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                                                   ค ารับรองตนเอง (Self-Declaration) 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ 
 
ชื่อสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวิศวกรรมที่รับรองปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ 

ปีการศึกษาที่รับรองปริญญา 2565-2569 

 
ส่วนที ่1 หลักสูตร 

 
1. ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ 

ชื่อภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Engineering Program in Process and Industrial Engineering 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็มภาษาไทย :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ) 
ชื่อย่อภาษาไทย :  วศ.บ. (วิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   :  Bachelor of Engineering (Process and Industrial Engineering) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ    :  B.Eng. (Process and Industrial Engineering) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา 
ไม่มี 
 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ ผลิตบัณฑิตสาขา
วิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ ในกลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมเคมีและอุตสาหการให้มีความพร้อมทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพ ตลอดจนความรับผิดชอบ การมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถน าความรู้ความสามารถไปปรับใช้ให้เกิด
ความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาทางเทคโนโลยีของประเทศต่อไปได้ 
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4.1. *วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1) เพ่ือผลิตวิศวกรกระบวนการและอุตสาหการที่มีความรู้ความสามารถและมีความช านาญในการควบคุมและอ านวยการ

ผลิตในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านการกระบวนการผลิต การจัดการ และระบบ            

ออโตเมชัน 

2) เพ่ือให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสามารถประกอบวิชาชีพ ตามกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมีหรือวิศวกรรมอุตสาหการได้อย่างเหมาะสม 

3) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

4) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาและวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของ

ประเทศ 

* หมายเหตุ: หลักสูตรต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและเพื่อ
ประโยชน์ในการรองรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่ขอรับรองได้อย่างเหมาะสม 

 
5. ระบบการจัดการศึกษา 

5.1. ระบบ 
การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ 1 

และภาคการศึกษาท่ี 2 มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจาก 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ได้ โดยมีสัดส่วนระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ 

 
5.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

มีการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อน จ านวน 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 8 สัปดาห์ 
 

5.3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   ไม่ม ี  
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6. แผนการศึกษา 
แผนการศึกษาที่ 1 : แผนการศึกษาฝึกงาน (ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ม.6) 

 

ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

  ENCC1001* คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส ์ 3  
ENGL0001 ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล 3  
PHYS0101 ฟิสิกส ์ 3 
SOHU0019 นวัตกรรมและความคิดสรา้งสรรค์ 3  
STAT0115 สถิติส าหรับการแก้ปัญหา 3  
MUTA0001 การออกแบบโครงงานเบื้องต้น  0  

รวม 15 
 

ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

CHEM0120 เคม ี 3 
CHEM0190* ปฏิบัติการเคม ี 1 
ENCC1002* แคลคูลสัส าหรับกลศาสตร์และแมเ่หล็กไฟฟูา 3 
ENGL0002* ภาษาอังกฤษส าหรับสเตม็ศึกษา 3 
MECH0105* พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม 3 
MECH0110 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 
MECH0190* การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน 3 

รวม 19 

 
ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
EECC0232* พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟูา 3  
ENGL0003 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี 3  
MATS0310 วัสดุวิศวกรรม 3 
PIEG0201 อุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล 3 
PIEG0202 การศึกษาและวิเคราะห์การท างานในอุตสาหกรรม 3 
PIEG0203 เทคโนโลยีการผลติ 3 

รวม 18 
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ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ENCC0005 นวัตกรรมเชิงวิศวกรรม 3 
MICC0202* การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ยภาษาไพธอน 3 
PIEG0204 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  3 
PIEG0205 แคด/แคม ส าหรับการออกแบบวศิวกรรม 3 
PIEG0206 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3 
PIEG0207 การจัดการทางวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ 3 

MUTA0002 การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์ 0 
รวม 18 

 

หลักสูตร 4 ปี  
แผนการเรียนแบบปกติ และ แบบสหกิจศึกษา มีแผนการศึกษาในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 แยกตามกลุ่มวิชาชีพ ดังนี้ 

(1) กลุ่มวิชาวิศวกรรมกระบวนการ   
 

ชั้นปีที่ 3 (แบบปกติและแบบสหกิจศึกษา) 
ปีการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
MICC0203* ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตรข์้อมูล  3 
MIIM1303* ปฏิบัติการวศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 2 
PIEG0301 การควบคุมและการประกันคุณภาพ 3 
PIEG0381* ปฏิบัติการวศิวกรรมกระบวนการ 2 
PREG0301 หลักการและการค านวณทางวิศวกรรมกระบวนการ 3 
PREG0302 การถ่ายเทความร้อนในกระบวนการผลิต 3 
PREG0303 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมกระบวนการ  3 

