ  

วิธีการเริ่มธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจใหม นับต้ังแต

การวิเคราะหและประเมินโอกาสทางธุรกิจ  

การศึกษาความเปนไปได  การออกแบบ  การ

ขายออนไลน เกณฑสําหรับการวางแผน  การ

จัดทําแผนธุรกิจ  และการพัฒนาธุรกิจ 

IEN4320 วิศวกรรมคุณคา 

Value Engineering 

ความเปนมาของวิศวกรรมคุณคา หลักการ

พ้ืนฐาน แผนงานเทคนิคความกาวหนา   

ขั้นตอนการจัดการ การเลือกโครงงาน ขั้นตอน

คาใชจายเปาหมาย ขั้นตอนในการลดคาใชจาย 

วิธีการและการวิเคราะหในโครงงานวิศวกรรม

คุณคา ทดสอบปญหาและการประยุกตใช

วิศวกรรมคุณคา 

  IEN4323 การตลาดอุตสาหกรรม    

Industrial Maketing 

การตลาดในเศรษฐกิจสมัยใหม สิ่งแวดลอมทาง

การตลาด คุณลักษณะของสินคาอุตสาหกกรรม 

พฤติกรรมการซ้ือของตลาดผูบริโภคและตลาด

ธุรกิจอุตสาหกรรม การจัดการกับการแขงขัน 

การระบุสวนของการตลาด การเลือกตลาด

เปาหมาย วงจรชีวิตผลิตภัณฑ การจัดการ

ชองทางจัดจาํหนายและโลจิสติกสของตลาดคา

ปลีกและคาสง การสงเสริมการขาย การตลาด

ทางตรง การวางแผนกลยุทธและการวิเคราะห

สถานการณทางการตลาด                                                             

IEN4325 พาณิชยอิเลคทรอนิกส 

Electronic Cmmerce                                                           

หลักการในการนําขอมูลเขาสูระบบสาระสนเทศ

ธุรกิจในรูปแบบอิเลคทรอนิกส เพ่ือประโยชนใช
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
(Graduate Attributes) ตามขอตกลง 

Washington Accord  
 

รหัส 

วิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

งานท้ังภายในองคกรเพ่ือการสื่อสารกับบุคลากร

ท่ีเกี่ยวของ โดยใชระบบอินทราเน็ต และ

ภายนอกองคกรในการสื่อสารกับลูกคาและผู

จําหนายสินคา โดยใชระบบอินเตอรเน็ต โดย

ศึกษาจากตัวอยางกรณีศึกษาของธุรกิจท่ี

ประสบผลสําเร็จในการจัดทําระบบธุรกิจ

อิเล็คทรอนิกส ซ่ึงตองใชความรูพ้ืนฐานทาง

โครงสรางธุรกิจ การสรางฐานความรูระบบ

อินเทอรเน็ต และการวางแผนการตลาด 

IEN4326 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

International Business Management 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ 

นโยบายและกรอบการคาพหุภาคี (WTO) การ

ลงทุนระหวางประเทศ สํารวจสภาพแวดลอม

ทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม กฎหมาย 

การเมือง การตลาด การผลิตและการเงิน

ระหวางประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย 

ในการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ                                                      

IEN4327 การจัดการอุตสาหกรรม   

Industrial Management  

หลักการของการบริหารแบบใหม วิธีการเพ่ิม

ผลผลิต มนุษยสัมพันธ ความปลอดภัยใน

โรงงานอุตสาหกรรม มลภาวะ กฎหมายพาณิชย 

การเงิน การตลาดและการบริหารโครงการ                                                                   

12 การเรียนรูตลอดชีพ (Lifelong Learning) 
- ตระหนักและเห็นความจําเปนในการเตรียมตัว 
เพ่ือใหสามารถการปฏิบัติงานไดโดยลําพังและ 
สามารถการเรียนรูตลอดชีพเม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีและวิศวกรรม 

ENP4301 เตรียมสหกิจศึกษา 

Pre-Cooperative Education for 

Engineers 

หลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา ความ

พรอมในการทํางาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

การแตงกาย ความตรงตอเวลา การทํางาน

รวมกับผูรวมงาน จริยธรรมในการประกอบ

วิชาชีพ การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ ความ

ปลอดภัยในการทํางานและเทคนิคการปฐม

พยาบาลเบื้องตน การบริหารและการวางแผน
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
(Graduate Attributes) ตามขอตกลง 

Washington Accord  
 

รหัส 

วิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

ในการทํางาน ประสิทธิภาพและการประเมินผล

งาน การเขียนและนําเสนอรายงาน 

GED1401 การวางแผนเปาหมายชีวิต 

Life Goal Planning 

หลักท่ัวไปกฎหมายแพง เกี่ยวกับบุคคล 

ทรัพยสิน นิติกรรมสัญญา  หนี้ ละเมิด 

ครอบครัว และมรดก การกระทําความผิดทาง

อาญา รวมท้ังกระบวนการยุติธรรมของไทย 

และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของ

นักศึกษา เชน สิทธิขั้นพ้ืนฐาน สิทธิมนุษยชน 

จริยธรรมการใชสื่อในยุคดิจิทัล กฎหมาย

ทรัพยสินทางปญญา กฎหมายสิ่งแวดลอมและ

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการคุมครอง

ศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี

เกี่ยวของกับการพัฒนาสูศตวรรษท่ี 21 

GED1601 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 

Information Technology and 

Innovation  

ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประสม การใช

เครื่องมือตางๆ เพ่ือสืบคนขอมูลท่ีเกี่ยวของ การ

ตรวจสอบความนาเชื่อถือของแหลงขอมูลตางๆ 

การจัดระบบ แบงปนทรัพยากร ความตระหนัก

ถึงประเด็นตางๆ เรื่องลิขสิทธิ์ การคัดลอก

ผลงาน หลักการพ้ืนฐานและการทดลองผลิตสื่อ

ดิจิทัล ความปลอดภัยบนสื่อสังคมออนไลน การ

ใชเทคโนโลยีในการเรียนรู การติดตั้งและใช

ซอฟทแวร   แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ

หรือแท็บเล็ต คําศัพทเฉพาะเกี่ยวกับเทคโนโลยี

ดิจิทัล การใชเครื่องมือในการสนทนาและ

ทํางานแบบออนไลน 
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3.2 แสดงความเช่ือมโยงระหวางรายวิชาของหลักสูตรกับคณุลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามขอตกลง 
Sydney Accord 
ลําดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  

(Graduate Attributes) ตามขอตกลง 
Washington Accord  

 

รหัส 

วิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

1 ความรูดานวิศวกรรม (Engineering 
Knowledge) 
-สามารถประยุกตใชความรูทางดานคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร พ้ืนฐานทางวิศวกรรม และความรู 
เฉพาะทางวิศวกรรม เพ่ือนิยามและใช ขั้นตอน 
งาน กระบวนการ ระบบงานหรือวิธีการทาง 
วิศวกรรม 

ENP1101 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1 

Physics for Engineers 1 

กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง เนน

การประยุกตใช กฎตาง ๆ ทางฟสิกส เวกเตอร 

การเคลื่อนท่ีใน 1, 2 และ 3 มิติ กฎการ

เคลื่อนท่ีของนิวตัน พลังงานและงาน โมเมนตัม

เชิงเสน การหมุน ทอรกและโมเมนตัมเชิงมุม 

สมดุลและการยืดหยุน คุณสมบัติของสสาร 

กลศาสตรของไหล การสั่นสะเทือน คลื่นและ

เสียง  อุณหพลศาสตร ความรอน ทฤษฎีจลน

ของกาซ ปฏิบัติการซ่ึงมีเนื้อหาสอดคลองกับ

ทฤษฎี 

ENP1102 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2 

Physics for Engineers 2 

การประยุกตใชกฎตาง ๆ ทางฟสิกส 

สนามไฟฟา กฎของเกาส ศักยไฟฟา ความจุ

ไฟฟากระแสไฟฟาและความตานทาน 

วงจรไฟฟา สนามแมเหล็ก เนื่องจากกระแส กฎ

ของแอมแปร การเหนี่ยวนําและความเหนี่ยวนํา 

สมการของแมกซเวลล การออสซิลเลตทาง

แมเหล็กไฟฟาและกระแสสลับ อิเลคทรอนิกส

พ้ืนฐาน องคประกอบของคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

การแทรกสอด การเลี้ยวเบน เลนส ฟสิกส

สมัยใหม โฟตอนและคลื่น สสาร อะตอม 

ปฏิบัติการซ่ึงมีเนื้อหาสอดคลองกับทฤษฎี 

ENP1103 เคมีสําหรับวิศวกร  

Chemistry for Engineers 

มวลสารสัมพันธและทฤษฎีอะตอมพ้ืนฐาน 

คุณสมบัติของแก็ส ของเหลว ของแข็งและ

สารละลาย สมดุลเคมี สมดุลอิออน จลนศาสตร

เคมี โครงสรางไฟฟาอะตอม พันธะเคมี สมบัติ

เพอริออดิก ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะและ
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
(Graduate Attributes) ตามขอตกลง 

Washington Accord  
 

รหัส 

วิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

โลหะทรานซิชัน ปฏิบัติการซ่ึงมีเนื้อหา

สอดคลองกับทฤษฎ ี

ENP1107 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกร 1 

Engineering Mathematics 1 

พีชคณิตเวกเตอรในสามมิติ ลิมิต ความตอเนื่อง 

การหาอนุพันธและการอินทิเกรตของฟงกชันคา

จริงของตัวแปรจริงและฟงกชันคาเวกเตอรของ

ตัวแปรจริงและการประยุกต เทคนิคการ

อินทิเกรต อินทิกรัลแบบเสน อินทิกรัลไมตรง

แบบ การประยุกตใชอนุพันธ รูปแบบไมกําหนด 

การนําเขาสูสมการเชิงอนุพันธและการประยุกต 

คณิตศาสตรอุปมาน. 

ENP2102 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกร 2 

Engineering Mathematics 2 

ลําดับและอนุกรมของจํานวน การกระจาย

อนุกรมเทเลอรของฟงกชันพ้ืนฐาน การ

อินทิเกรตเชิงตัวเลข พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของ

ฟงกชันคาจรงิของสองตัวแปร เสนตรง ระนาบ 

และพ้ืนผิวในสเปส 3 มิติ แคลคูลัสของฟงกชัน

คาจริงของหลายตัวแปรและการประยุกต การ

แปลงลาปลาซ การแปลงลาปลาซผกผัน 

อนุกรมฟูเรียร ฟูเรียรอินเกรต การแปลงฟูเรียร 

ENP1201 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

ประวัติศาสตรงานเขียนแบบ อุปกรณท่ีจําเปน

สําหรับงานเขียนแบบ เทคนิคการเขียนตัวอักษร

และการใชสัญลักษณ การเขียนรูปทรง

เรขาคณิตประยุกต เทคนิคการเขียนภาพราง 

การเขียนภาพออรโธกราฟฟก การเขียนภาพไอ

โซเมตริก การใหขนาดและเกณฑความ

คลาดเคลื่อน การเขียนภาพตัด ภาพวิวชวย 

หลักการเรขาคณิตเบื้องตน ตรีโกณมิติ การ

แปลงหนวย พัฒนาการเขียนแบบโดยเนนใช

โปรแกรมสําเร็จรูป การมองภาพฉาย 3 ดาน 

รายละเอียดการเผื่อขนาดและการเขียนแบบ
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
(Graduate Attributes) ตามขอตกลง 

Washington Accord  
 

รหัส 

วิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

ภาพประกอบ การคิดปริมาตรและน้ําหนักจาก

แบบงาน 

ENP2103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 

Computer Programming 

แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร สวนประกอบของ

คอมพิวเตอร การโตตอบระหวางฮารดแวรและ

ซอฟตแวร แนะนําการออกแบบ และการสราง

โปรแกรมโดยใชภาษาโปรแกรมในปจจุบัน การ

ปฏิบัติในการเขียนโปรแกรม 

ENP2201 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

การศึกษาความสมัพันธระหวางโครงสราง 

สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกตใช

ของกลุมหลักของวัสดุวิศวกรรม เชนโลหะ โพลิ

เมอร เซรามิค และวัสดุประกอบ คุณสมบัติ

เชิงกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ แผนภูมิ

สมดุลยและการตีความ กรรมวิธีทางความรอน 

การแตกหัก 

ENP2202 สถิตยศาสตรวิศวกรรม 

Engineering Statics 

บทนําเกี่ยวกับสถิตยศาสตร การวิเคราะหระบบ

แรง แรงลัพธ 2 มิติ 3 มิติ การประยุกตสมการ

สมดุลในการวิเคราะหแรง โครงถัก โครงกรอบ

เครื่องจักรกล การวิเคราะหแรงกระจายบนคาน

และเคเบิล ความเสียดทานในสภาวะแหง งาน

เสมือนและเสถียรภาพ โมเมนตความเฉื่อยของ

พ้ืนท่ี บทนําเกี่ยวกับพลศาสตร 

EEN2213 วิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน 

Fundamental of Electrical Engineering 

การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงและ

กระแสสลับเบื้องตน แรงดัน กระแสและกําลัง

งาน หมอแปลงไฟฟา การแนะนําเครื่องจักกล

ไฟฟา อาทิ เคร่ืองกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา

และการนําไปใชงาน ระบบไฟฟาสามเฟสและ

การสงถายพลังงานไฟฟา การแนะนําเขาสู
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
(Graduate Attributes) ตามขอตกลง 

Washington Accord  
 

รหัส 

วิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

เครื่องมือวัดพ้ืนฐานทางไฟฟา กฎหมายและ

ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา มาตรฐานความ

ปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา การแกปญหาพ้ืนฐาน

ทางไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจสอบ

ความปลอดภัยระบบไฟฟา 

EEN2214 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน 

Fundamental of Electrical Engineering 

Laboratory       

 ฝกปฏิบัติการพ้ืนฐานทางไฟฟาใหกับนักศึกษา

เกี่ยวกับการใชเครื่องมือวัดและอุปกรณตางๆใน

งานวิศวกรรมไฟฟาโดยเนนเรื่องความปลอดภัย

เกี่ยวกับไฟฟา 

IEN2202 กรรมวิธีการผลิต 

Manufacturing Process 

ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิตแบบ

ตางๆ เชน การหลอ การขึ้นรูปโลหะ การตัด

เฉือน และการเชื่อม ความสัมพันธของกรรมวิธี

การผลิตและการเลือกใชวัสดุ การพิจารณา

คาใชจายในแตละกรรมวิธีการผลิต 

IEN2203 เทอรโมไดนามิกส 

Thermodynamics  

งานและความรอน กฎขอท่ีหนึ่งของเทอรโม

ไดนามิกส กฎขอท่ีสองของเทอรโมไดนามิกส

และวัฏจักรคารโน พลังงาน เอนโทรป การ

ถายเทความรอนเบื้องตนและการสมดุลพลังงาน 

ระบบตนกําลังและระบบทําความเย็น 

IEN4313 กลศาสตรของแข็ง  

Mechanics of Solid 

แรงภายใน ความสัมพันธของความเคนและ

ความเครียด การบิดของเพลา การเขียน

ไดอะแกรมของแรงเฉือน และโมเมนตดัดในคาน 

ความเคนดัด และความเคนเฉือนในคาน การ

รวมความเคนตรงและความเคนดัด การรวม

ความเคนตามทฤษฎีของ Mohr’s Circle การ

โกงของคาน เสาสูง พลังงานความเครียด 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
(Graduate Attributes) ตามขอตกลง 

Washington Accord  
 

รหัส 

วิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

ทฤษฎีการพัง การประยุกตทฤษฎีกับงานดาน

วิศวกรรม 

2 การวิเคราะหปญหา (Problem Analysis) 
- สามารถระบุ ต้ังสมการ วิจัย สืบคน และ
วิเคราะห ปญหาทางวิศวกรรมท่ัวไป เพ่ือใหได
ขอสรุปของปญหาท่ีมีนัยสําคัญ โดยใชเครื่องมือ
วิเคราะหและ อุปกรณ อยางเหมาะสมตามสาขา
ความชํานาญ 

IEN2201 สถิติวิศวกรรม 

Engineering Statistics 

ทฤษฎีเกี่ยวกับความนาจะเปน ตัวแปรสุม การ

แจกแจงความนาจะเปนแบบไมตอเนื่อง และ

แบบตอเนื่อง คาคาดหมายและโมเมนตฟงกชัน 

การทดสอบสมมติฐานและการอนุมานทางสถิติ 

การถดถอยเชิงเสนตรงและสหสัมพันธ การ

วิเคราะหความแปรปรวน และการประยุกตใช

กระบวนการทางสถิติในการแกปญหา 

IEN3205 การควบคุมคุณภาพ 

Quality Control 

การจัดการควบคมุคุณภาพ ขอบขายงาน

ควบคุมคุณภาพงานในอุตสาหกรรม การ

บริหารงานการควบคุมคุณภาพ ความผันแปร

และความสามารถของกระบวนการ การใช

เทคนิคทางสถิติในการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิ

ควบคุม การสุมตัวอยาง การควบคุมและวิธีการ

ดําเนินงานการตรวจสอบงานควบคุมคุณภาพ

รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีในการ

ตรวจสอบคุณภาพ การใชตารางการสุมตัวอยาง

มาตรฐาน ความนาเชื่อทางวิศวกรรม การ

ประกันคุณภาพ และการจัดการคุณภาพเชิงรวม 

GED1602 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 

Mathematics and Statistics in Daily 

Life 

หลักเบื้องตนเกี่ยวกับวิธีคิดแบบคณิตศาสตร 

การใหเหตุผลเชิงตรรกะ วิธีการทางคณิตศาสตร

ทางการเงิน อัตราสวน สัดสวน รอยละ 

ดอกเบี้ย การทําบัญชีครัวเรือน การเก็บ

รวบรวม การนําเสนอ การวิเคราะหและแปล

ความหมายขอมูล และการประยุกตใช 

IEN3209 วิศวกรรมบํารุงรักษา 

Maintenance Engineering 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
(Graduate Attributes) ตามขอตกลง 