รวม 19 
 

ปีการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ENGL0004 ภาษาอังกฤษธุรกิจส าหรับที่ท างาน 3 
PIEG0302 วิศวกรรมความปลอดภัย 3 
PIEG0303 วิศวกรรมควบคมุระบบงานในงานอุตสาหกรรม 3 
MIIM1213* ปฏิบัติการวศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 2 
PREG0304 จลนพลศาสตร์และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคม ี 3 
PREGxxxx/ 
IELGxxxx/ 
EECIxxxx 

วิชาเฉพาะเลือก 
 

3 

รวม 17 
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ปีการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (แบบปกติ) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

INDT0390 การฝึกงานอุตสาหกรรม 0 
รวม 0 

 
ปีการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (แบบสหกจิศึกษา) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
SOHU0027 การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการท างาน 3 
XXXXxxxx วิชาเลือกเสร ี 3 

รวม 6 

 
ชั้นปีที่ 4 (แบบปกต)ิ 
ปีการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
PIEG0401 พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 
PREG0401 การถ่ายเทมวลสารในกระบวนการผลิต 3 
PREG0402 การออกแบบวิศวกรรมกระบวนการ 1 3 
IELG0490* โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 2 
PREGxxxx/ 
IELGxxxx/ 
EECIxxxx 

วิชาเฉพาะเลือก 
 
 

3 

XXXxxxx วิชาเลือกเสร ี 3 
รวม 17 

 
ปีการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
PIEG0402 การศึกษาโรงงานระดับน าร่อง 2 
PREG0403 การออกแบบวิศวกรรมกระบวนการ 2 3 
PREG0491* โครงงานวิศวกรรมกระบวนการ 2 2 
SOHU0027 การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการท างาน 3 
PREGxxxx/ 
IELGxxxx/ 
EECIxxxx 

วิชาเฉพาะเลือก 3 

XXXXxxxx วิชาเลือกเสร ี 3 
รวม 16 
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ชั้นปีที่ 4 (แบบสหกิจศึกษา) 
ปีการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
PIEG0401 พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 
PREG0401 การถ่ายเทมวลสารในกระบวนการผลิต 3 
PIEG0402 การศึกษาโรงงานระดับน าร่อง 2 
PREG0402 การออกแบบวิศวกรรมกระบวนการ 1 3 

 PREG0492* โครงงานสหกิจวิศวกรรมกระบวนการ 2 
XXXXxxxx วิชาเลือกเสร ี 3 

รวม 16 

 
ปีการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
COOP0013* สหกิจศึกษาวิศวกรรมกระบวนการ 11 

รวม 11 

 
(2) กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์   
ชั้นปีที่ 3 (แบบปกติและแบบสหกิจศึกษา) 
ปีการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
IELG0302 การบริหารงานซ่อมบ ารุง  3 

MICC0203* ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตรข์้อมูล 3 
MIIM1303* ปฏิบัติการวศิวกรรมแมคคาทรนิกส์และหุ่นยนต์  2 
IELG0301* การวิจัยด าเนินการและการประยกุต์ 3 
PIEG0301 การควบคุมและการประกันคุณภาพ 3 
PIEG0381* ปฏิบัติการวศิวกรรมกระบวนการ     2 
XXXXxxxx วิชาเลือกเสร ี 3 

รวม 19 
 
ปีการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ENGL0004 ภาษาอังกฤษธุรกิจส าหรับที่ท างาน 3 
IELG0303 ระบบโลจสิติกส์และโซ่อุปทานแบบบูรณาการ 3 
IELG0304 ระบบวางแผนทรัพยากรวสิาหกิจ (ERP) 3 
MIIM1213* ปฏิบัติการวศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 2 
PIEG0302 วิศวกรรมความปลอดภัย 3 
PIEG0303 วิศวกรรมควบคมุระบบงานในงานอุตสาหกรรม 3 

รวม 17 
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ปีการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (แบบปกติ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
INDT0390 การฝึกงานอุตสาหกรรม 0 

รวม 0 

 
ปีการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (แบบสหกจิศึกษา) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
IELG0305 บูรณาการทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจสิติกส ์ 3 
XXXXxxxx วิชาเลือกเสร ี 3 

รวม 6 

 
ชั้นปีที่ 4 (แบบปกต)ิ 
ปีการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
IELG0401* การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3 
IELG0402 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 3 
PIEG0401 พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 
IELG0490* โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 2 
PREGxxxx/ 
IELGxxxx/ 
EECIxxxx 

วิชาเฉพาะเลือก 3 

PREGxxxx/ 
IELGxxxx/ 
EECIxxxx 

วิชาเฉพาะเลือก 3 

รวม 17 

 
ปีการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
IELG0305 บูรณาการทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจสิติกส ์ 3 
IELG0491* โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 
PIEG0402 การศึกษาโรงงานระดับน าร่อง 2 