Washington Accord  
 

รหัส 

วิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

การบํารุงรักษาในอุตสาหกรรมและแนวคิดของ

การบํารุงรักษาแบบทวีผลท่ีทุกคนมีสวนรวม 

สถิติความลมเหลว ความนาเชื่อถือ การคงไว

และการวิเคราะหความพรอมในการใชงาน การ

หลอลื่น ระบบการบํารุงรักษาเชิงปองกันและ

เทคโนโลยีการติดตามสภาพเครื่องจักร การ

ควบคุมการบํารุงรักษา และระบบการสั่งงาน 

องคกรดานการบํารุงรักษา บุคลากรและ

ทรัพยากร ระบบการจัดการงานบาํรุงรักษาดวย

คอมพิวเตอร การจัดการวงจรชีวติของ

เครื่องจักร การรายงานการบํารุงรักษาและดัชนี

ประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบการบํารุงรักษา 

IEN4303 วิศวกรรมการหลอลื่นเบื้องตน 

Introduction to Lubrication 

Engineering 

แรงเสียดทาน การหลอลื่น และการสึกหรอ 

โหมดของการหลอลื่น ชนิดและการเลือกใชสาร

หลอลื่น/สารหลอเย็น ชนิดและการออกแบบ

ของระบบการหลอลื่น การทดสอบสารหลอลื่น

และขอกําหนดจําเพาะ การหลอลื่นชิ้นสวน

เครื่องจักรกล การติดตามคุณสมบัติของสาร

หลอลื่นเพ่ือประเมินสภาพเครื่องจักร การ

จัดเก็บ/การขนถายสารหลอลื่น สุขลักษณะและ

ความปลอดภัยในการทํางานกับสารหลอลื่น

สําหรับผูใชและสิ่งแวดลอม 

IEN4304 วิศวกรรมการกัดกรอน 

Corrosion Engineering               

อุณหพลศาสตรและจลนศาสตรของการกัด

กรอนของโลหะ ชนิดและลักษณะของการกัด

กรอน การเกิดการกรอนแบบขุม การเกิดความ

เสียหายจากสภาวะแวดลอม การเสียหายจาก

ไฮโดรเจน การกัดกรอนตามขอบเกรนของโลหะ 

และการทดสอบแนวโนมของการกัดกรอน การ

ปองกันการกัดกรอนและขอพิจารณาโดยใชหลัก

เศรษฐศาสตร กรณีศึกษา                                                           
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
(Graduate Attributes) ตามขอตกลง 

Washington Accord  
 

รหัส 

วิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

IEN4310 พฤติกรรมทางกลศาสตรของวัสดุ 

Mechanical Behavior of Materials 

ความยืดหยุนและ สมบัติยืดหยุนหนืด พลาสติก 

ความไมสมบูรณ จุด ขอบกพรองแบบเสน แรง

ตึงผิวขอบกพรองเชิงปริมาตร ลักษณะของการ

แตกหัก การคืบและความลา การทดสอบทาง

เครื่องกล 

 

 

3 

 
การออกแบบ/พัฒนาหาคําตอบของปญหา 
(Design/Development of Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาคําตอบของปญหาทาง 
เทคโนโลยีวิศวกรรมท่ัวไป และมีสวนชวย 
ออกแบบระบบ ชิ้นงาน หรือกระบวนการ ตาม
ความจําเปนและเหมาะสมกับขอพิจารณา 
ทางดานสาธารณสุข ความปลอดภัย วัฒนธรรม 
สังคม และสิ่งแวดลอม 

IEN3208 การวิจัยดําเนินงาน 

Operations Research 

ระเบียบวิธีการวิจัยดําเนินงานในการแกปญหา

วิศวกรรมอุตสาหการแผนใหม การใช

แบบจําลองทางคณิตศาสตร การโปรแกรมเชิง

เสน แบบจําลองการขนสง การจัดการโครงงาน 

ทฤษฎีเกมส ทฤษฎีแถวคอย แบบจําลองวัสดุคง

คลัง การจําลองในกระบวนการตัดสินใจ และ

การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางการวิจัย

ดําเนินงาน 

IEN3212 การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา 

Inventory and Warehouse 

Management 

แนวทางการบริหารจัดการคลังสินคา และศูนย

กระจายสินคา แนวโนม การเปลี่ยนแปลง และ

โอกาส บทบาทของคลังสินคาในโซอุปทาน การ

ออกแบบคลังสินคา การเลือกทําเลท่ีตั้ง การวาง

ผังคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา การ

วางแผนการไหลของวัสดุ แบบจําลองสําหรับ

การวิเคราะหและออกแบบคลังสินคาและ

เครือขายกระจายสินคา การกําหนดปจจัยทาง

เศรษฐกิจ บทบาทของคลังสินคาและศูนย

กระจายสินคาท้ังในและตางประเทศ การ

ออกแบบชั้นวางสินคา การบริหารจัดการขอมูล

ของคลังสินคา การจัดการความเสี่ยง ความ

ปลอดภัยในคลังสินคา การขนสงท่ีเกี่ยวกับ

กิจกรรมคลังสินคากรณีศึกษาจากงานจริง 
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IEN3203      การศึกษาการทํางานอุตสาหกรรม 

Industrial Work Study 

ความรูเกี่ยวกับการศึกษาการเคลือ่นไหวและ

เวลาในการทํางาน แนวทางปฏิบัติและขั้นตอน

การปฏิบัติงาน รวมไปถึงการใชหลักการของ

เศรษฐศาสตรการเคลื่อนไหว การใชแผนภูมิ

กระบวนการไหลและไดอะแกรม แผนภูมิคน-

เครื่องจักร การประยุกตหลักการของวิชาการย

ศาสตรสําหรับการออกแบบสถานีงาน 

การศึกษาการเคลื่อนไหวแบบจุลภาค การ

คํานวณเวลามาตรฐาน การสุมงาน อัตรา

ประสิทธิภาพ ระบบขอมูลมาตรฐานและการใช

อุปกรณเกี่ยวกับการทํางาน 

IEN3210 การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม 

Industrial Plant Design 

เทคนิคการออกแบบและการวางผังโรงงาน

อุตสาหกรรม ท่ีตั้งโรงงาน การวิเคราะห

ผลิตภัณฑ ปจจัยและสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอผัง

ใหม การออกแบบผังโรงงานอยางมีระบบ การ

เลือกชนิดและรูปแบบของแผนผงั โดยพิจารณา

ถึงคนงาน อุปกรณ เครื่องจักร อุปกรณ 

สนับสนุนการผลติ การวิเคราะหความตองการ

เครื่องจักรและการใชพ้ืนท่ี ประเภทของคลัง

วัสดุ ระบบการเคลื่อนยายวัสดุ สภาพแวดลอม 

และพระราชบัญญัติเกี่ยวกับผังโรงงาน 

IEN4301 การขนสงและการกระจายสินคา   

Transportation and Distribution 

 การศึกษาและวิเคราะหระบบการขนสง ทาง

บก ทางอากาศ และทางน้ํา การพยากรณ

ปริมาณความตองการการเดินทาง การวิเคราะห

ปจจัยตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอระบบการขนสง 

ความหนาแนนการไหลของจราจร การตัดสินใจ

การเดินทางท่ีดีท่ีสุด แบบจําลองสาํหรับ

การศึกษาพฤติกรรมของระบบการขนสง การ
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วางแผนการพัฒนาระบบและเสนทางขนสง 

กรณีศึกษาจากหนวยงานจริง                                                             

4 การสืบคน (Investigation) 
- สามารถดําเนินการสืบคนเพ่ือหาคําตอบของ 
ปญหาทางวิศวกรรมท่ัวไป จากการกําหนด 
ตําแหนง การคนหาและเลือกใชขอมูลจาก
มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ ฐานขอมูล การ 
สืบคนทางเอกสาร การออกแบบการทดสอบและ 
ทดลองเพ่ือใหไดขอสรุปท่ีเชื่อถือได 

IEN2206 การออกแบบการทดลองสําหรับวิศวกร 

Experimental Design for Engineers 

การออกแบบการทดลอง การวิเคราะหความ

แปรปรวน การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุการ 

ทดลองแฟกทอเรียล การทดลองแฟกทอเรียล

บางสวน เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพ 

ความสัมพันธระหวางปจจัยในระบบงาน

อุตสาหกรรมและปญหา การวิเคราะหทางสถิติ

และการออกแบบระบบควบคมุในงาน

อุตสาหกรรม และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

ในการออกแบบการทดลอง 

IEN3211 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการและ 

โลจิสติกส 

Industrial Engineering and Logistics 

Seminar 

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทาง

วิศวกรรมอุตสาหการในระดับปริญญาตร ี

IEN4201 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส1 

Industrial Engineering and Logistics 

Project 1 

วรรณกรรมปริทัศน การเลือกหัวขอโครงงาน

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ การกําหนด

วัตถุประสงคและขอบเขตของโครงงาน 

การศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ การวางแผนการ

ดําเนินงานตลอดโครงงานและดําเนินงานตาม

แผน การเขียนรายงานการเตรียมโครงงานทาง

วิศวกรรมอุตสาหการ การนําเสนอโครงงาน 

IEN4202 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส2 

Industrial Engineering and Logistics 

Project 2 

การดําเนินโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ

ตอเนื่องจากโครงงานทางวศิวกรรมอุตสาหการ 
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1 ใหเสร็จสมบูรณ การเขียนรายงานโครงงาน

วิศวกรรมอุตสาหการ การพูดนําเสนอรายงาน 

5 การใชเครื่องมือทันสมัย (Modern Tool 
Usage)  
- สามารถเลือกใช เทคนิควิธี ทรัพยากร และ 
ใชเครื่องมือทันสมัยทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ รวมถึงการพยากรณ การทํา
แบบจําลองของงานทางวิศวกรรมท่ัวไปท่ีเขาใจ
ถึง ขอจํากัดของเครื่องมือตางๆ 

IEN3202 ระบบการผลิตอัตโนมัติ 

Manufacturing Automation 

หลักการพ้ืนฐานของระบบอัตโนมัติในการผลิต 

การทํางานหลักของระบบและสวนประกอบท่ีใช

ในระบบอัตโนมัติ รวมถึงการควบคุมดวยลม

และไฮดรอลิกในกระบวนการผลิต การ

ออกแบบไดอะแกรมวงจรตาม 

Programmable Logic Controller (PLC); 

เครื่องมือเครื่องควบคุมเชิงตัวเลขเม่ือ

เปรียบเทียบกับการควบคมุแบบแมนนวลและ

แบบอัตโนมัติ การออกแบบระบบอัตโนมัติโดย

ใชองคประกอบท่ีเกี่ยวของ เชน ระบบการ

ประกอบอัตโนมัติ ระบบการผลิตแบบยืดหยุน 

(FMS) การควบคุมการผลิตผานระบบ IOT 

เชื่อมโยงระบบสมารทแฟคตอรี่ เปนตน รวมท้ัง

การทดสอบในหองปฏิบัติการท่ีเกี่ยวของ 

IEN4306 เครื่องมือวัดและการควบคุมทางอุตสาหกรรม 

Industrial Instrumentation and 

Control 

หลักการพ้ืนฐานของระบบการวัด คุณลักษณะ

ของเครื่องวัด หลักการการทางานและการ

เลือกใชงานเครื่องวัดพ้ืนฐานในอุตสาหกรรม สา

หรับการวัดความดัน ระดับ อัตราการไหล 

แรงดัน การเคลื่อนท่ี อุณหภูมิ แนวคิดพ้ืนฐาน

ของการควบคุมกระบวนการอัตโนมัติ การ

ควบคุมแบบพีไอดี ปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องวัด

ตางๆ และตัวควบคุม ประกอบดัวย เครื่องวัด

ความดัน และทรานสมิตเตอร การวัดระดับ การ

วัดอัตราการไหล การวัดอุณหภูมิ ตัววัดการ

เคลื่อนท่ี การควบคุมแบบพีไอดี ตัวควบคุม

แบบตรรก 

 

 

 

 



53 

 

ลําดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
(Graduate Attributes) ตามขอตกลง 

Washington Accord  
 

รหัส 

วิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

IEN4307 หุนยนตอุตสาหกรรมและแมชีนวิชัน 

Industrial Robotics and Machine 

Vision 

 หลักการพ้ืนฐานของเทคโนโลยีหุนยนต ประวัติ

หุนยนต การจําแนกประเภทของหุนยนต 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหุนยนตอุตสาหกรรม 

โครงสรางทางกายภาพของหุนยนต คุณสมบัติ

ทางเทคนิคอ่ืน ๆ การใชงานสําหรับหุนยนต

อุตสาหกรรม การเคลื่อนท่ีของหุนยนตขั้น

พ้ืนฐาน แขนกล (Manipulator) ประเภทของ

ระบบขับเคลื่อน การควบคุมการเคลื่อนท่ีของ

หุนยนตอุตสาหกรรม การเขียนโปรแกรมภาษา

หุนยนตและหุนยนต อุปกรณท่ีติดต้ังไวท่ีปลาย

แขนเพ่ือใชทํางาน (end effector); การเลือก

และการออกแบบกริปเปอร เซ็นเซอรใน

วิทยาการหุนยนต การวิเคราะหการเคลื่อนท่ี

ของหุนยนต ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

จลนศาสตรของหุนยนต ระบบวิชันซิสเต็ม

หุนยนต วิชันซิสเต็ม การไดมาซ่ึงภาพ; เทคนิค

การจัดแสง การประมวลผลและการวิเคราะห

ภาพ เทคนิคการประมวลผลภาพ การวิเคราะห

ภาพ เทคนิควิชันซิสเต็ม (3D); การออกแบบ

และควบคุมเซลลหุนยนต การเชื่อมตอ

ฮารดแวร การจําลองแบบกราฟกสําหรับ

กําหนดตําแหนงการเคลื่อนไหวและ

สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย (workcell) การ

ประยุกตใชหุนยนตในการผลิต รวมท้ังการ

ทดสอบในหองปฏิบัติการท่ีเกี่ยวของ 

IEN4308 นิวแมติกสและไฮดรอลิกสสําหรับ

อุตสาหกรรม 

Pneumatics and Hydraulics for 

Industry 

โครงสราง การทํางาน และสัญลักษณของ

อุปกรณในระบบนิวเเมติกส ระบบไฮดรอลิก 

ระบบนิวแมติกสไฟฟา และระบบไฮดรอลิกส



54 

 

ลําดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
(Graduate Attributes) ตามขอตกลง 

Washington Accord  
 

รหัส 

วิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

ไฟฟา หลักการเลือกใชอุปกรณ การออกแบบ

วงจรควบคุมของระบบแบบแมนนวล การ

ออกแบบวงจรควบคุมของระบบแบบอัตโนมัติ 

การออกแบบวงจรควบคุมของระบบแบบ IOT 

การประยุกตใชงาน การซอมบํารุงรักษา และ

ความปลอดภัยในการทํางาน รวมท้ังการ

ทดสอบในหองปฏิบัติการท่ีเกี่ยวของ 

IEN4309 พีแอลซีและระบบอัตโนมัติ 

PLC and Automation System 

การศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือ เเละ

อุปกรณตรวจวัดในกระบวนการควบคุมแบบ

ลําดับ การเขียนไดอะเเกรมของรีเลย การเขียน

โปรแกรมควบคุมอุปกรณ เครื่องมือเเละ

กระบวนการ โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิก

คอนโทรลเลอร การเขียนภาษาคําสั่ง บูลีน 

ภาษาคําสั่งเเลดเดอรไดอะแกรม การเขียน

โปรแกรมควบคุมแบบ  IOT เเละภาษาคําสั่งอ่ืน 

ๆ ท่ีเกี่ยวของกับระบบควบคุม แกไขหรือ

เปลี่ยนแปลงโปรแกรม หลักการเลือกใชอุปกรณ 

เครื่องมือเเละระบบควบคุมเเละการประยุกตใช

งานใหเหมาะสม รวมท้ังการทดสอบใน

หองปฏิบัติการท่ีเกี่ยวของ 

IEN3207 การวางแผนและควบคุมการผลิต 

Production Planning and Control 

บทนําเกี่ยวกับระบบการผลิต เทคนิคการ

พยากรณ การบริหารวัสดุคงคลัง การวางแผน

การผลิต การวิเคราะหตนทุนและความสามารถ

ในการทํากําไรเพ่ือการตัดสินใจในการลงทุน 

การจัดตารางการผลิตและควบคุมการผลิต  

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยคํานวณรวมท้ัง

การประยุกตใชเทคโนโลยีตาง ๆ สําหรับการวาง

และควบคุมการผลิตสมัยใหม 

IEN3214 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส 

Industrial and Logistics Engineering 

Laboratory 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
(Graduate Attributes) ตามขอตกลง 

Washington Accord  
 

รหัส 

วิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติการเวลามาตรฐาน สถิติวิศวกรรม ความ

ปลอดภัยในการใชเครื่องมือและวินัยการ

ปฏิบัติงานในโรงงาน เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 

การวิจัยดําเนินงาน การควบคุมคณุภาพ 

โปรแกรมสําเร็จรูปในดานการวางแผนการผลิต

และจําลองสถานการณ 

IEN2204 ปฏิบัติกระบวนการผลิตพ้ืนฐาน 

Basic Production Practice 

การฝกการใชและการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัยใน

การใชเครื่องมือและเครื่องจักรในโรงปฏิบัติการ 

ไดแก งานวัด งานเครื่องมือพ้ืนฐาน งาน

เคร่ืองจักร งานเชื่อมและงานโลหะแผน 

IEN2205 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 

Mechanical Engineering Laboratory 

งานทดลองในดานการทดสอบสมบัติทางกลของ

วัสดุ กลศาสตรของเครื่องจักรกล อุณหพล

ศาสตร การถายเทและการนําความรอน ระบบ

ทําความเย็น ระบบอัดอากาศ กลศาสตรของ

ไหล 

IEN3201 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและผลิต 

Computer Aided Design and 

Manufacturing 

ประวัติศาสตรงานเขียนแบบ อุปกรณท่ีจําเปน

สําหรับงานเขียนแบบ เทคนิคการเขียนตัวอักษร

และการใชสัญลักษณ การเขียนรูปทรง

เรขาคณิตประยุกต เทคนิคการเขียนภาพราง 

การเขียนภาพออรโธกราฟฟก การเขียนภาพไอ

โซเมตริก การใหขนาดและเกณฑความ

คลาดเคลื่อน การเขียนภาพตัด ภาพวิวชวย 

หลักการเรขาคณิตเบื้องตน ตรีโกญมิติ การ

แปลงหนวย พัฒนาการเขียนแบบโดยเนนใช

โปรแกรมสําเร็จรูป การมองภาพฉาย 3 ดาน 

รายละเอียดการเผื่อขนาดและการเขียนแบบ

ภาพประกอบ การคิดปริมาตรและน้ําหนักจาก

แบบงาน 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
(Graduate Attributes) ตามขอตกลง 

Washington Accord  
 

รหัส 

วิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

IEN4302 ระบบการขนถายวัสดุ   

Materials Handling System 

ประวัติความเปนมาของระบบขนถายวัสดุ 

ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุ  การจําแนก

ประเภทและชนิดของเครื่องมือขนถายวัสดุโดย

ใชทฤษฎีในการเลือกใชเครื่องมือขนถายวัสดุ

รวมถึงสวนประกอบของเครื่องมือไดอยาง

ถูกตอง พ้ืนฐานการออกแบบอุปกรณขนถาย

วัสดุรวมถึงการทดลองและปฏิบัติงานให

สามารถเขาใจในการวิเคราะหปญหาของระบบ

ขนถายวัสดุ                                                             

IEN4314 วิทยาการขอมูลเบื้องตน 

Introduction to Data Science 

การคนคืน การประมวลผล และการจัดเก็บ

ขอมูล การอนุมานเชิงสถิติ การถดถอย การแบง

ประเภทการแบงกลุม การแสดงขอมูลดวยภาพ 

อนุกรมเวลา เครื่องแนะนํา การวิเคราะห

เครือขายสังคม ขอมูลขนาดใหญ 

IEN4315 อินเตอรเน็ตสรรพสิ่งในอุตสาหกรรม  

Industrial Internet of Thing 

แนวคิดและเทคโนโลยีของสรรพสิ่งอินเตอรเน็ต 

ระบบการทางานท่ีสามารถติดตอสื่อสารและทา

งานรวมกันไดอยางเปนอัตโนมัติ ตัวอยาง

อุปกรณอัจฉริยะ นวัตกรรมใหม ๆ ในการสราง

ผลิตภัณฑในอุตสาหกรรม การประยุกตใชสรรพ

สิ่งอินเตอรเน็ต สาหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 

แนวทางการพัฒนานวัตกรรมไปสูเชิงพาณิชย

โดยอาศัยสรรพสิ่งอินเตอรเน็ต แนวโนมการ

ยอมรับและใชงานสรรพสิ่งอินเตอรเน็ต 

กรณีศึกษาการใชงานสรรพสิ่งอินเตอรเน็ตใน

อุตสาหกรรม                                               

IEN4305 เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ 

Metal Forming Technology 

คุณสมบัติของวัสดุสําหรับการขึ้นรูปโลหะและ

การขึ้นรูปพลาสติก การขึ้นรูปโลหะแผน การ
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
(Graduate Attributes) ตามขอตกลง 

Washington Accord  
 

รหัส 

วิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

ขึ้นรูปปริมาตร กระบวนการขึ้นรูปโลหะพ้ืนฐาน 

การตีขึ้นรูป การมวน การดึงขึ้นรูป การลาก 

โลหะผง พอลิเมอร เซรามิกซ และกระบวนการ

ฉีดพลาสติก ปจจัยและเครื่องมือท่ีเกี่ยวของกับ

การขึ้นรูปโลหะและกระบวนการฉีดพลาสติก 

IEN4311 วิศวกรรมเครื่องมือ 

Tools Engineering 

อุปกรณทางกลในการชวยเหลือสําหรับการผลิต

ไปยังตําแหนงท่ีตองการ รวมถึงการยึดตําแหนง

และเคลื่อนยายในเสนทางท่ีตองการ ชวยในการ

ตัด การวัด การประกอบ ขั้นตอนการเชื่อมหรือ

อุปกรณขนถายเครื่องมือท่ีออกแบบมาจาก

ชิ้นงานและความคลาดเคลื่อนของชิ้นงานเพ่ือ

หลีกเลี่ยงความผิดพลาดของขนาดและความ

คลาดเคลื่อนของรูปราง ความคลาดเคลื่อนใน

การวางซอน การเลือกและการคํานวณ

สวนประกอบทางกลตางๆท่ีใชสําหรับการสง

กําลังเชน ผลของลิ่ม ลอ สกรู สลัก ฯลฯ  

ตัวอยางสมบูรณ เชน อุปกรณจับยึดและ

อุปกรณกําหนดตําแหนง 

IEN4312 เครื่องมือกล 

Machine Tools         

ชนิดของเครื่องมือกลและการใช เชน เครื่องมือ

กลสําหรับการหลอม การขึ้นรูปโลหะ 

กระบวนการกําจัดวัสดุและเครื่องมือเครื่องจักร

เฉพาะสําหรับงานเฉพาะอ่ืน ๆ โครงสรางของ

เครื่องมือกล ตัวขับเครื่องและชุดเกียร รางสไลด 

และแบบโรตารี่และตลับลูกปน การต้ังเครื่องมือ

กล ระบบควบคุมเคร่ืองมือกล เชน ซีเอ็นซี และ 

พีแอลซี 

6 วิศวกรและสังคม (The Engineer and 
Society) 
- สามารถแสดงวามีความเขาใจในประเด็นตางๆ 
ทางสังคม ชีวอนามัย ความปลอดภัย กฎหมาย 

 IEN3204 วิศวกรรมความปลอดภัย   

Safety Engineering 

ศึกษาหลักการปองกันความสูญเสีย การ

ออกแบบ วิเคราะหและควบคุมอันตรายของ

สถานท่ีทํางาน องคประกอบของคน เทคนิค
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
(Graduate Attributes) ตามขอตกลง 

Washington Accord  
 

รหัส 

วิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

และวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวพันกับการปฏิบัติวิชาชีพใน 
ระดับเทคโนโลยีวิศวกรรม 

ของระบบความปลอดภัย หลักการของการ

จัดการความปลอดภัย และกฎหมายความ

ปลอดภัย การปองกันอุบัติเหตุในงาน

อุตสาหกรรม การควบคุมอันตรายของ

เครื่องจักรไฟฟา หมอไอน้ําและภาชนะรับ

แรงดัน การขนถายวัสดุ ความรอน แสง เสียง 

การสั่นสะเทือน การจัดการกัมมันตรังสี สารเคมี 

และการระบายอากาศ การประเมิน

ประสิทธิภาพความปลอดภัย การวิเคราะหและ

ประเมินความเสี่ยงในอุตสาหกรรม อุปกรณ

ปองกันบุคคล มาตรฐานและกฎระเบียบท่ี

เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน การ

ปองกันและระงับอัคคีภัย การคํานวณและ

ออกแบบระบบดับเพลิงดวยน้ํา 

 IEN4321 การยศาสตร 

Ergonomics 

กายวิภาค  สรีรศาสตร และชีวกลศาสตร

สําหรับการออกแบบการทํางาน การออกแบบ

สภาพแวดลอม แสง เสียง และอ่ืน ๆ การ

ทํางานรวมกันของคนและเครื่องจักร การ

ประยุกตหลักการของวิชาการยศาสตรเพ่ือความ

ปลอดภัยในการทํางาน 

7 สิ่งแวดลอมและความยั่งยืน (Environment 
and Sustainability) 
- สามารถเขาใจผลกระทบของคําตอบของปญหา 
งานดานเทคโนโลยีวิศวกรรมในบริบทของสังคม 
และ สิ่งแวดลอม และสามารถแสดงความรูและ 
ความจําเปนของการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

IEN4319 กฎหมายอุตสาหกรรม   

Industrial Laws 

ขอกฎหมายและพระราชบัญญัติทางดานงาน

อุตสาหกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรม ความ

ปลอดภัย กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม 

พระราชบัญญัติวิศวกร 

GED1404     กฎหมายในชีวิตประจําวัน 

Law in Everyday Life 

หลักท่ัวไปกฎหมายแพง เกี่ยวกับบุคคล 

ทรัพยสิน นิติกรรมสัญญา  หนี้ ละเมิด 

ครอบครัว และมรดก การกระทําความผิดทาง

อาญา รวมท้ังกระบวนการยุติธรรมของไทย 

และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของ
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
(Graduate Attributes) ตามขอตกลง 

Washington Accord  
 

รหัส 

วิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

นักศึกษา เชน สิทธิขั้นพ้ืนฐาน สิทธิมนุษยชน 

จริยธรรมการใชสื่อในยุคดิจิทัล กฎหมาย

ทรัพยสินทางปญญา กฎหมายสิ่งแวดลอมและ

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการคุมครอง

ศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี

เกี่ยวของกับการพัฒนาสูศตวรรษท่ี 21 

IEN4316 การบริหารงานคุณภาพ 

Quality Management 

หลักการประกันคุณภาพ ความตองการและ

ขอกําหนดของลูกคาและตลาด การพัฒนาและ

จัดการผลิตภัณฑ การหาแหลงตนทางและ

ความสัมพันธกับผูสงมอบ การประกันคุณภาพ

ในกระบวนการผลิต การบริการและ

ความสัมพันธกับลูกคา ความรับผิดชอบและการ

รับประกันผลิตภัณฑ การคุมครองผูบริโภค 

ตนทุนและระบบสารสนเทศ คุณภาพ การตรวจ

ประเมินคุณภาพ 

IEN4318 ผูรับผิดชอบพลังงาน 

Persons Responsible for Energy 

กฎหมายและความรูทางดานการอนุรักษ

พลังงาน การจัดการพลังงาน การตรวจวัด และ

วิเคราะหการใชพลังงาน ของเครื่องจักรและ 

อุปกรณ และระบบ มาตรการอนุรักษพลังงาน

ของระบบการจัดทํารายงานการจดัการพลังงาน 

การจัดทําเปาหมายและแผนดานการอนุรักษ

พลังงานและการสงขอมูลการใชพลังงานตาม

ขอบังคับของกฎหมาย 

8 จรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethics)  
- มีความเขาใจและมีสํานึกรับผิดชอบตอการ 
มาตรฐานปฏิบัติวิชาชีพในระดับเทคโนโลยี 
วิศวกรรม 

IEN4317 การควบคุมมลภาวะและการบําบัดของเสีย 

Pollution Control and Waste 

Treatment 

มลพิษทางอุตสาหกรรม มลพิษทางอากาศ น้ํา

ท้ิง ของเสียอันตรายและเสียงเนนหนักถึง

แหลงท่ีมา สาเหตุและผลวิธีการควบคุม การ

บําบัดและกําจัดโดยท่ัวไป ระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม การลดปริมาณของเสียหนาท่ีและ
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
(Graduate Attributes) ตามขอตกลง 

Washington Accord  
 

รหัส 

วิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

การลงโทษตามกฎหมายสิ่งแวดลอมของ

ประเทศไทย 

9 การทํางานเด่ียวและทํางานเปนทีม 
(Individual and Team work) 
- ทําหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังในดานการ 
ทํางานเดี่ยว และการทํางานในฐานะผูรวมทีม
หรือ ผูนําทีมท่ีมีความหลากหลายทางเทคนิค 

ENP3301 การฝกงานทางวิศวกรรม    

Engineering Internships 

ฝกงานดานวิศวกรรมในหนวยงานของรัฐ  

เอกชน  หรือในหองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย

เปนเวลาไมนอยกวา 300 ชั่วโมง 

ENP4302 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education for Engineers 

นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนหนึ่ง

เปนพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ 

ครบ 1 ภาคเรียนสหกิจศึกษาตามท่ีภาควิชา

กําหนดตอเนื่องกันไมนอยกวา 4 เดือน เม่ือ

เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแลวนักศึกษาจะตองสง

รายงานวิชาการและนําเสนอผลการไป

ปฏิบัติงานตอคณาจารยในภาควิชา เพ่ือท่ีจะ

ประเมินผลการเรียนของนักเรียนในหลักสูตรนี้ 

โดยวัดจากผลประเมินของอาจารยท่ีปรึกษาสห

กิจศึกษา พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการและจากรายงานวิชาการ 

10 การสื่อสาร (Communication)  
- สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมท่ัวไปกับกลุมผู
ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมและสังคมโดยรวมได
อยาง มีประสิทธิผล อาทิ สามารถอานและเขียน
รายงาน ทางวิศวกรรมและเตรียมเอกสารการ
ออกแบบงาน วิศวกรรมไดอยางมีประสิทธิผล 
สามารถนําเสนอ สามารถใหและรับคําแนะนํา
งานไดอยางชัดเจน วิศวกรรมไดอยางมี
ประสิทธิผล สามารถนําเสนอ สามารถใหและรับ
คําแนะนํางานไดอยางชัดเจน 

GED1501 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 

Thai Language for Professional 

Purposes 

องคประกอบของการสื่อสาร การวิเคราะห

ปญหาการสื่อสาร การตีความ การวิเคราะห

ความนาเชื่อถือของสาร ลักษณะของภาษาพูด

และภาษาเขียน ระดับภาษา การใชภาษาไทย

ในการติดตอธุรกิจ หนังสือราชการ การประชุม

และการเขียนรายงานการประชุม การใช

ภาษาไทยท่ีสอดคลองกับแตละวิชาชีพ 

GED1502 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

Foundation English 

ชนิดของคํา 8 ชนิด ความหมายของคําศัพท

ตางๆ หลักภาษาอังกฤษ กาลในภาษาอังกฤษ 



61 

 

ลําดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
(Graduate Attributes) ตามขอตกลง 

Washington Accord  
 

รหัส 

วิชา 
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การแตงประโยคชนิดตางๆ ภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวัน 

GED1503 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

Communicative English     

ทักษะการสื่อสารท่ีภาษาอังกฤษท่ีจําเปน โดย

เนน การฟง การพูด การเขียนและการอานใน

ชีวิตประจําวันรวมถึงการทักทาย คําขอบคุณ 

คําขอโทษ การตอบรับทางโทรศัพท การนัด

หมายในสถานการณตาง ๆ การอาน

ภาษาอังกฤษเพ่ือจับใจความ การคาดเดา

ความหมาย การแปลความหมาย การฟง

ภาษาอังกฤษเนนทักษะฟงเสียงภาษาอังกฤษ

จากเจาของภาษา และการเขียนประโยคตาม

โครงสรางประโยคอยางงาย การเขียนประโยค

ความรวม และการเขียนในระดับยอหนา 

11 การบริหารโครงการและการลงทุน (Project 
Management and Finance) 
- สามารถแสดงวามีความรูและความเขาใจ 
หลักการทางวิศวกรรมและการบริหารงาน และ 
สามารถประยุกตใชหลักการบริหารในงานของ
ตน ในฐานะผูรวมทีมและผูนําทีมเพ่ือบริหาร
จัดการ โครงการวิศวกรรมท่ีมีสภาพแวดลอมการ
ทํางาน ความหลากหลายสาขาวิชาชีพ 

IEN3206 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม    

Engineering Economy 

หลักการและเทคนิคพ้ืนฐานสําหรับการ

วิเคราะหโครงการทางวิศวกรรมในเชิง

เศรษฐศาสตร มูลคาของเงินตามเวลา วิธีการ

เปรียบเทียบโครงการ การวิเคราะหการทดแทน

ทรัพยสินการวิเคราะหจุดคุมทุน คาเสื่อมราคา 

การประเมินบนความเสี่ยงและความไมแนนอน 

การประเมินการคํานวณเกี่ยวกับภาษีเงินได 

การจัดการตนทุนเพ่ือการจัดสรรงบประมาณ 

การวิเคราะหงบการเงินและการบัญชี การ

วิเคราะหและประเมินความเปนไปไดของ

โครงการ 

IEN4324 การวิเคราะหตนทุนอุตสาหกรรมและ

งบประมาณ 

Industrial Cost Analysis and Budgeting 

บทนําเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน เทคนิค

พ้ืนฐานในการวิเคราะหและจัดทํารายงาน

ทางการเงิน การวิเคราะหและจัดทําตนทุนงาน

สงทําและตนทุนกระบวนการ การวิเคราะหและ
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จัดทําตนทุนมาตรฐาน  การนําผลการวิเคราะห

ตนทุนมาใชในการวางแผน ควบคมุ และ

ตัดสินใจ เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงาน การจัดทํา

งบประมาณ 

IEN4322 การบริหารโครงการ 

Project Management 

ความหมายของโครงการและความสําคัญของ

การบริหารโครงการ การวางแผนการ

ดําเนินงานของโครงการ การศึกษาความเปนไป

ได การจัดการงบประมาณ การจัดหาทรัพยากร

และเทคโนโลยี การควบคุมโครงการ และการ

ปดโครงการ การสรางแผนงานดวยตาราง

ปฏิบัติการของ GANTT  PERT และ CPM การ

วิเคราะหและการประเมินผลโครงการเพ่ือการ

ตัดสินใจและการควบคุม 

IEN3213 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  

Logistics and Supply Chain 

Management 

หลักการและความสําคัญของการจัดการโลจิ

สติกสและโซอุปทาน กลยุทธโซอุปทาน การ

วางแผนการพยากรณ การจัดซ้ือและการจัดหา 

การจัดการสินคาคงคลงั การจัดการคลังสินคา

และศูนยกระจายสินคา การจัดการขนสง การ

จัดการกระบวนผลิตและการดําเนินงาน การ

วัดผลปฏิบัติงาน การจัดการนําเขา สงออก 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวของดานการ

จัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน การประเมิน

ระบบโลจิสติกส ตัวชี้วัด และการวัดระดับการ

บริการลูกคา                                              

GED1409 การประกอบการธุรกิจ 

Entrepreneurship 

ความคิดและลักษณะการเปนผูประกอบการ  

วิธีการเริ่มธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจใหม นับต้ังแต

การวิเคราะหและประเมินโอกาสทางธุรกิจ  

การศึกษาความเปนไปได  การออกแบบ  การ
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ขายออนไลน เกณฑสําหรับการวางแผน  การ

จัดทําแผนธุรกิจ  และการพัฒนาธุรกิจ 

IEN4320 วิศวกรรมคุณคา 

Value Engineering 

ความเปนมาของวิศวกรรมคุณคา หลักการ

พ้ืนฐาน แผนงานเทคนิคความกาวหนา   

ขั้นตอนการจัดการ การเลือกโครงงาน ขั้นตอน

คาใชจายเปาหมาย ขั้นตอนในการลดคาใชจาย 

วิธีการและการวิเคราะหในโครงงานวิศวกรรม

คุณคา ทดสอบปญหาและการประยุกตใช

วิศวกรรมคุณคา 

  IEN4323 การตลาดอุตสาหกรรม  

Industrial Marketing 

การตลาดในเศรษฐกิจสมัยใหม สิ่งแวดลอมทาง

การตลาด คุณลักษณะของสินคาอุตสาหกกรรม 

พฤติกรรมการซ้ือของตลาดผูบริโภคและตลาด

ธุรกิจอุตสาหกรรม การจัดการกับการแขงขัน 

การระบุสวนของการตลาด การเลือกตลาด

เปาหมาย วงจรชีวิตผลิตภัณฑ การจัดการ

ชองทางจัดจาํหนายและโลจิสติกสของตลาดคา

ปลีกและคาสง การสงเสริมการขาย การตลาด

ทางตรง การวางแผนกลยุทธและการวิเคราะห

สถานการณทางการตลาด                                                             

IEN4325 พาณิชยอิเลคทรอนิกส     

Electronic Commerce                                                                      

หลักการในการนําขอมูลเขาสูระบบสาระสนเทศ

ธุรกิจในรูปแบบอิเลคทรอนิกส เพ่ือประโยชนใช

งานท้ังภายในองคกรเพ่ือการสื่อสารกับบุคลากร

ท่ีเกี่ยวของ โดยใชระบบอินทราเน็ต และ

ภายนอกองคกรในการสื่อสารกับลูกคาและผู

จําหนายสินคา โดยใชระบบอินเตอรเน็ต โดย

ศึกษาจากตัวอยางกรณีศึกษาของธุรกิจท่ี

ประสบผลสําเร็จในการจัดทําระบบธุรกิจ

อิเล็คทรอนิกส ซ่ึงตองใชความรูพ้ืนฐานทาง
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โครงสรางธุรกิจ การสรางฐานความรูระบบ

อินเทอรเน็ต และการวางแผนการตลาด 

IEN4326 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

International Business Management    

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ 

นโยบายและกรอบการคาพหุภาคี (WTO) การ

ลงทุนระหวางประเทศ สํารวจสภาพแวดลอม

ทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม กฎหมาย 

การเมือง การตลาด การผลิตและการเงิน

ระหวางประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย 

ในการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ                                                      

IEN4327 การจัดการอุตสาหกรรม  

Industrial Management  

หลักการของการบริหารแบบใหม วิธีการเพ่ิม

ผลผลิต มนุษยสัมพันธ ความปลอดภัยใน

โรงงานอุตสาหกรรม มลภาวะ กฎหมายพาณิชย 

การเงิน การตลาดและการบริหารโครงการ                                                                   

12 การเรียนรูตลอดชีพ (Lifelong Learning) 
- ตระหนักและเห็นความจําเปนในการเตรียมตัว 
เพ่ือใหสามารถการปฏิบัติงานไดโดยลําพังและ 
สามารถการเรียนรูตลอดชีพเม่ือมีการ 
เปลี่ยนแปลงทางความรูเฉพาะดานเทคโนโลยี
วิศวกรรม 

ENP4301 เตรียมสหกิจศึกษา 

Pre-Cooperative Education for 

Engineers 

หลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา ความ

พรอมในการทํางาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

การแตงกาย ความตรงตอเวลา การทํางาน

รวมกับผูรวมงาน จริยธรรมในการประกอบ

วิชาชีพ การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ ความ

ปลอดภัยในการทํางานและเทคนิคการปฐม

พยาบาลเบื้องตน การบริหารและการวางแผน

ในการทํางาน ประสิทธิภาพและการประเมินผล

งาน การเขียนและนําเสนอรายงาน 

GED1401 การวางแผนเปาหมายชีวิต 

Life Goal Planning 

หลักท่ัวไปกฎหมายแพง เกี่ยวกับบุคคล 

ทรัพยสิน นิติกรรมสัญญา  หนี้ ละเมิด 

ครอบครัว และมรดก การกระทําความผิดทาง

อาญา รวมท้ังกระบวนการยุติธรรมของไทย 
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คําอธิบายรายวิชา 

และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของ

นักศึกษา เชน สิทธิขั้นพ้ืนฐาน สิทธิมนุษยชน 

จริยธรรมการใชสื่อในยุคดิจิทัล กฎหมาย

ทรัพยสินทางปญญา กฎหมายสิ่งแวดลอมและ

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการคุมครอง

ศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี

เกี่ยวของกับการพัฒนาสูศตวรรษท่ี 21 

GED1601 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 

Information Technology and 

Innovation 

ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประสม การใช

เครื่องมือตางๆ เพ่ือสืบคนขอมูลท่ีเกี่ยวของ การ

ตรวจสอบความนาเชื่อถือของแหลงขอมูลตางๆ 

การจัดระบบ แบงปนทรัพยากร ความตระหนัก

ถึงประเด็นตางๆ เรื่องลิขสิทธิ์ การคัดลอก

ผลงาน หลักการพ้ืนฐานและการทดลองผลิตสื่อ

ดิจิทัล ความปลอดภัยบนสื่อสังคมออนไลน การ

ใชเทคโนโลยีในการเรียนรู การติดตั้งและใช

ซอฟทแวร   แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ

หรือแท็บเล็ต คําศัพทเฉพาะเกี่ยวกับเทคโนโลยี

ดิจิทัล การใชเครื่องมือในการสนทนาและ

ทํางานแบบออนไลน 

 
 
 1. มีความสามารถในการตรวจสอบ วิเคราะห ระบุปญหา ออกแบบปญหาทางวิศวกรรม โดยใชพ้ืน
ฐานความรูทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร พ้ืนฐานทางดานวิศวกรรม และความรูดานเฉพาะทางดาน
วิศวกรรมมาประยุกต เพ่ือออกแบบ และแกไขปญหาทางวิศวกรรมที่ซับซอนได 
 2. มีความสามารถในการเลือก และประยุกตใชเทคนิค ทรัพยากรอุปกรณเครื่องมือทางวิศวกรรม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหเหมาะสม และทันสมัย รวมถึงการวิเคราะห แปลความหมาย และสังเคราะหขอมูล 
เพ่ือใชในการแกไขปญหาทางวิศวกรรมซับซอนภายใตขอกําหนดตาง ๆ ได 
 3. มีความเขาใจ และความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานทางดานวิชาชีพตอบาททางสังคม สุขภาพ 
ความปลอดภัย กฎหมาย วัฒนธรรม และรับผิดชอบตอผลกระทบที่เกิดจากการทํางานที่มีตอสังคม และ
สิ่งแวดลอม โดยยึดมั่นในหลักการทางจริยธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
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 4. มีความสามารถในการทํางานไดอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพทั้งการทํางานดวยตนเอง และ
รวมผูอ่ืนทั้งใหฐานะของสมาชิก หรือผูนํา และสามารถมาติดตอสื่อสารโดยใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ 
และศัพททางเทคนิคไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5. มีความรูและเขาใจในดานการบริหารงานวิศวกรรม การตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเศรษฐศาสตร 
ตลอดจนสามารถบริหารจัดการโครงการรวมกันกับสาขาไดเปนอยางดี 
 6. ตระหนักถึงความจําเปน การเตรียมความพรอม และมีความสามารถในการเรียนรู และพัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ือง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 
4. มาตรฐานผลการเรียนรู 
 1. นักศึกษาสามารถทํางานเปนทีม สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีความสามารถในการ
สื่อสารดวยภาษาเขียน และภาษาพูด มีความเช่ียวชาญในการใชเครื่องมือ โปรแกรม มีการประยุกตใชทฤษฎีใน
การทําโครงงาน โครงงานสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอได 
 2. ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการความจําเปนใน
การเรียนรูทฤษฎีมากย่ิงขึ้น 
 3. บูรณาการความรูที่เรียนมา เพ่ือนําไปแกปญหาทางธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีทางวิศวกรรมอุตสาหการ
และระบบโลจิสติกสเปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม 
 4. มีมนุษยสัมพันธ และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 
 5. มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา เขาใจวัฒนธรรม และสามารถปรับตัวเขากับสถานประกอบการได 
 6. มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 
 7. มีทักษะการสื่อสารดานการพูด เขียน คิด วิเคราะหประมวลผล 
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สวนท่ี 3 คณาจารย 
 

1. ประธานหลักสูตร 
ตารางแสดงรายชื่อประธานหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณ

สอน (ป) 

นาย ผดุงศิลป  พิทักษ - 

 

วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ  

(มหาวิทยาลัยเซ็นตจอหน) 
อส.บ. เทคโนโลยีขนถายวัสดุ 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

2542 
 

2556 
 

2537 

20 

 
 
2. อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

ตารางแสดงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณ

สอน (ป) 

1 นาย ผดุงศิลป  พิทักษ - 

 

วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ) 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ  

(มหาวิทยาลัยเซ็นตจอหน) 
อส.บ.  เทคโนโลยีขนถายวัสดุ 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ) 

2542 
 
 

2556 
 

2537 

20 

2 นาย โกสินทรชัย  

แผวไธสง 

- วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ) 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ) 

2554 

 

 

2550 

9 

3 นาย สนธินนัท 

อินทสนธิ  

- วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ) 

วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ) 

2559 

 

2556 

4 
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4 นางสาวอรวรรณ  

พรรณบัวหลวง 

 

- 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)  

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ) 

2549 

 

2544 

14 

5 นาย กฤษฎา ศรียารันต - วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ) 

อส.บ. เทคโนโลยีขนถายวัสดุ 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ) 

2544 

 

 

2538 

24 

 

 
3. อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยประจําสาขาวิชา 

ตารางแสดงรายชื่ออาจารยประจําหลักสตูร/อาจารยประจําสาขาวิชา 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณ

สอน (ป) 

1 นาย ผดุงศิลป  พิทักษ - 

 

วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ) 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ  

(มหาวิทยาลัยเซ็นตจอหน) 
อส.บ. เทคโนโลยีขนถายวัสดุ 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ) 

2542 
 
 

2556 
 

2537 

20 

2 นาย โกสินทรชัย  

แผวไธสง 

- วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ) 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ) 

2554 

 

 

2550 

9 

3 นาย สนธินนัท 

อินทสนธิ  

- วศ.ม.  วิศวกรรมการผลิต 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ) 

วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ) 

2559 

 

 

2556 

4 

 

4 นางสาวอรวรรณ  

พรรณบัวหลวง 

- วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)  

2549 

 

14 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณ

สอน (ป) 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ) 

2544 

5 นาย กฤษฎา ศรียารันต - วศ.ม.  วิศวกรรมการผลิต 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ) 

อส.บ. เทคโนโลยีขนถายวัสดุ 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ) 

2544 

 

 

2538 

24 

 

6 

 

นายกฤษดา  พัวสกุล - ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

2560 

 

2549 

 

2546 

2 

7 

 

นายเฉลิมพล  เมืองลือ - วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ) 

บธ.ม. การบริหารลอจิสติกสและโซอุปทาน 

(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องตนกําลัง 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ) 

2559 

 

 

2555 

 

2552 

 

7 

8 นายภูริณัฐ ใหมงาม - วศ.ม.  วิศวกรรมการผลิต 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ) 

วศ.บ.  วิศวกรรมการผลิต 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ) 

2562 

 

 

2559 

 

 

1 

9 นางสาวณัฐกฤตา  

ปยะรัตน 

- 

 

วศ.ม.  วิศวกรรมการผลิต 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ) 

วศ.บ.  วิศวกรรมแมพิมพและเครื่องมือ 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ) 

2561 

 

2559 

- 
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4.  บุคลากรชวยสอน/ผูชวยสอนวิชาปฏิบัติการ 
ตารางแสดงรายชื่อบคุลากรชวยสอน/ผูชวยสอนวิชาปฏิบัติการ 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

1 นาย ฐาปกรณ เทียงปา บุคลากรชวยสอน/ 

ผูชวยสอนวิชาปฏิบัติการ 

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

 

 
5.  อัตราสวนระหวางอาจารยประจาํตอนกัศึกษา 
 

ตารางแสดงอัตราสวนระหวางอาจารยประจําตอนักศึกษา ณ ปการศกึษา 2564 
ตารางที่ 1: จํานวนนักศึกษาระดับ ม.6 

ระดับ 
จํานวนนักศึกษาจริง (ม.6) แตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ช้ันปที่ 1 30 30 30 30 30 
ช้ันปที่ 2 - 30 30 30 30 
ช้ันปที่ 3 - - 30 30 30 

ช้ันปที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

รวมนักศึกษา (ช้ันปที่ 2-4) - 30 60 90 90 

 
ตารางที่ 2: จํานวนนักศึกษาระดับ ปวส. 

ระดับ 
จํานวนนักศึกษาจริง (ปวส.) แตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ช้ันปที่ 1 30 30 30 30 30 
ช้ันปที่ 2 - 30 30 30 30 
ช้ันปที่ 3 - - 30 30 30 

รวม 30 60 90 90 90 

รวม  - 60 90 90 90 

 
ตารางที่ 3: อัตราสวนอาจารยประจาํตอนกัศึกษา 

จํานวนอาจารยประจํา รวมจํานวนนกัศึกษาจริง (ม.6) รวมจํานวนนกัศึกษาจริง (ปวส.) 

9 90 90 
อัตราสวน (90+90) / 9 = 1:20 

อัตราสวนตองไมเกิน 1:20 (ไมรวมนักศึกษาชั้นปท่ี 1) 
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6.  แผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ป        
6.1 แผนพัฒนาดานการใหความรูและเสริมทักษะ 
     มีการสนับสนุนใหบุคลากรเขาอบรมและสัมมนาอยางนอยปละ 1 ครั้งตอคน 
ตารางที่ 3: แผนพัฒนาดานการใหความรูและเสริมทักษะ 

ประเภทบุคลากร 
จํานวนบุคลากร (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 
อาจารยประจํา 9 9 9 9 9 

บุคลากรสนับสนุนวิชาการ 1 1 1 1 1 
 
6.2 แผนพัฒนาดานการจัดหาบุคลากรใหม 
     แผนการจดัหาบุคลากรเพ่ิมเติม 
ตารางที่ 4: แผนพัฒนาดานการจัดหาบคุลากรใหม 

ระดับการศึกษา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนบุคลากรสายวิชาการ (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ปริญญาเอก-วิศวกรรมอุตสาหการ - - 1 - - 

ปริญญาโท-วิศวกรรมอุตสาหการ - - - - - 

 
6.3 แผนพัฒนาดานการเพิม่คุณวุฒิการศกึษา 

ตารางที่ 5: แผนพัฒนาดานการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนอาจารยประจําสาขาฯ ที่ศึกษาตอเพิ่มเติม (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ปริญญาเอก-วิศวกรรมอุตสาหการ - - 1 1 - 

ปริญญาโท-วิศวกรรมอุตสาหการ - - - - - 

 
6.4 แผนพัฒนาดานการปรบัตําแหนงทางวิชาการ 

ตารางที่ 6: แผนพัฒนาดานการปรับตําแหนงทางวิชาการ 

ตําแหนงทางวิชาการ 
จํานวนอาจารยประจําสาขาฯ ที่มีตําแหนงวิชาการเพิ่มขึน้ (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 
ผูชวยศาสตราจารย 1 1 1 1 1 
รองศาสตราจารย - - - - 1 

ศาสตราจารย - - - - - 
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4. เอกสารเก่ียวกับรายละเอียดและสาระของวชิาตามองคความรู 
 
1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองคความรูที่สภาวิศวกรกําหนด (Curriculum Mapping) 

ตารางเทียบองคความรู สาขาวิศวกรรม (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

สําหรับผูเขาศกึษาปการศึกษา (ปการศึกษา 2565-2569) 

 
องคความรูที่สภาวิศวกรกําหนด 

 
เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู 

 
ชื่อวิชา 

ภาระ 
(หนวยกิต/

ชั่วโมง) 
องคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร                                                                       15 หนวยกิต 
1. คณิตศาสตรเชิงวิศวกรรม 

  

พีชคณิตเวกเตอรในสามมิติ ลิมิต ความ

ตอเนื่อง การหาอนุพันธและการ

อินทิเกรตของฟงกชันคาจรงิของตัวแปร

จริงและฟงกชันคาเวกเตอรของตัวแปร

จริงและการประยุกต เทคนิคการ

อินทิเกรต อินทิกรัลแบบเสน อินทิกรัล

ไมตรงแบบ การประยุกตใชอนุพันธ 

รูปแบบไมกําหนด การนําเขาสูสมการ

เชิงอนุพันธและการประยุกต 

คณิตศาสตรอุปมาน.  

ENP1107     

คณิตศาสตรสําหรับ

วิศวกร 1  
Engineering 

Mathematics 1 

 
 
 

 

3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับและอนุกรมของจํานวน การ

กระจายอนุกรมเทเลอรของฟงกชัน

พ้ืนฐาน การอินทิเกรตเชิงตัวเลข พิกัด

เชิงขั้ว แคลคูลัสของฟงกชันคาจรงิของ

สองตัวแปร เสนตรง ระนาบ และพ้ืนผิว

ในสเปส 3 มิติ แคลคูลัสของฟงกชันคา

จริงของหลายตัวแปรและการประยุกต 

การแปลงลาปลาซ การแปลงลาปลาซ

ผกผัน อนุกรมฟูเรียร ฟูเรียรอินเกรต 

การแปลงฟูเรียร 

ENP2102  

คณิตศาสตรสําหรับ

วิศวกร 2  

Engineering 

Mathematics 2 

3(3-0-6) 

 

2. ฟสิกส 

 

กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง 

เนนการประยุกตใช กฎตาง ๆ ทางฟสิกส 

เวกเตอร การเคลื่อนท่ีใน 1, 2 และ 3 

มิติ กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน พลังงาน

และงาน โมเมนตัมเชิงเสน การหมุน 

ENP1101     

ฟสิกสสําหรับวิศวกร 

1 

Physics for 

Engineers 1 

3(2-3-6) 
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องคความรูที่สภาวิศวกรกําหนด 

 
เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู 

 
ชื่อวิชา 

ภาระ 
(หนวยกิต/

ชั่วโมง) 
ทอรกและโมเมนตัมเชิงมุม สมดุลและ

การยืดหยุน คุณสมบัติของสสาร 

กลศาสตรของไหล การสั่นสะเทือน คลื่น

และเสียง  อุณหพลศาสตร ความรอน 

ทฤษฎีจลนของกาซ ปฏิบัติการซ่ึงมี

เนื้อหาสอดคลองกับทฤษฎี 

การประยุกตใชกฎตาง ๆ ทางฟสิกส 

สนามไฟฟา กฎของเกาส ศักยไฟฟา 

ความจุไฟฟากระแสไฟฟาและความ

ตานทาน วงจรไฟฟา สนามแมเหล็ก 

เนื่องจากกระแส กฎของแอมแปร การ

เหนี่ยวนําและความเหนี่ยวนํา สมการ

ของแมกซเวลล การออสซิลเลตทาง

แมเหล็กไฟฟาและกระแสสลับ 

อิเลคทรอนิกสพ้ืนฐาน องคประกอบของ

คลื่นแมเหล็กไฟฟา การแทรกสอด การ

เลี้ยวเบน เลนส ฟสิกสสมัยใหม โฟตอน

และคลื่น สสาร อะตอม ปฏิบัติการซ่ึงมี

เนื้อหาสอดคลองกับทฤษฎี 

ENP1102     

ฟสิกสสําหรับวิศวกร 

2 

Physics for 

Engineers 2 

3(2-3-6) 

3. เคมี 

 

มวลสารสัมพันธและทฤษฎีอะตอม

พ้ืนฐาน คุณสมบัติของแก็สของเหลว 

ของแข็งและสารละลาย สมดุลเคมี 

สมดุลอิออน จลนศาสตรเคมี โครงสราง

ไฟฟาอะตอม พันธะเคมี สมบัติเพอริออ

ดิก ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะและโลหะ

ทรานซิชัน ปฏิบัติการซ่ึงมีเนื้อหา

สอดคลองกับทฤษฎ ี

ENP1103     

 เคมีสําหรับวิศวกร  

Chemistry for 

Engineers 

3(2-3-6) 

กลุมวิชาชีพบังคับ                                                                                                   72      หนวยกิต                                             

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม                                                                                  27      หนวยกิต 

1. เขียนแบบวิศวกรรม 

 

EN1201 เขียนแบบวิศวกรรม 
ประวัติศาสตรงานเขียนแบบ อุปกรณท่ี
จําเปนสําหรับงานเขียนแบบ เทคนิคการ
เขียนตัวอักษรและการใชสัญลักษณ การ
เขียนรูปทรงเรขาคณิตประยุกต เทคนิค
การเขียนภาพราง การเขียนภาพออรโธ

ENP1201    

เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering 

Drawing 

 

 

3(2-3-6) 
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องคความรูที่สภาวิศวกรกําหนด 

 
เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู 

 
ชื่อวิชา 

ภาระ 
(หนวยกิต/

ชั่วโมง) 
กราฟฟก การเขียนภาพไอโซเมตริก การ
ใหขนาดและเกณฑความคลาดเคลื่อน 
การเขียนภาพตัด ภาพวิวชวย หลักการ
เรขาคณิตเบื้องตน ตรีโกณมิติ การแปลง
หนวย พัฒนาการเขียนแบบโดยเนนใช
โปรแกรมสําเร็จรูป การมองภาพฉาย 3 
ดาน รายละเอียดการเผื่อขนาดและการ
เขียนแบบภาพประกอบ การคิดปริมาตร
และน้ําหนักจากแบบงาน 

 

2. กลศาสตร 

 

บทนําเกี่ยวกับสถิตยศาสตร การ

วิเคราะหระบบแรง แรงลัพธ 2 มิติ 3 มิติ 

การประยุกตสมการสมดุลในการ

วิเคราะหแรง โครงถัก โครงกรอบ

เครื่องจักรกล การวิเคราะหแรงกระจาย

บนคานและเคเบิล ความเสียดทานใน

สภาวะแหง งานเสมือนและเสถียรภาพ 

โมเมนตความเฉื่อยของพ้ืนท่ี บทนํา

เกี่ยวกับพลศาสตร 

ENP2202 

สถิตยศาสตร

วิศวกรรม 

Engineering 

Statics 

3(3-0-6) 

3. วัสดุวิศวกรรม 

 

การศึกษาความสมัพันธระหวาง

โครงสราง สมบัติ กระบวนการผลิต และ

การประยุกตใชของกลุมหลักของวัสดุ

วิศวกรรม เชนโลหะ โพลิเมอร เซรามิค 

และวัสดุประกอบ คุณสมบัติเชิงกลและ

การเสื่อมสภาพของวัสดุ แผนภูมิสมดุลย

และการตีความ กรรมวิธีทางความรอน 

การแตกหัก 

ENP2201     

วัสดุวิศวกรรม 
Engineering 

Materials 

3(3-0-6) 

4. โปรแกรมคอมพิวเตอรสาหรับ

วิศวกร 

 

แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

สวนประกอบของคอมพิวเตอร การ

โตตอบระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร 

แนะนําการออกแบบ และการสราง

โปรแกรมโดยใชภาษาโปรแกรมใน

ปจจุบัน การปฏบิัติในการเขียน

โปรแกรม 

ENP2103 

การโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

Computer 

Programming 

3(2-3-6) 

5. สถิติวิศวกรรม 

 
ทฤษฎีเกี่ยวกับความนาจะเปน ตัวแปร

สุม การแจกแจงความนาจะเปนแบบไม

ตอเนื่อง และแบบตอเนื่อง คาคาดหมาย

IEN2201     

สถิติวิศวกรรม 
3(3-0-6) 



75 

 

 
องคความรูที่สภาวิศวกรกําหนด 

 
เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู 

 
ชื่อวิชา 

ภาระ 
(หนวยกิต/

ชั่วโมง) 
และโมเมนตฟงกชัน การทดสอบ

สมมติฐานและการอนุมานทางสถิติ การ

ถดถอยเชิงเสนตรงและสหสัมพันธ การ

วิเคราะหความแปรปรวน และการ

ประยุกตใชกระบวนการทางสถิติในการ

แกปญหา 

Engineering 

Statistics 

6. กระบวนการผลิต 

 

ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต

แบบตางๆ เชน การหลอ การขึ้นรูป

โลหะ การตัดเฉือน และการเชื่อม 

ความสัมพันธของกรรมวิธีการผลิตและ

การเลือกใชวัสดุ การพิจารณาคาใชจาย

ในแตละกรรมวิธีการผลิต 

IEN2202  

กรรมวิธีการผลิต 

Manufacturing 

Process 

3(3-0-6) 

 

 

 

7. อุณหพลศาสตร 

 

งานและความรอน กฎขอท่ีหนึ่งของ
เทอรโมไดนามิกส กฎขอท่ีสองของเทอร
โมไดนามิกสและวัฏจักรคารโน พลังงาน 
เอนโทรป การถายเทความรอนเบื้องตน
และการสมดุลพลังงาน ระบบตนกําลัง
และระบบทําความเย็น 

IEN2203      

เทอรโมไดนามิกส 

Thermodynamics 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

8. ความรูพ้ืนฐานไฟฟา 
 

การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงและ
กระแสสลับเบื้องตน แรงดัน กระแสและ
กําลังงาน หมอแปลงไฟฟา การแนะนํา
เครื่องจักกลไฟฟา อาทิ เครื่องกําเนิด
ไฟฟา มอเตอรไฟฟาและการนําไปใชงาน 
ระบบไฟฟาสามเฟสและการสงถาย
พลังงานไฟฟา การแนะนําเขาสูเครื่องมือ
วัดพ้ืนฐานทางไฟฟา กฎหมายและความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา มาตรฐานความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา การแกปญหา
พ้ืนฐานทางไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม 
การตรวจสอบความปลอดภัยระบบ
ไฟฟา 

EEN2213    
วิศวกรรมไฟฟา

พ้ืนฐาน 
Fundamental of 

Electrical 
Engineering 

                                                                               

3(3-0-6) 
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องคความรูที่สภาวิศวกรกําหนด 

 
เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู 

 
ชื่อวิชา 

ภาระ 
(หนวยกิต/

ชั่วโมง) 
องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม                                                                                         45    หนวยกิต 

1. วัสดุอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต                                                                           6    หนวยกิต 

กระบวนการทางวิศวกรรมของโลหะ 

อโลหะ และวัสดุทางวิศวกรร 

กระบวนการผลิตทางเทคโนโลยี

สมัยใหม การวิเคราะหและการ

ออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการ

โดยการแปลงหนาท่ีของผลิตภัณฑเชิง

คุณภาพและเชิงนวัตกรรม 

คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ การ

วิเคราะหและการออกแบบผลิตภัณฑ 

การกําหนดขนาดและคาเผื่อพิกัดรูปทรง 

เครื่องจักรซีเอ็นซี การควบคุมเครื่อง

ซีเอ็นซี คอมพิวเตอรชวยในการผลิต การ

ปฏิบัติงานในโรงปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ

ผลิตชิ้นสวนเครื่องกล กระบวนการตัด

ขั้นสูง เทคโนโลยีการขึ้นรูปตนแบบและ

การผลิตแบบเร็ว รวมท้ังการทดสอบใน

หองปฏิบัติการท่ีเกี่ยวของ 

IEN3201    

คอมพิวเตอรชวยใน

การออกแบบและ

ผลิต 

Computer Aided 

Design and 

Manufacturing 

3(3-0-6) 

หลักการพ้ืนฐานของระบบอัตโนมัติใน

การผลิต การทํางานหลักของระบบและ

สวนประกอบท่ีใชในระบบอัตโนมัติ 

รวมถึงการควบคุมดวยลมและไฮดรอลิ

กในกระบวนการผลิต การออกแบบ

ไดอะแกรมวงจรตาม Programmable 

Logic Controller (PLC); เครื่องมือ

เครื่องควบคุมเชิงตัวเลขเม่ือเปรียบเทียบ

กับการควบคมุแบบแมนนวลและแบบ

อัตโนมัติ การออกแบบระบบอัตโนมัติ

โดยใชองคประกอบท่ีเกี่ยวของ เชน 

ระบบการประกอบอัตโนมัติ ระบบการ

ผลิตแบบยืดหยุน (FMS) การควบคุมการ

ผลิตผานระบบ IOT เชื่อมโยงระบบ

สมารทแฟคตอรี่ เปนตน รวมท้ังการ

ทดสอบในหองปฏิบัติการท่ีเกี่ยวของ 

IEN3202     

ระบบการผลิต

อัตโนมัติ 

Manufacturing 

Automation 

3(3-0-6) 
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องคความรูที่สภาวิศวกรกําหนด 

 
เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู 

 
ชื่อวิชา 

ภาระ 
(หนวยกิต/

ชั่วโมง) 
2. ระบบงานและความปลอดภัย                                                                                      6    หนวยกิต 

การศึกษาและออกแบบระบบงานเพ่ือ

การปรับปรุงผลติภาพ และ

ประสิทธิภาพการผลิต การศึกษา

วิเคราะหและการออกแบบระบบงาน

เพ่ือความปลอดภัย การยศาสตร 

สิ่งแวดลอม ระบบดับเพลิง และการ

ประเมินความเสี่ยงในอุตสาหกรรม 

การจัดการกรรมภาพรังสี 

ความรูเกี่ยวกับการศึกษาการเคลือ่นไหว

และเวลาในการทํางาน แนวทางปฏิบัติ

และขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมไปถึง

การใชหลักการของเศรษฐศาสตรการ

เคลื่อนไหว การใชแผนภูมิกระบวนการ

ไหลและไดอะแกรม แผนภูมิคน-

เครื่องจักร การประยุกตหลักการของ

วิชาการยศาสตรสําหรับการออกแบบ

สถานีงาน การศกึษาการเคลื่อนไหวแบบ

จุลภาค การคํานวณเวลามาตรฐาน การ

สุมงาน อัตราประสิทธิภาพ ระบบขอมูล

มาตรฐานและการใชอุปกรณเกี่ยวกับ

การทํางาน 

IEN3203     

การศึกษา 

การทํางาน

อุตสาหกรรม 

Industrial Work 

Study 

 

 

 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาหลักการปองกันความสูญเสีย การ

ออกแบบ วิเคราะหและควบคุมอันตราย

ของสถานท่ีทํางาน องคประกอบของคน 

เทคนิคของระบบความปลอดภัย 

หลักการของการจัดการความปลอดภัย 

และกฎหมายความปลอดภัย การปองกัน

อุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม การควบคุม

อันตรายของเครื่องจักรไฟฟา หมอไอน้ํา

และภาชนะรับแรงดัน การขนถายวัสดุ 

ความรอน แสง เสียง การสั่นสะเทือน 

การจัดการกัมมันตรังสี สารเคมี และการ

ระบายอากาศ การประเมินประสิทธิภาพ

ความปลอดภัย การวิเคราะหและ

ประเมินความเสี่ยงในอุตสาหกรรม 

อุปกรณปองกันบุคคล มาตรฐานและ

กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัย

ในการทํางาน การปองกันและระงับ

อัคคีภัย การคํานวณและออกแบบระบบ

ดับเพลิงดวยน้ํา 

IEN3204    

วิศวกรรม 

ความปลอดภัย  

Safety 

Engineering 

3(3-0-6) 
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องคความรูที่สภาวิศวกรกําหนด 

 
เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู 

 
ชื่อวิชา 

ภาระ 
(หนวยกิต/

ชั่วโมง) 
3. ระบบคุณภาพ                                                                                                        6    หนวยกิต 

ระบบการควบคมุคุณภาพและการ

ประกันคุณภาพ การจัดการคุณภาพ

เชิงรวม กระบวนการออกแบบและ

วิเคราะห แผนการทดลองเพ่ือกําหนด 

สภาวการณการผลิตท่ีเหมาะสม และ

วิศวกรรมคุณภาพเพ่ือความนาเชื่อถือ 

ได ตลอดจนวิศวกรรมนวัตกรรม 

การจัดการควบคมุคุณภาพ ขอบขายงาน
ควบคุมคุณภาพงานในอุตสาหกรรม การ
บริหารงานการควบคุมคุณภาพ ความผัน
แปรและความสามารถของกระบวนการ 
การใชเทคนิคทางสถิติในการควบคุม
คุณภาพ แผนภูมิควบคุม การสุมตัวอยาง 
การควบคุมและวิธีการดําเนินงานการ
ตรวจสอบงานควบคุมคุณภาพรวมถึง
การประยุกตใชเทคโนโลยีในการ
ตรวจสอบคุณภาพ การใชตารางการสุม
ตัวอยางมาตรฐาน ความนาเชื่อทาง
วิศวกรรม การประกันคุณภาพ และการ
จัดการคุณภาพเชิงรวม 

IEN3205     

การควบคุมคุณภาพ 

Quality Control 

3(3-0-6) 

การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห
ความแปรปรวน การวิเคราะหการ
ถดถอยเชิงพหุการ ทดลองแฟกทอเรียล 
การทดลองแฟกทอเรียลบางสวน 
เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพ 
ความสัมพันธระหวางปจจัยในระบบงาน
อุตสาหกรรมและปญหา การวิเคราะห
ทางสถิติและการออกแบบระบบควบคุม
ในงานอุตสาหกรรม และการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรในการออกแบบ
การทดลอง 

IEN2206     

การออกแบบการ

ทดลองสําหรับ

วิศวกร     

Experimental 

Design for 

Engineers 

3(3-0-6) 

4. เศรษฐศาสตรและการเงิน                                                                                           3    หนวยกิต 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรเพ่ือ

การตัดสินใจในงานวิศวกรรมภายใต

ความเสี่ยงและความไมแนนอน การ

จัดการตนทุนเพ่ือการจัดการ

งบประมาณ และการจัดการและการ

วิเคราะหงบการเงินและการบัญช ี

การศึกษาวิเคราะหและประเมินความ

เปนไปไดของโครงการ 

หลักการและเทคนิคพ้ืนฐานสําหรับการ

วิเคราะหโครงการทางวิศวกรรมในเชิง

เศรษฐศาสตร มูลคาของเงินตามเวลา 

วิธีการเปรียบเทียบโครงการ การ

วิเคราะหการทดแทนทรัพยสินการ

วิเคราะหจุดคุมทุน คาเสื่อมราคา การ

ประเมินบนความเสี่ยงและความไม

แนนอน การประเมินการคํานวณ

เกี่ยวกับภาษีเงินได การจัดการตนทุน

เพ่ือการจัดสรรงบประมาณ การ

วิเคราะหงบการเงินและการบัญช ีการ

IEN3206    

เศรษฐศาสตร

วิศวกรรม 

Engineering 

Economy 

3(3-0-6) 

 



79 

 

 
องคความรูที่สภาวิศวกรกําหนด 

 
เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู 

 
ชื่อวิชา 

ภาระ 
(หนวยกิต/

ชั่วโมง) 
วิเคราะหและประเมินความเปนไปได

ของโครงการ 

5. การจัดการการผลิต                                                                                                16    หนวยกิต 

การวางแผนและควบคุมการผลิต การ

วิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการจัดการ 

การผลิต การจัดการระบบการซอม

บํารุง และการจดัการองคกรของระบบ 

การผลิตและการบริการ ระบบการ

จัดการนวัตกรรมในองคกร 

บทนําเกี่ยวกับระบบการผลิต เทคนิค

การพยากรณ การบริหารวัสดุคงคลัง 

การวางแผนการผลิต การวิเคราะห

ตนทุนและความสามารถในการทํากําไร

เพ่ือการตัดสินใจในการลงทุน การจัด

ตารางการผลิตและควบคุมการผลิต  

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยคํานวณ

รวมท้ังการประยุกตใชเทคโนโลยีตาง ๆ 

สําหรับการวางและควบคุมการผลิต

สมัยใหม 

IEN3207     

การวางแผนและ

ควบคุมการผลิต 

Production 

Planning and 

Control 

3(3-0-6) 

ระเบียบวิธีการวิจัยดําเนินงานในการ

แกปญหาวิศวกรรมอุตสาหการแผนใหม 

การใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร การ

โปรแกรมเชิงเสน แบบจําลองการขนสง 

การจัดการโครงงาน ทฤษฎีเกมส ทฤษฎี

แถวคอย แบบจําลองวัสดุคงคลัง การ

จําลองในกระบวนการตัดสินใจ และการ

ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางการวิจัย

ดําเนินงาน 

IEN3208     

การวิจัยดําเนินงาน 

Operations 

Research 

3(3-0-6) 

การบํารุงรักษาในอุตสาหกรรมและ

แนวคิดของการบํารุงรักษาแบบทวีผลท่ี

ทุกคนมีสวนรวม สถิติความลมเหลว 

ความนาเชื่อถือ การคงไวและการ

วิเคราะหความพรอมในการใชงาน การ

หลอลื่น ระบบการบํารุงรักษาเชิงปองกัน

และเทคโนโลยีการติดตามสภาพ

เครื่องจักร การควบคุมการบํารุงรกัษา 

และระบบการสั่งงาน องคกรดานการ

บํารุงรักษา บุคลากรและทรัพยากร 

ระบบการจัดการงานบํารุงรักษาดวย

คอมพิวเตอร การจัดการวงจรชีวติของ

IEN3209    

วิศวกรรม

บํารุงรักษา 

Maintenance 

Engineering 

3(3-0-6) 



80 

 

 
องคความรูที่สภาวิศวกรกําหนด 

 
เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู 

 
ชื่อวิชา 

ภาระ 
(หนวยกิต/

ชั่วโมง) 
เครื่องจักร การรายงานการบํารุงรักษา

และดัชนีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบ

การบํารุงรักษา 

 แนวทางการบริหารจัดการคลังสินคา 

และศูนยกระจายสินคา แนวโนม การ

เปลีย่นแปลง และโอกาส บทบาทของ

คลังสินคาในโซอุปทาน การออกแบบ

คลังสินคา การเลือกทําเลท่ีตั้ง การวาง

ผังคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา การ

วางแผนการไหลของวัสดุ แบบจําลอง

สําหรับการวิเคราะหและออกแบบ

คลังสินคาและเครือขายกระจายสินคา 

การกําหนดปจจัยทางเศรษฐกิจ บทบาท

ของคลังสินคาและศูนยกระจายสินคาท้ัง

ในและตางประเทศ การออกแบบชั้นวาง

สินคา การบริหารจัดการขอมูลของ

คลังสินคา การจดัการความเสี่ยง ความ

ปลอดภัยในคลังสินคา การขนสงท่ี

เกี่ยวกับกิจกรรมคลังสินคากรณีศกึษา

จากงานจริง 

IEN3212 

การจัดการสินคาคง

คลังและคลังสินคา 

Inventory and 

Warehouse 

Management 

3(3-0-6) 

 หลักการและความสําคัญของการ

จัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน กลยุทธ

โซอุปทาน การวางแผนการพยากรณ 

การจัดซ้ือและการจัดหา การจัดการ

สินคาคงคลัง การจัดการคลังสินคาและ

ศูนยกระจายสินคา การจัดการขนสง 

การจัดการกระบวนผลิตและการ

ดําเนินงาน การวัดผลปฏิบัติงาน การ

จัดการนําเขา สงออก ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเกี่ยวของดานการจัดการโล

จิสติกสและโซอุปทาน การประเมิน

ระบบโลจิสติกส ตัวชี้วัดและการวัด

ระดับการบริการลูกคา 

IEN3213       

การจัดการ 

โลจิสติกสและ 

โซอุปทาน 

Logistics and 

Supply Chain 

Management 

3(3-0-6) 
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องคความรูที่สภาวิศวกรกําหนด 

 
เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู 

 
ชื่อวิชา 

ภาระ 
(หนวยกิต/

ชั่วโมง) 
6. การบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ                                                                 8     หนวยกิต 

การบูรณาการความรูในองคความรู 

หรือวิชาอ่ืนๆ ในหลักสูตรต้ังแตสอง 

องคความรู หรือ สองวิชาขึ้นไปเพ่ือ

แกไขปญหา เสนอแนะแนวทางการ

ปรับปรุงวิธีการ หรือแนวทางใหมใน

งานวิศวกรรม ระบบ และการบริการ

อ่ืนๆ 

เทคนิคการออกแบบและการวางผัง

โรงงานอุตสาหกรรม ท่ีตั้งโรงงาน การ

วิเคราะหผลิตภัณฑ ปจจัยและสาเหตุท่ีมี

อิทธิพลตอผังใหม การออกแบบผัง

โรงงานอยางมีระบบ การเลือกชนิดและ

รูปแบบของแผนผัง โดยพิจารณาถึง

คนงาน อุปกรณ เครื่องจักร อุปกรณ 

สนับสนุนการผลติ การวิเคราะหความ

ตองการเครื่องจักรและการใชพ้ืนท่ี 

ประเภทของคลังวัสดุ ระบบการ

เคลื่อนยายวัสดุ สภาพแวดลอม และ

พระราชบัญญัติเกี่ยวกับผังโรงงาน 

IEN3210      

การออกแบบผัง

โรงงานอุตสาหกรรม 

Industrial Plant 

Design 

3(3-0-6) 

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ี

นาสนใจทางวิศวกรรมอุตสาหการใน

ระดับปริญญาตรี 

IEN3211     

สัมมนาทาง

วิศวกรรม 

อุตสาหการและ 

โลจิสติกส 

Industrial 

Engineering and 

Logistics Seminar 

1(0-3-2) 

วรรณกรรมปริทัศน การเลือกหัวขอ

โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ การ

กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของ

โครงงาน การศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

การวางแผนการดําเนินงานตลอด

โครงงานและดําเนินงานตามแผน การ

เขียนรายงานการเตรียมโครงงานทาง

วิศวกรรมอุตสาหการ การนําเสนอ

โครงงาน 

IEN4201     

โครงงานวิศวกรรม

อุตสาหการและ 

โลจิสติกส 1 

Industrial 

Engineering and 

Logistics Project 1 

1(0-3-2) 

การดําเนินโครงงานทางวิศวกรรมอุตสา

หการตอเนื่องจากโครงงานทางวศิวกรรม

อุตสาหการ 1 ใหเสร็จสมบูรณ การเขียน

รายงานโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 

การพูดนําเสนอรายงาน 

IEN4202     

โครงงานวิศวกรรม

อุตสาหการและ 

โลจิสติกส 2 

3(0-9-5) 
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องคความรูที่สภาวิศวกรกําหนด 

 
เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู 

 
ชื่อวิชา 

ภาระ 
(หนวยกิต/

ชั่วโมง) 
Industrial 

Engineering and 

Logistics Project 2 
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องคความรูที่สภาวิศวกร

กําหนด 

 
เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองค

ความรู 

 
ชื่อวิชา 

ภาระ 
(หนวยกิต/

ชั่วโมง) 
กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา                                                                               6     หนวยกิต 
แผนการศึกษาแบบฝกงาน ฝกงานดานวิศวกรรมในหนวยงาน

ของรัฐ  เอกชน  หรือใน

หองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเปน

เวลาไมนอยกวา 300 ชั่วโมง 

ENP3301     

การฝกงานทางวิศวกรรม 

Engineering 

Internships 

0(0-300ชม.) 

แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา หลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา 

ความพรอมในการทํางาน การปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ การแตงกาย ความ

ตรงตอเวลา การทํางานรวมกับ

ผูรวมงาน จริยธรรมในการประกอบ

วิชาชีพ การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ 

ความปลอดภัยในการทํางานและ

เทคนิคการปฐมพยาบาลเบื้องตน การ

บริหารและการวางแผนในการทํางาน 

ประสิทธิภาพและการประเมินผลงาน 

การเขียนและนําเสนอรายงาน 

ENP4301 

เตรียมสหกิจศึกษา 

Pre-Cooperative 

Education for 

Engineers 

0(0-3-2) 

นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเต็มเวลา

เสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว ณ 

สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค

เรียนสหกิจศึกษาตามท่ีภาควิชา

กําหนดตอเนื่องกันไมนอยกวา 4 

เดือน เม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแลว

นักศึกษาจะตองสงรายงานวิชาการ

และนาํเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอ

คณาจารยในภาควิชา เพ่ือท่ีจะ

ประเมินผลการเรียนของนักเรียนใน

หลักสูตรนี้ โดยวัดจากผลประเมินของ

อาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา 

พนักงานท่ีควบคมุการปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการและจากรายงาน

วิชาการ 

ENP4302      

สหกิจศึกษา 

Cooperative 

Education for 

Engineers 

6(0-40-20) 

วัสดุอุตสาหกรรมและกระบวนการ

ผลิต 

กระบวนการทางวิศวกรรมของโลหะ 

อโลหะ และวัสดุทางวิศวกรรม 

แรงเสียดทาน การหลอลื่น และการ

สึกหรอ โหมดของการหลอลื่น ชนิด

และการเลือกใชสารหลอลื่น/สารหลอ

เย็น ชนิดและการออกแบบของระบบ

IEN4303 

วิศวกรรมการหลอลื่น

เบื้องตน 

3(3-0-6) 
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กระบวนการผลิตทางเทคโนโลยี

สมัยใหม การวิเคราะหและการ

ออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการ

โดยการแปลงหนาท่ีของผลิตภัณฑ

เชิงคุณภาพและเชิงนวัตกรรม 

การหลอลื่น การทดสอบสารหลอลื่น

และขอกําหนดจําเพาะ การหลอลื่น

ชิ้นสวนเครื่องจักรกล การติดตาม

คุณสมบัติของสารหลอลื่นเพ่ือ

ประเมินสภาพเครื่องจักร การจัดเก็บ/

การขนถายสารหลอลื่น สุขลักษณะ

และความปลอดภัยในการทํางานกับ

สารหลอลื่นสําหรับผูใชและ

สิ่งแวดลอม 

Introduction to 

Lubrication 

Engineering 

อุณหพลศาสตรและจลนศาสตรของ

การกัดกรอนของโลหะ ชนิดและ

ลักษณะของการกัดกรอน การเกิด

การกรอนแบบขุม การเกิดความ

เสียหายจากสภาวะแวดลอม การ

เสียหายจากไฮโดรเจน การกัดกรอน

ตามขอบเกรนของโลหะ และการ

ทดสอบแนวโนมของการกัดกรอน 

การปองกันการกัดกรอนและ

ขอพิจารณาโดยใชหลักเศรษฐศาสตร 

กรณีศึกษา 

IEN4304      

วิศวกรรมการกัดกรอน 

Corrosion Engineering 

3(3-0-6) 

คุณสมบัติของวัสดุสําหรับการขึ้นรูป

โลหะและการขึ้นรูปพลาสติก การขึ้น

รูปโลหะแผน การขึ้นรูปปริมาตร 

กระบวนการขึ้นรูปโลหะพ้ืนฐาน การ

ตีขึ้นรูป การมวน การดึงขึ้นรูป การ

ลาก โลหะผง พอลิเมอร เซรามิกซ 

และกระบวนการฉีดพลาสติก ปจจัย

และเครื่องมือท่ีเกี่ยวของกับการขึ้นรูป

โลหะและกระบวนการฉดีพลาสติก 

IEN4305      

เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ 

Metal Forming 

Technology 

3(3-0-6) 

 

 หลักการพ้ืนฐานของระบบการวัด 

คุณลักษณะของเครื่องวัด หลักการ

การทางานและการเลือกใชงาน

เครื่องวัดพ้ืนฐานในอุตสาหกรรม สา

หรับการวัดความดัน ระดับ อัตราการ

ไหล แรงดัน การเคลื่อนท่ี อุณหภูมิ 

แนวคิดพ้ืนฐานของการควบคุม

กระบวนการอัตโนมัติ การควบคุม

แบบพีไอดี ปฏิบัติการเกี่ยวกับ

IEN4306     

 เครื่องมือวัดและการ

ควบคุมทางอุตสาหกรรม 

Industrial 

Instrumentation and 

Control 

3(3-0-6) 
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เครื่องวัดตางๆ และตัวควบคุม 

ประกอบดัวย เครื่องวัดความดัน 

และทรานสมิตเตอร การวัดระดับ 

การวัดอัตราการไหล การวัดอุณหภูมิ 

ตัววัดการเคลื่อนท่ี การควบคุมแบบ

พีไอดี ตัวควบคุมแบบตรรก 

หลักการพ้ืนฐานของเทคโนโลยี

หุนยนต ประวัติหุนยนต การจําแนก

ประเภทของหุนยนต ความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับหุนยนตอุตสาหกรรม 

โครงสรางทางกายภาพของหุนยนต 

คุณสมบัติทางเทคนิคอ่ืน ๆ การใช

งานสําหรับหุนยนตอุตสาหกรรม การ

เคลื่อนท่ีของหุนยนตขั้นพ้ืนฐาน แขน

กล (Manipulator) ประเภทของ

ระบบขับเคลื่อน การควบคุมการ

เคลื่อนท่ีของหุนยนตอุตสาหกรรม 

การเขียนโปรแกรมภาษาหุนยนตและ

หุนยนต อุปกรณท่ีติดต้ังไวท่ีปลาย

แขนเพ่ือใชทํางาน (end effector); 

การเลือกและการออกแบบกริปเปอร 

เซ็นเซอรในวิทยาการหุนยนต การ

วิเคราะหการเคลื่อนท่ีของหุนยนต 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจลนศาสตร

ของหุนยนต ระบบวิชันซิสเต็ม

หุนยนต วิชันซิสเต็ม การไดมาซ่ึง

ภาพ; เทคนิคการจัดแสง การ

ประมวลผลและการวิเคราะหภาพ 

เทคนิคการประมวลผลภาพ การ

วิเคราะหภาพ เทคนิควิชันซิสเต็ม 

(3D); การออกแบบและควบคุมเซลล

หุนยนต การเชื่อมตอฮารดแวร การ

จําลองแบบกราฟกสําหรับกําหนด

ตําแหนงการเคลื่อนไหวและ

สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย 

(workcell) การประยุกตใชหุนยนต

ในการผลิต รวมท้ังการทดสอบใน

หองปฏิบัติการท่ีเกี่ยวของ 

IEN4307      

หุนยนตอุตสาหกรรม

และแมชีนวิชัน 

Industrial Robotics 

and Machine Vision 

3(3-0-6) 
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 โครงสราง การทํางาน และ

สัญลักษณของอุปกรณในระบบนิวเเม

ติกส ระบบไฮดรอลิก ระบบนิวแม

ติกสไฟฟา และระบบไฮดรอลิกส

ไฟฟา หลักการเลือกใชอุปกรณ การ

ออกแบบวงจรควบคุมของระบบแบบ

แมนนวล การออกแบบวงจรควบคุม

ของระบบแบบอัตโนมัติ การออกแบบ

วงจรควบคุมของระบบแบบ IOT การ

ประยุกตใชงาน การซอมบํารุงรักษา 

และความปลอดภัยในการทํางาน 

รวมท้ังการทดสอบในหองปฏิบัติการท่ี

เกี่ยวของ 

IEN4308      

นิวแมติกสและ 

ไฮดรอลิกสสําหรับ

อุตสาหกรรม 

Pneumatics and 

Hydraulics for 

Industry 

3(2-1-6) 

การศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับ

เครื่องมือ เเละอุปกรณตรวจวัดใน

กระบวนการควบคุมแบบลําดับ การ

เขียนไดอะเเกรมของรีเลย การเขียน

โปรแกรมควบคุมอุปกรณ เครื่องมือ

เเละกระบวนการ โปรแกรมเมเบิ้ล

ลอจิกคอนโทรลเลอร การเขียนภาษา

คําสั่ง บูลีน ภาษาคําสั่งเเลดเดอร

ไดอะแกรม การเขียน

โปรแกรมควบคุมแบบ  IOT เเละ

ภาษาคําสั่งอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับระบบ

ควบคุม แกไขหรือเปลี่ยนแปลง

โปรแกรม หลักการเลือกใชอุปกรณ 

เคร่ืองมือเเละระบบควบคุมเเละการ

ประยุกตใชงานใหเหมาะสม รวมท้ัง

การทดสอบในหองปฏิบัติการท่ี

เกี่ยวของ 

IEN4309      

พีแอลซีและระบบ

อัตโนมัติ 

PLC and Automation 

System 

3(2-1-6) 

ความยืดหยุนและ สมบัติยืดหยุนหนืด 

พล าส ติ ก  ค ว าม ไม ส มบู รณ  จุ ด 

ข อบกพร องแบบเสน  แรง ตึ งผิ ว

ขอบกพรองเชิงปริมาตร ลักษณะของ

การแตกหัก การคืบและความลา การ

ทดสอบทางเคร่ืองกล 

IEN4310      

พฤติกรรมทางกลศาสตร

ของวัสดุ   

Mechanical Behavior 

of Materials 

3(3-0-6) 
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อุปกรณทางกลในการชวยเหลือ

สําหรับการผลิตไปยังตําแหนงท่ี

ตองการ รวมถึงการยึดตําแหนงและ

เคลื่อนยายในเสนทางท่ีตองการ ชวย

ในการตัด การวัด การประกอบ 

ขั้นตอนการเชื่อมหรืออุปกรณขนถาย

เครื่องมือท่ีออกแบบมาจากชิ้นงาน

และความคลาดเคลื่อนของชิ้นงาน

เพ่ือหลีกเลี่ยงความผิดพลาดของ

ขนาดและความคลาดเคลื่อนของ

รูปราง ความคลาดเคลื่อนในการวาง

ซอน การเลือกและการคํานวณ

สวนประกอบทางกลตางๆท่ีใชสําหรับ

การสงกําลังเชน ผลของลิ่ม ลอ สกรู 

สลัก ฯลฯ  ตัวอยางสมบูรณ เชน 

อุปกรณจับยึดและอุปกรณกําหนด

ตําแหนง 

IEN4311      

วิศวกรรมเครื่องมือ 

Tools Engineering 

 

3(3-0-6) 

ชนิดของเครื่องมือกลและการใช เชน 

เครื่องมือกลสําหรับการหลอม การขึ้น

รูปโลหะ กระบวนการกําจัดวัสดุและ

เครื่องมือเครื่องจักรเฉพาะสําหรับงาน

เฉพาะอ่ืน ๆ โครงสรางของเคร่ืองมือ

กล ตัวขับเครื่องและชุดเกียร ราง

สไลด และแบบโรตาร่ีและตลับลูกปน 

การตั้งเครื่องมือกล ระบบควบคุม

เคร่ืองมือกล เชน ซีเอ็นซี และ พีแอล

ซี 

IEN4312 

เครื่องมือกล 

Machine Tools 

3(3-0-6) 

แรงภายใน ความสัมพันธของความ

เคนและความเครียด การบิดของ

เพลา การเขียนไดอะแกรมของแรง

เฉือน และโมเมนตดัดในคาน ความ

เคนดัด และความเคนเฉือนในคาน 

การรวมความเคนตรงและความเคน

ดัด การรวมความเคนตามทฤษฎีของ 

Mohr’s Circle การโกงของคาน เสา

สูง พลังงานความเครียด ทฤษฎีการ

พัง การประยุกตทฤษฎีกับงานดาน

วิศวกรรม 

IEN4313    

 กลศาสตรของแข็ง  

Mechanics of Solid 

3(3-0-6) 
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การคนคืน การประมวลผล และการ

จัดเก็บขอมูล การอนุมานเชิงสถิติ 

การถดถอย การแบงประเภทการ

แบงกลุม การแสดงขอมูลดวยภาพ 

อนุกรมเวลา เครื่องแนะนํา การ

วิเคราะหเครือขายสังคม ขอมูลขนาด

ใหญ 

IEN4314      

วิทยาการขอมูลเบื้องตน 

Introduction to Data 

Science 

3(3-0-6) 

แนวคิดและเทคโนโลยีของสรรพสิ่ง

อินเตอรเน็ต ระบบการทางานท่ี

สามารถติดตอสื่อสารและทางาน

รวมกันไดอยางเปนอัตโนมัติ ตัวอยาง

อุปกรณอัจฉริยะ นวัตกรรมใหม ๆ ใน

การสรางผลิตภณัฑในอุตสาหกรรม 

การประยุกตใชสรรพสิ่งอินเตอรเน็ต 

สาหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม แนว

ทางการพัฒนานวัตกรรมไปสูเชิง

พาณิชยโดยอาศัยสรรพสิ่ง

อินเตอรเน็ต แนวโนมการยอมรับและ

ใชงานสรรพสิ่งอินเตอรเน็ต 

กรณีศึกษาการใชงานสรรพสิ่ง

อินเตอรเน็ตในอุตสาหกรรม 

IEN4315      

อินเตอรเน็ต 

สรรพสิ่งในอุตสาหกรรม 

Industrial Internet of 

Thing 

3(3-0-6) 

ระบบงานและความปลอดภัย 

การศึกษาและออกแบบระบบงาน

เพ่ือการปรับปรุงผลิตภาพ และ

ประสิทธิภาพการผลิต การศึกษา

วิเคราะหและการออกแบบ

ระบบงานเพ่ือความปลอดภัย การย

ศาสตร สิ่งแวดลอม ระบบดับเพลิง 

และการประเมินความเสี่ยงใน

อุตสาหกรรม การจัดการกรรม

ภาพรังสี 

กายวิภาค  สรีรศาสตร และชีวกล

ศาสตรสําหรับการออกแบบการ

ทํางาน การออกแบบสภาพแวดลอม 

แสง เสียง และอ่ืน ๆ การทํางาน

รวมกันของคนและเครื่องจักร การ

ประยุกตหลักการของวิชาการย

ศาสตรเพ่ือความปลอดภัยในการ

ทํางาน 

IEN4321       

การยศาสตร 

Ergonomics 

3(3-0-6) 

มลพิษทางอุตสาหกรรม มลพิษทาง

อากาศ น้ําท้ิง ของเสียอันตรายและ

เสียงเนนหนักถึงแหลงท่ีมา สาเหตุ

และผลวิธีการควบคุม การบําบัดและ

กําจัดโดยท่ัวไป ระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม การลดปริมาณของเสีย 

หนาท่ีและการลงโทษตามกฎหมาย

สิ่งแวดลอมของประเทศไทย 

IEN4317     

 การควบคุมมลภาวะและ

การบําบัดของเสีย  

Pollution Control 

and Waste 

Treatment 

3(3-0-6) 
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ขอกฎหมายและพระราชบัญญัติ

ทางดานงานอุตสาหกรรม มาตรฐาน

อุตสาหกรรม ความปลอดภัย 

กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม 

พระราชบัญญัติวิศวกร 

IEN4319      

กฎหมายอุตสาหกรรม 

Industrial Laws 

3(3-0-6) 

กฎหมายและความรูทางดานการ

อนุรักษพลังงาน การจัดการพลังงาน 

การตรวจวัด และวิเคราะหการใช

พลังงาน ของเครื่องจักรและ อุปกรณ 

และระบบ มาตรการอนุรักษพลังงาน

ของระบบการจัดทํารายงานการจดั

การพลังงาน การจัดทําเปาหมายและ

แผนดานการอนุรักษพลังงานและการ

สงขอมูลการใชพลังงานตามขอบังคับ

ของกฎหมาย 

IEN4318      

ผูรับผิดชอบพลังงาน  

Persons Responsible 

for Energy 

3(3-0-6) 

ระบบคุณภาพ 

ระบบการควบคมุคุณภาพและการ

ประกันคุณภาพ การจัดการคุณภาพ

เชิงรวม กระบวนการออกและ

วิเคราะห แผนการทดลองเพ่ือ

กําหนดสภาวการณการผลิตท่ี

เหมาะสม และวิศวกรรมคุณภาพ

เพ่ือความนาเชื่อถือได ตลอดจน

วิศวกรรมนวัตกรรม 

หลักการประกันคุณภาพ ความ

ตองการและขอกําหนดของลูกคาและ

ตลาด การพัฒนาและจัดการ

ผลิตภัณฑ การหาแหลงตนทางและ

ความสัมพันธกับผูสงมอบ การประกัน

คุณภาพในกระบวนการผลิต การ

บริการและความสัมพันธกับลูกคา 

ความรับผิดชอบและการรับประกัน

ผลิตภัณฑ การคุมครองผูบริโภค 

ตนทุนและระบบสารสนเทศ คุณภาพ 

การตรวจประเมินคุณภาพ 

IEN4316 

การบริหารงานคุณภาพ 

Quality Management 

3(3-0-6)           

เศรษฐศาสตร และการเงิน 

 

ความหมายของโครงการและ

ความสําคัญของการบริหารโครงการ 

การวางแผนการดําเนินงานของ

โครงการ การศึกษาความเปนไปได 

การจัดการงบประมาณ การจัดหา

ทรัพยากรและเทคโนโลยี การควบคุม

โครงการ และการปดโครงการ การ

สรางแผนงานดวยตารางปฏิบัติการ

ของ GANTT  PERT และ CPM การ

วิเคราะหและการประเมินผลโครงการ

เพ่ือการตัดสินใจและการควบคุม 

IEN4322       

การบริหารโครงการ 

Project Management 

3(3-0-6) 
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การตลาดในเศรษฐกิจสมัยใหม 

สิ่งแวดลอมทางการตลาด 

คุณลักษณะของสินคาอุตสาหกกรรม 

พฤติกรรมการซ้ือของตลาดผูบริโภค

และตลาดธุรกิจอุตสาหกรรม การ

จัดการกับการแขงขัน การระบุสวน

ของการตลาด การเลือกตลาด

เปาหมาย วงจรชีวิตผลิตภัณฑ การ

จัดการชองทางจดัจําหนายและโลจิ

สติกสของตลาดคาปลีกและคาสง 

การสงเสริมการขาย การตลาด

ทางตรง การวางแผนกลยุทธและการ

วิเคราะหสถานการณทางการตลาด 

IEN4323      

การตลาดอุตสาหกรรม 

Industrial Marketing 

3(3-0-6)           

บทนําเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน 

เทคนิคพ้ืนฐานในการวิเคราะหและ

จัดทํารายงานทางการเงิน การ

วิเคราะหและจัดทําตนทุนงานสงทํา

และตนทุนกระบวนการ การวิเคราะห

และจัดทําตนทุนมาตรฐาน  การนํา

ผลการวิเคราะหตนทุนมาใชในการ

วางแผน ควบคุม และตัดสินใจ เพ่ือ

ปรับปรุงการดําเนินงาน การจัดทํา

งบประมาณ 

IEN4324      

การวิเคราะหตนทุน

อุตสาหกรรมและ

งบประมาณ 

Industrial Cost 

Analysis and 

Budgeting 

3(3-0-6)           

หลักการในการนําขอมูลเขาสูระบบ

สาระสนเทศธุรกิจในรูปแบบ

อิเลคทรอนิกส เพ่ือประโยชนใชงาน

ท้ังภายในองคกรเพ่ือการสื่อสารกับ

บุคลากรท่ีเกี่ยวของ โดยใชระบบ

อินทราเน็ต และภายนอกองคกรใน

การสื่อสารกับลูกคาและผูจําหนาย

สินคา โดยใชระบบอินเตอรเน็ต โดย

ศึกษาจากตัวอยางกรณีศึกษาของ

ธุรกิจท่ีประสบผลสําเร็จในการจัดทํา

ระบบธุรกิจอิเล็คทรอนิกส ซ่ึงตองใช

ความรูพ้ืนฐานทางโครงสรางธุรกิจ 

การสรางฐานความรูระบบ

อินเทอรเน็ต และการวางแผน

การตลาด 

IEN4325      

พาณิชยอิเลคทรอนิกส 

Electronic Commerce 

3(3-0-6)           



91 

 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการคา

ระหวางประเทศ นโยบายและกรอบ

การคาพหุภาคี (WTO) การลงทุน

ระหวางประเทศ สํารวจ

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจสังคม 

วัฒนธรรม กฎหมาย การเมือง 

การตลาด การผลิตและการเงิน

ระหวางประเทศ การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ในการจัดการธุรกิจ

ระหวางประเทศ 

IEN4326      

การจัดการธุรกิจระหวาง

ประเทศ 

International 

Business 

Management 

3(3-0-6)           

การจัดการการผลิต 

การวางแผนและควบคุมการผลิต 

การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการ

จัดการการผลิต การจัดการระบบ

การซอมบํารุง และการจัดการ

องคกรของระบบการผลิตและการ

บริการ ระบบการจัดการนวัตกรรม

ในองคกร 

การศึกษาและวิเคราะหระบบการ

ขนสง ทางบก ทางอากาศ และทางน้ํา 

การพยากรณปริมาณความตองการ

การเดินทาง การวิเคราะหปจจัยตางๆ 

ท่ีมีอิทธิพลตอระบบการขนสง ความ

หนาแนนการไหลของจราจร การ

ตัดสินใจการเดินทางท่ีดีท่ีสุด 

แบบจําลองสาํหรับการศึกษา

พฤติกรรมของระบบการขนสง การ

วางแผนการพัฒนาระบบและเสนทาง

ขนสง กรณีศึกษาจากหนวยงานจริง 

IEN4301      

การขนสงและการ

กระจายสินคา 

Transportation and 

Distribution 

3(3-0-6) 

ประวัติความเปนมาของระบบขนถาย

วัสดุ ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุ  

การจําแนกประเภทและชนิดของ

เครื่องมือขนถายวัสดุโดยใชทฤษฎีใน

การเลือกใชเครื่องมือขนถายวัสดุ

รวมถึงสวนประกอบของเครื่องมือได

อยางถูกตอง พ้ืนฐานการออกแบบ

อุปกรณขนถายวัสดุรวมถึงการทดลอง

และปฏิบัติงานใหสามารถเขาใจใน

การวิเคราะหปญหาของระบบขนถาย

วัสด ุ

IEN4302      

ระบบการขนถายวัสดุ 

Materials Handling 

System 

3(3-0-6) 

ความเปนมาของวิศวกรรมคุณคา 

หลักการพ้ืนฐาน แผนงานเทคนิค

ความกาวหนา   ขั้นตอนการจัดการ 

การเลือกโครงงาน ขั้นตอนคาใชจาย

เปาหมาย ขั้นตอนในการลดคาใชจาย 

วิธีการและการวิเคราะหในโครงงาน

IEN4320 

วิศวกรรมคุณคา 

Value Engineering 

3(3-0-6) 
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วิศวกรรมคุณคา ทดสอบปญหาและ

การประยุกตใชวิศวกรรมคุณคา 

หลักการของการบริหารแบบใหม 

วิธีการเพ่ิมผลผลิต มนุษยสัมพันธ 

ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 

มลภาวะ กฎหมายพาณิชย การเงิน 

การตลาดและการบริหารโครงการ 

IEN4327      

การจัดการอุตสาหกรรม  

Industrial 

Management 

3(3-0-6 



93 

 

2. ตารางแสดงผูสอนในแตละองคความรู 
ตารางเทียบองคความรู สาขาวิศวกรรม (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส 

มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
สําหรับผูเขาศกึษาปการศึกษา (ปการศึกษา 2565-2569) 

 
สาระการเรียนรูแตละวิชา รายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูสอน 

องคความรูพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร 
ENP1107 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกร 1 
             Engineering Mathematics 1 

1. นายธีระเศรษฐ ศรีประภัสสร 
วท.บ. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

   วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ - พัฒนาการอุตสาหกรรม 
   (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร) 
   ประสบการณสอน  12 ป    

ENP2102 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกร 2 
             Engineering Mathematics 2 

1. นายธีระเศรษฐ ศรีประภัสสร 
วท.บ. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

   วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ - พัฒนาการอุตสาหกรรม) 
   (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร) 
   ประสบการณสอน  12 ป    

ENP1101 ฟสกิสสําหรับวิศวกร 1 
             Physics for Engineers 1 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. ดร.ทวีเดช หมื่นภูเขียว 
วท.บ.  ฟสิกส (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
วท.ม.  ฟสิกส (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
ปร.ด.  ฟสิกส (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

   ประสบการณสอน 3  ป 
2. ดร.สุกัญญา  หมูเย็น 
   วท.บ. ฟสิกส (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร) 

วท.ม. อุปกรณการแพทย  
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
   ปร.ด. ฟสิกส (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร) 
   ประสบการณสอน 16  ป 

ENP1103 ฟสกิสสําหรับวิศวกร 2 
             Physics for Engineers 2 
 
 
 
 

1. ดร.ทวีเดช หมื่นภูเขียว 
วท.บ.  ฟสิกส (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
วท.ม.  ฟสิกส (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
ปร.ด.  ฟสิกส (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

   ประสบการณสอน 3  ป 
2. ดร.สุกัญญา  หมูเย็น 
   วท.บ. ฟสิกส (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร) 
   วท.ม. อุปกรณการแพทย  
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   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
   ปร.ด. ฟสิกส (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร) 
   ประสบการณสอน 16  ป 

ENP1103 เคมสีําหรับวิศวกร 
             Chemistry for Engineers 

1. นางสาววราภรณ นุตาดี 
วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 

  วท.ม. เคมีนวัตกรรม  
  (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 
  ประสบการณสอน  8 ป 
2. นางสาววลีรัตน  โคตรสังข  
   วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
   วท.ม. เคมี (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
   ประสบการณสอน  5 ป 

องคความรูพืน้ฐานทางวิศวกรรม 
ENP1201 เขียนแบบวิศวกรรม 
    Engineering Drawing  
 

1. นายผดุงศิลป พิทักษ 
   อส.บ. เทคโนโลยีขนถายวัสดุ 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
   วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลยัเซนตจอหน)   
   วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
   ประสบการณสอน 20 ป 
2. นายปรัชญาพร ดวงคํา 
   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)  
   วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)     
   ประสบการณสอน 4 ป 

ENP2202 สถติยศาสตรวิศวกรรม 
             Engineering Statics 

1. นายปรัชญาพร ดวงคํา 
   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)  
   วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)     
   ประสบการณสอน 4 ป 

ENP2201 วัสดุวิศวกรรม 
             Engineering Materials 

1. นายผดุงศิลป พิทักษ 
   อส.บ. เทคโนโลยีขนถายวัสดุ 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
   วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลยัเซนตจอหน)   
   วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
   ประสบการณสอน 20 ป 
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สาระการเรียนรูแตละวิชา รายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูสอน 
2. นายสนธินันท อินทสนธิ 
   วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)  
   วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
   ประสบการณสอน 4 ป 
3. นายภูริณัฐ ใหมงาม 
   วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)  
   วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
   ประสบการณสอน 1 ป 
4. นางสาวณัฐกฤตา ปยะรัตน 
   วศ.บ. วิศวกรรมแมพิมพและเครื่องมือ 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)  
   วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ENP2103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 
             Computer Programming 

1. นางสาวศุภลักษณ ราชโส 
   วศ.บ. ไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
   วศ.ม. ไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
   ประสบการณสอน 3  ป 

IEN2201 สถิติวิศวกรรม 
            Engineering Statistics 

1. นายโกสินทรชัย แผวไธสง 
   วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)  
   วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
   ประสบการณสอน 9 ป 
2. นางสาวอรวรรณ พรรณบัวหลวง 
   วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ  
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)  
   วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 
   (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร) 
   ประสบการณสอน 14 ป 

IEN2202 กรรมวิธีการผลิต   
            Manufacturing Process 

1. นายผดุงศิลป พิทักษ 
   อส.บ. เทคโนโลยีขนถายวัสดุ 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
   วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลยัเซนตจอหน)   
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สาระการเรียนรูแตละวิชา รายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูสอน 
   วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
   ประสบการณสอน 20 ป 
2. นายสนธินันท อินทสนธิ 
   วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)  
   วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
   ประสบการณสอน 4 ป 
3. นายภูริณัฐ ใหมงาม 
   วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)  
   วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
   ประสบการณสอน 1 ป 

IEN2204 ปฏิบัติกระบวนการผลิตพ้ืนฐาน 
            Basic Production Practice                                                            

1. นายสนธินันท อินทสนธิ 
   วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)  
   วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
   ประสบการณสอน 4 ป 
2. นางสาวณัฐกฤตา ปยะรัตน 
   วศ.บ. วิศวกรรมแมพิมพและเครื่องมือ 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)  
   วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

IEN2203 เทอรโมไดนามิกส  
            Thermodynamics 

1. นายปรัชญาพร ดวงคํา 
   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)  
   วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)     
   ประสบการณสอน 4 ป 

IEN2205 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
            Mechanical Engineering   
            Laboratory 

1. นายชาติชาย ลิลาสริิวิไล 
   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยปทุมธานี)  
   วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 
   (มหาวิทยาลยัราชมงคลธัญญบุรี)     
   ประสบการณสอน 5 ป 
2. นางสาวณัฐกฤตา ปยะรัตน 
   วศ.บ. วิศวกรรมแมพิมพและเครื่องมือ 
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สาระการเรียนรูแตละวิชา รายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูสอน 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)  
   วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

EEN2213 วิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน 
             Fundamental of Electrical 
             Engineering 

1. นายจิโรจน พรวัฒนา 
   วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 
   (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง)  
   วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)     
   ประสบการณสอน 20 ป 

EEN2214 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน 
             Fundamental of Electrical  
             Engineering Laboratory 

1. นายจิโรจน พรวัฒนา 
   วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 
   (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง)  
   วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)     
   ประสบการณสอน 20 ป 

องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 
วัสดุอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต  
IEN3201 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ 
            และผลิต 
            Computer Aided Design and 
            Manufacturing 

1. นายผดุงศิลป พิทักษ 
   อส.บ. เทคโนโลยีขนถายวัสดุ 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
   วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลยัเซนตจอหน)   
   วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
   ประสบการณสอน 20 ป 

IEN3202 ระบบการผลิตอัตโนมัติ 
            Manufacturing Automation 

1. นายภูริณัฐ ใหมงาม 
   วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)  
   วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
   ประสบการณสอน 1 ป 

ระบบงานและความปลอดภัย                                               
IEN3203 การศึกษาการทํางานอุตสาหกรรม 
            Industrial Work Study 

1. นายโกสินทรชัย แผวไธสง 
   วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)  
   วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
   ประสบการณสอน 9 ป 
2. นายสนธินันท อินทสนธิ 
   วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต 
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สาระการเรียนรูแตละวิชา รายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูสอน 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)  
   วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
   ประสบการณสอน 4 ป 
3. นายภูริณัฐ ใหมงาม 
   วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)  
   วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 
   ประสบการณสอน 1 ป 

IEN3204 วิศวกรรมความปลอดภัย   
            Safety Engineering 

1. นายโกสินทรชัย แผวไธสง 
   วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)  
   วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
   ประสบการณสอน 9 ป 
2. นายภูริณัฐ ใหมงาม 
   วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต  
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)  
   วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 
   ประสบการณสอน 1 ป 

ระบบคุณภาพ                                                                 
IEN3205 การควบคุมคุณภาพ 
            Quality Control 

1. นายโกสินทรชัย แผวไธสง 
   วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)  
   วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
   ประสบการณสอน 9 ป 
2. นายผดุงศิลป พิทักษ 
   อส.บ. เทคโนโลยีขนถายวัสดุ 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
   วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลยัเซนตจอหน)   
   วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
   ประสบการณสอน 20 ป 

IEN2206 การออกแบบการทดลองสําหรับ 
            วิศวกร               
            Experimental Design for 

1. นางสาวอรวรรณ พรรณบัวหลวง 
   วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)  
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สาระการเรียนรูแตละวิชา รายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูสอน 
            Engineers                                          วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 

   (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร) 
   ประสบการณสอน 14 ป 
2. นายสนธินันท อินทสนธิ 
   วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต  
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)  
   วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
   ประสบการณสอน 4 ป 

เศรษฐศาสตรและการเงิน  
IEN3206 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 1. นายผดุงศิลป พิทักษ 

   อส.บ. (เทคโนโลยีขนถายวัสดุ) 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
   วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลยัเซนตจอหน)   
   วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
   ประสบการณสอน 20 ป 
2. ดร.กฤษดา  พัวสกุล 
   วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
   วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
   ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
   ประสบการณสอน 2 ป 

การจัดการการผลิต  
IEN3207 การวางแผนและควบคุมการผลิต 
            Production Planning and  
            Control 

1. นายโกสินทรชัย แผวไธสง 
   วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)  
   วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
   ประสบการณสอน 9 ป 
2. นายภูริณัฐ ใหมงาม 
   วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)  
   วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 
   ประสบการณสอน 1 ป 

IEN3208 การวิจัยดําเนินงาน 
            Operations Research 

1. นางสาวอรวรรณ พรรณบัวหลวง 
   วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)  
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สาระการเรียนรูแตละวิชา รายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูสอน 
   วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 
   (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร) 
   ประสบการณสอน 14 ป 
2. ดร.กฤษดา  พัวสกุล 
   วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
   วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
   ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
   ประสบการณสอน 2 ป 

IEN3209 วิศวกรรมบํารุงรักษา 
            Maintenance Engineering 

1. นายสนธินันท อินทสนธิ 
   วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)  
   วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
   ประสบการณสอน 4 ป 

IEN3212 การจัดการสินคาคงคลังและ 
            คลังสินคา    
            Inventory and Warehouse  
            Management                                        

1. ดร.กฤษดา  พัวสกุล 
   วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
   วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
   ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
   ประสบการณสอน 2 ป 

IEN3213 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 
            Logistics and Supply Chain  
            Management                                                         

1. นางสาวอรวรรณ พรรณบัวหลวง 
   วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)  
   วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 
   (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร) 
   ประสบการณสอน 14 ป 

IEN3214 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 
            และโลจิสติกส 
            Industrial and Logistics  
            Engineering Laboratory 

1. นายโกสินทรชัย แผวไธสง 
   วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)  
   วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
   ประสบการณสอน 9 ป 
2. นางสาวอรวรรณ พรรณบัวหลวง 
   วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)  
   วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 
   (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร) 
   ประสบการณสอน 14 ป 
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สาระการเรียนรูแตละวิชา รายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูสอน 
การบรูณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
IEN3210 การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม 
            Industrial Plant Design 

1. นางสาวอรวรรณ พรรณบัวหลวง 
   วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)  
   วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 
   (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร) 
   ประสบการณสอน 14 ป 

IEN3211 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
            และโลจิสติกส 
            Industrial Engineering and  
            Logistics Seminar 

1. นายโกสินทรชัย แผวไธสง 
   วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)  
   วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
   ประสบการณสอน 9 ป 

IEN4201 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการและ 
            โลจิสติกส 1 
            Industrial Engineering and  
            Logistics Project 1 

1. นายสนธินันท อินทสนธิ 
   วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)  
   วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
   ประสบการณสอน 4 ป 

IEN4202 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการและ 
            โลจิสติกส 2 
            Industrial Engineering and  
            Logistics Project 2 

1. นายสนธินันท อินทสนธิ 
   วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต  
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)  
   วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 
   (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
   ประสบการณสอน 4 ป 
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สวนท่ี 5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและการประกันคณุภาพการศกึษา 
 

1. หองปฏิบัติการ 
     หองปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส ประกอบดวย 

         1)  หองปฏิบัติการวัสดุอุตสาหกรรม 
         2)  หองปฏิบัติการกระบวนการผลิตพ้ืนฐาน และ กระบวนการผลิตสมัยใหม 
         3)  หองปฏิบัติการระบบงานและความปลอดภัย 

 
1.1 บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการทดลอง ของแตละชุดปฏิบัติการ ดังน้ี 

        1)  หองปฏิบัติการวัสดุอุตสาหกรรม 
 

ลําดับ รายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการทดลอง จํานวน 
1 อุปกรณการเตรียมช้ินงาน เพ่ือการวิเคราะหโครงสรางวัสดุ 1 ชุด 
2 Metallurgical Microscope 1 ชุด 
3 Hardness Testing Machine 1 ชุด 
4 เครื่องทดสอบแรงดึง 2 ชุด 
5 เครื่องทดสอบแรงกระแทก 1 ชุด 

 
รูปภาพเครื่องมือปฏิบัติการวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เครื่องขัดช้ินงาน 
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เตาอบช้ินงาน 
 

 
 

กลองจุลทรรศนสองโครงสรางโลหะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องทดสอบความแข็ง 
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เครื่องทดสอบแรงดึง 
 
 

 
 

เครื่องทดสอบแรงกระแทก 
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การทดลองปฏิบัติการทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม 
 

วิชา : IEN2205     ปฏิบัติการวิศวกรรมเครือ่งกล                                                    1(0-3-2) 
               Mechanical Engineering Laboratory 
 

การ
ทดลองที ่

หัวขอการทดลอง 

1 การเตรียมช้ินงาน เพ่ือการวิเคราะหโครงสรางโลหะ ขัดช้ินงาน อบช้ินงาน 
2 การวิเคราะหโครงสรางโลหะ 
3 การทดสอบความแข็งวิเคราะหความแข็ง 
4 การทดสอบแรงดึง 
5 การทดสอบแรงกระแทก 

 
 2)  หองปฏิบัติการกระบวนการผลติพืน้ฐาน และ กระบวนการผลิตสมัยใหม 
 

รายการ รายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการทดลอง จํานวน 

1 เครื่อง Punch และ Die 1 ชุด 

2 Milling Machine 1 ชุด 

3 อุปกรณ Welding 2 ชุด 

4 เครื่องกลึง 5 ชุด 

5 เครื่องไสแนวนอน 2 ชุด 

6 เครื่องไสแนวต้ัง 1 ชุด 

7 เครื่องกลึง (CNC Lathe) 1 ชุด 

8 เครื่องกัด (CNC Milling) 1 ชุด 

9 PLC, IOT 3 ชุด 

10 ชุดทดลอง Pneumatic 1 ชุด 

11 ชุดทดลอง Hydraulic 1 ชุด 
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รูปภาพเครื่องมือปฏิบัติการกระบวนการผลิตพืน้ฐาน และ กระบวนการผลิตสมัยใหม 

 

 
เครื่องปมขอเสือ 

         

 
 

 เครื่องกัดช้ินงาน 
 

 
 

อุปกรณงานเช่ือม 
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เครื่องกลึง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เครื่องไสแนวนอน/แนวต้ัง 
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เครื่องกลึง CNC 

 

 
 

เครื่องกัด CNC 

 

 
 

ชุดควบคุมอัตโนมัติอุตสาหกรรมเช่ือมตอกับระบบอินเตอรเน็ต (IOT) 
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ชุดทดลอง Pneumatic, Hydraulic    

 
การทดลองปฏิบัติการกระบวนการผลิตพืน้ฐาน และ กระบวนการผลติสมัยใหม 

 
วิชา : IEN2204     ปฏิบัติกระบวนการผลิตพ้ืนฐาน                                                    1(0-3-2) 
                        Basic Production Practice 
 
การทดลองที ่ หัวขอการทดลอง 

1 งานปมขึ้นรูปโลหะ 
2 งานกัด 
3 งานเช่ือม 
4 งานกลึง 
5 งานไสแนวนอน 
6 งานไสแนวต้ัง 
7 การใชงานเครื่องกลึง (CNC Lathe) 
8 การใชงานเครื่องกัด (CNC Milling) 
9 การใชงาน PLC, IOT 
10 การเช่ือมตอวงจร Pneumatic 
11 การเช่ือมตอวงจร Hydraulic 
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         3) หองปฏิบัติการระบบงานและความปลอดภัย 
 

ลําดับที ่ รายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการทดลอง จํานวน 

1 อุปกรณศึกษางาน และการปรับปรุงระบบงาน  

1.1 นาฬิกาจับเวลา 2 ชุด 

1.2 Rope Clip Assembly 4 ชุด 

1.3 สายพานจําลอง 1 ชุด 

2 อุปกรณวิเคราะหและออกแบบระบบความปลอดภัย  
2.1 เครื่องวัดแสง 1 ชุด 

2.2 เครื่องวัดระดับเสียงและความถี่ 1 ชุด 

3 อุปกรณศึกษาดานการยศาสตร  

3.1 โครงกระดูกจําลอง 1 ชุด 

4 อุปกรณการวัด และการวัดละเอียด  

4.1 ชุดขนาดช้ินงานทดสอบ 1 ชุด 

4.2 เวอรเนียรคาลิปเปอร  1 ชุด 

4.3 ไมโครมิเตอรวัดนอก/วัดลึก 1 ชุด 

4.4 เครื่องมือวัดมุม 1 ชุด 

4.5 ชุดวิเคราะหภาพถายทางความรอนอุตสาหกรรม 1 ชุด 

 
รูปเครื่องมือปฏบิัติการการศึกษาการทํางาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นาฬิกาจับเวลา/สายพานจําลอง สําหรับการศึกษาการทํางานและเวลามาตรฐาน 
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เครื่องวัดแสงดิจิทัล 
 

 
 

เครื่องวัดระดับเสียงและความถี่ 
 

 
 

โมเดลโครงกระดูกมนุษย สูง 178 ซม. แบบแสดงเอ็นขอตอและจุดเกาะกลามเน้ือ 
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ชุดขนาดช้ินงานทดสอบ 
 

 
 

เวอรเนียคาลิปเปอรและเวอรเนียดิจิทัล 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ไมโครมิเตอรวัดนอก/วัดลึก 
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เครื่องมือวัดมุม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เครื่องวิเคราะหภาพถายทางความรอนอุตสาหกรรม 
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การทดลองปฏิบัติการระบบงานและความปลอดภัย 

 

วิชา :  IEN3214    ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการและโลจสิติกส                     1(0-3-2)     

                          Industrial and Logistics Engineering Laboratory 

 

การ
ทดลองที ่

หัวขอการทดลอง 

1 การศึกษาการทํางานและเวลามาตรฐาน 
2 การศึกษาดานการยศาสตร  
3 ความปลอดภัยในโรงงาน การวัดแสง การวัดระดับเสียง 
4 การวิเคราะหภาพถายทางความรอนอุตสาหกรรม 
5 การใชเวอรเนียรคาลิปเปอร  
6 การใชไมโครมเิตอรวัดนอก/วัดลึก 
7 การใชเครื่องมือวัดมุม 

 
 

 1.2 โปรแกรมสําเร็จรูป/ซอฟตแวร (Software) 
1.2.1 โปรแกรมสําเร็จรูป / ซอฟตแวร (Software) 

- SOLIDWORKS 2018 
- Microsoft office  
- Autodesk auto cad 
-    Arena 
-    Minitab 17 
-     Pro Model Simulation 
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2. แหลงบริการขอมูลทางวิชาการ 
2.1 หองสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     คอมพิวเตอรในการสืบคนฐานขอมูล        5          เครื่อง 
     ระบบหองสมุดอัตโนมัติ          1          ระบบ 
     ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทอรนิกส E-book       1          ฐาน 
     ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส 
     ฐานขอมูล Thaijo (Thai Journal Online) 
     พ้ืนที่หองสมุด       1094     ตารางเมตร 
     คอมพิวเตอรสําหรับบุคลากร       2       ตัว 
     Sever สําหรับดูแลการใหบริการ       1       เครื่อง 
     โตะน่ังอานหนังสือ       22       ตัว 
     เกาอ้ี       250       ตัว 
     สญัญาณเครือขายไรสาย PTU WIFI       4       จุด 
     ระบบสืบคนฐานขอมูลหองสมุด  http://192.161.21.8/library 
 
ตําราเฉพาะหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ หนังสือในหองสมุด 

หนังสือภาษาไทย           1695     เลม 
หนังสือภาษาตางประเทศ          405       เลม 
รวม       2100     เลม 
วารสารภาษาไทย       15       ช่ือ 
วารสารตางประเทศ       1          ช่ือ 
รวม        16       ช่ือ 
จุลสาร       30        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://192.161.21.8/library
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ศูนยวิทยบริการ มหาวิทยาลยัปทุมธานี 
 

2.2 สิ่งอํานวยความสะดวก 
 
 1) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (ใชรวมกับศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยปทุมธานี และหอง
คอมพิวเตอรใหม อาคาร4 ) 
  ประกอบดวยอุปกรณการฝกปฏิบัติการดานคอมพิวเตอร ดังน้ี 
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หองปฎิบัติการคอมพิวเตอร 

 
 

ลําดับที ่ รายละเอียดอุปกรณ จํานวน 
1. เครื่องคอมพิวเตอร (3 หอง) 181 เครื่อง 
2. LCD Projector 3 เครื่อง 

 
          2) หองปฏิบัติการกลุมวิชาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร และวิศวกรรมพื้นฐาน 
     2.1) หองปฎิบัติการเขียนแบบวิศวกรรม 
  ประกอบดวยอุปกรณฝกปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรม ดังน้ี 

 

 
 
 
 
 
 

       

 
หองปฎิบัติการเขียนแบบวิศวกรรม 

 
 

ลําดับที ่ รายละเอียดอุปกรณ จํานวน 
1. โตะเขียนแบบ 60 ชุด 
2. เกาอ้ีเขียนแบบ แบบปรับความสูงได 60 ชุด 
3. ท-ีสไลดยึดติดกับโตะ 60 ชุด 
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 2.2)  หองปฏิบัติการฟสิกส (ใชรวมกับกลุมวิชาฟสิกสทัว่ไป ของมหาวิทยาลัยปทุมธานี) 
   ประกอบดวยอุปกรณการทดลอง ดังน้ี 

 

 

 
 

หองปฎิบัติการฟสิกส 
 

ลําดับที ่ รายละเอียดอุปกรณการทดลอง จํานวน 
1. ชุดทดลองการวัดความยาวและการใชเครื่องวัดอยางละเอียด 1 ชุด 
2. ชุดทดลองการเคลื่อนที่ดวยกฎความเรงคงที่และกฎการเคลื่อนที่ 

ขอ 2 (ของนิวตัน) 
1 ชุด 

3. ชุดทดลองแรงสูศูนยกลางและโมเมนตความเฉื่อยของอนุภาค 1 ชุด 
4. ชุดทดลองเรื่องตุมนาฬิกาฟสิกสกัลป 1 ชุด 
5. ชุดทดลองเรื่องความตึงผิวของเหลว 1 ชุด 
6. ชุดทดลองการหาความหนืด 1 ชุด 
7. ชุดทดลองการหาสมัประสิทธิการขยายตัวตามแนวเสนของโลหะ 1 ชุด 
8. ชุดทดลองการศึกษาคลื่นน่ิง โดยวิธีเมลด 1 ชุด 
9. ชุดทดลองการวัดความเร็วเสียงโดยวิธีคุนด 1 ชุด 
10. ชุดทดลองการใชเครื่องมือวัดสารกัมมันตภาพรังสี 1 ชุด 
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 2.3) หองปฎิบัติการเคมี (ใชรวมกับกลุมวิชาฟสิกสทั่วไป ของมหาวิทยาลัยปทุมธานี) 
  ประกอบดวยอุปกรณการทดลอง ดังน้ี 
 

 
 

หองปฏิบัติการเคม ี
 

ลําดับที ่ รายละเอียดอุปกรณการทดลอง จํานวน 
1. ชุดทดลองการหาคาคงที่ของกาซและปริมาณของกาซ 1 ชุด 
2. ชุดทดลองการศึกษาโครงสรางของแข็ง 1 ชุด 
3. ชุดทดลองการมวลโมเลกุลโดยวิธีลดตํ่าลงของจุดเยือกแข็ง 1 ชุด 
4. ชุดทดลองการปฏิกิริยาเคม ี 1 ชุด 
5. ชุดทดลองการสมดุลเคม ี 1 ชุด 
6. ชุดทดลองการอินดิเคเตอร 1 ชุด 
7. ชุดทดลองการวิเคราะหโดยการวัดปริมาตร 1 ชุด 
8. ชุดทดลองเซลไฟฟาเคม ี 1 ชุด 
9. ชุดทดลองการหาปริมาณออกซิเจนในนํ้า 1 ชุด 
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    2.4) หองปฎิบัติการพืน้ฐานทางวิศวกรรม 
  หองปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ประกอบดวย 

1. การปฏิบัติ การฝกฝมือและปฏิบัติการผลิต โดยใชหองปฏิบัติการรวมทุกสาขาในคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
หองปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน 
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ชุดอุปกรณเครื่องมือวัดทั่วไป 
 

ลําดับที ่ รายละเอียดชดุเครื่องมือปฏิบัติการ จํานวน 
1 เครื่องกลึง ขนาด 4  ฟุต  พรอมอุปกรณ 5 เครื่อง 
2 เครื่องไส 2 เครื่อง 
3 โตะตะไบพรอมปากกา 20 ชุด 
4 เลื่อยไฟฟา 1 เครื่อง 
5 เครื่องเช่ือมไฟฟา 2 เครื่อง 
6 ชุดเช่ือมแกส / ตัดแกส 2 ชุด 
7 สวานต้ังโตะ 3 เครื่อง 
8 เครื่องเจียรไนต้ังโตะ 2 เครื่อง 
9 โตะระดับ 2 ชุด 
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10 อุปกรณรางแบบตางๆ 1 ชุด 
11 เครื่องกัดต้ัง 2 เครื่อง 
12 ปมลม 5 แรงมา 1 เครื่อง 
13 แทนอัดไฮโดรลิกส 30 ตัน 1 เครื่อง 
14 เครื่องพิมพตนแบบสามมิติขนาด 230 x 150 x 150 mm 1 เครื่อง 

 
2.5) หองปฏิบัติการไฟฟาพื้นฐาน 

    หองปฏิบัติการไฟฟาพ้ืนฐาน ประกอบดวยอุปกรณการทดลอง ดังน้ี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ชุดเครื่องมือปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม (ไฟฟาพ้ืนฐาน) 
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ลําดับที ่ รายละเอียดชดุเครื่องมือปฏิบัติการ จํานวน 
1 เครื่องจายไฟฟากระแสสลับปรับคาได 24 โวลต 3 เครื่อง 
2 เครื่องวัดกระแสไฟฟากระแสตรง  (DC แอมมิเตอร) 2 เครื่อง 
3 เครื่องวัดแรงดันไฟฟากระแสตรง  (DC โวลตมิเตอร) 2 เครื่อง 
4 เครื่องวัดกระแสไฟฟากระแสสลับ  (AC แอมมิเตอร) 2 เครื่อง 
5 เครื่องวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับ  (AC โวลตมิเตอร) 2 เครื่อง 
6 มัลติมิเตอรแบบอนาล็อค 1 เครื่อง 
7 มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล 2 เครื่อง 
8 เครื่องวัดกําลังไฟฟากระแสสลับ 1 เฟส  (AC วัตตมิเตอร) 1 เครื่อง 
9 หมอแปลงไฟฟากระแสสลับ 6 เครื่อง 
10 ชุดทดลองมอเตอรไฟฟากระแสสลับ 1 เฟส 1 ชุด 
11 ชุดทดลองมอเตอรไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส 1 ชุด 
12 บอรดฝกเดินวงจร 7 บอรด 
13 อุปกรณฝกเดินระบบไฟ 7 ชุด 

 
3. เอกสารเก่ียวกับสถาบนัการศึกษา 

3.1 ขอมูลพืน้ฐานของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ไดรับอนุมัติใหจัดต้ังเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2542 
โดยไดตระหนักถึงภาคเอกชนที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรูและทักษะแกประชาชนทั่วไปที่
แสวงหาความรู คุณวุฒิการศึกษา ทักษะ และประสบการณดานการศึกษาอยางตอเน่ือง 
 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ใหเปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร ในระดับปริญญาตรี ต้ังแตปการศึกษา 2543 จํานวน 3 
หลักสูตร ไดแก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟา และ
วิศวกรรมเครื่องกล ทั้งน้ีในปการศึกษา 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดขออนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  และ สกอ.ไดเห็นชอบรับรองหลักสูตรเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562  

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการไดดําเนินการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและโลจิสติกส (หลักสูตร 4 ป : หลักสูตรปรับปรุง) เพ่ือผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่ตอบสนองความ
ตองการของตลาดแรงงาน เปนบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบตอสังคม มีความรู ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ และมีจรรยาบรรณทางดานวิชาชีพและปฏิบัติตนดวยคุณธรรม 
 

3.2 สภาพทางกายภาพ 
  3.2.1 สถานที่ต้ังและพื้นที ่

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ต้ังอยูเลขที่ 140 หมู 4 ถนนติวานนท ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี 
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มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
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อาคารคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (อาคารหลังใหม) 
อาคารคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี เปนอาคาร  ค.ส.ล. 5 ช้ัน ประกอบดวย 
1.  ช้ัน  1-2  เปนหองทดสอบและหองปฏิบัติการ และหองเรียน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
2.  ช้ัน  3  เปนหองเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หองคอมพิวเตอรและหองสัมมนา 
3.  ช้ัน  4-5  เปนหองเรียน  หองสัมมนา  และหองประชุม สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

อาคารโรงอาหาร และ หอง Fitness 
 

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปจจุบันเปดสอนในระดับปริญญาตรี ถึงระดับปริญญาเอก ดังน้ี 
 

(ก) ระดับปริญญาตร ีจํานวน 7 คณะ 22 สาขาวิชา 
1. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  

- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  
- สาขาวิชาดิจิทัลมีเดียเทคโนโลยี 

2. คณะศิลปศาสตรและศึกษาศาสตร  
- สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม  
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป  
- สาขาวิชาการสอนอิสลาม  

3. คณะนติศิาสตร  
- สาขาวิชานิติศาสตร  

4. คณะพยาบาลศาสตร  
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  

5. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  
- สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล  
- สาขาวิชาการจัดการ  
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- สาขาวิชาการบัญชี  
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส  
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  

6. คณะรัฐศาสตร  
- สาขาวิชารัฐศาสตร  

7. คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม  
- สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
- สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม  
- สาขาวิชาการแพทยแผนไทย  
- สาขาวิชา วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกาลังกาย  

(ข) ระดับปริญญาโท จํานวน 9 หลักสูตร 
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาการบริหาร  
4. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
7. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
8. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
9. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ  

(ค) ระดับปริญญาเอก จํานวน 8 หลักสูตร 
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาการบริหาร  
3. หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
5. หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
6. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
8. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา 
9. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
 

 3. การประกันคุณภาพการศึกษา 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา โดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. โดยเริ่มปการศึกษา 2565 เปนตนไป 

 