SOHU0027 การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการท างาน 3 
PREGxxxx/ 
IELGxxxx/ 
EECIxxxx 

วิชาเฉพาะเลือก 3 

XXXXxxxx วิชาเลือกเสร ี 3 
รวม 16 
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ชั้นปีที่ 4 (แบบสหกิจศึกษา) 
ปีการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 IELG0401* การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม  3 
IELG0402 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 3 

 IELG0492* โครงงานสหกิจวิศวกรรมอตุสาหการ  2 
PIEG0401 พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 

  SOHU0027 การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการท างาน 3 
PIEG0402 การศึกษาโรงงานระดับน าร่อง 2 

รวม 16 

 
ปีการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
COOP0014* สหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 11 

รวม 11 

 
7. การเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชา 

โครงสร้างของหลักสูตร ส าหรับผู้ที่จบ ปวส. (ส าหรับแผนการศึกษาหลักสูตร 2 ปี ) 
ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบเท่าในสาขาเครื่องกล ช่างอุตสาหกรรม ช่าง

กลโรงงาน เทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม และ ปวส สาขาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  ภาควิชาฯ พิจารณายกเว้น/เทียบโอนใน
รายวิชาจ านวนไม่เกิน 24 หน่วยกิต โดยจะต้องศึกษารายวิชาที่เหลือนอกเหนือจากรายวิชาที่ได้รับการยกเว้น/เทียบโอน ตาม
จ านวนหน่วยกิต ดังต่อไปนี้ 

1. จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 139   หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตท่ีพิจารณายกเว้น ไม่เกิน 24 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตคงเหลือของหลักสูตร เท่ากับ 115 หน่วยกิต 

2. องค์ประกอบของหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป รวมจ านวนหน่วยกิตเท่ากับ 30 หน่วยกิต 
    จ านวนหน่วยกิตท่ีพิจารณายกเว้น ไม่เกิน  18 หน่วยกิต 
    จ านวนหน่วยกิตคงเหลือของหลักสูตร เท่ากับ   12 หน่วยกิต 
 

    ประกอบด้วยกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
(2)  กลุ่มวิชาภาษา 6 หน่วยกิต 
(3)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
 

 

 
 

1
2
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ รวมจ านวนหน่วยกิตเท่ากับ 103 หน่วยกิต 
    จ านวนหน่วยกิตท่ีพิจารณายกเว้น เท่ากับ  0 หน่วยกิต 
    จ านวนหน่วยกิตคงเหลือของหลักสูตร เท่ากับ 103 หน่วยกิต 

      ประกอบด้วยกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 
(1)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  13 หน่วยกิต 
(2)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมศาสตร์      22 หน่วยกิต 
(3)  กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 59 หน่วยกิต 
(4)  กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก  9 หน่วยกิต 

               ค.  หมวดวิชาเลอืกเสรี รวมจ านวนหน่วยกิต เท่ากับ  6  หน่วยกิต 
     จ านวนหนว่ยกิตท่ีพิจารณายกเว้น เท่ากับ      6 หน่วยกิต 
     จ านวนหนว่ยกิตคงเหลือของหลักสูตร เท่ากับ 0 หน่วยกิต 

 

8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
-  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงมาจาก 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
-  เปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี    1       ปีการศึกษา      2565       . 
-  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เห็นชอบหลักสูตรแล้ว 
ในการประชุมครั้งที่     12/2564    เมื่อวันที่     21 ธันวาคม 2564   . 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เห็นชอบหลักสูตรแล้ว 
ในการประชุมครั้งที่     1/2565    เมื่อวันที่      5 มกราคม  2565     . 

 

9. ชื่อผู้รับรอง/อนุมัติข้อมูล 
ตารางแสดงรายช่ือผู้รับรอง/อนุมัติ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งบริหาร (วาระการด ารงต าแหน่ง พ.ศ 25xx - พ.ศ 25xx) 
ผศ.ดร. ภานวีย์ โภไคยอุดม อธิการบด ี พ.ศ 2565 - พ.ศ 2567 

 
10. ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานหลักสูตร 

 

ตารางแสดงรายช่ือผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 

1 ศ.ดร.วิษณุ   มีอยู่ ประธานหลักสตูร 098-951-4924 vissanu@mut.ac.th 
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ส่วนที่ 2 นิสติ/นักศึกษา 
 
1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

(1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูงหรือเทียบเท่า โดยได้รับการยกเว้นไม่ต้องศึกษาบางรายวิชา หรือได้รับการเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาที่ก าหนด

ไว้ในหลักสูตร 

(2) เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่ออย่างร้างแรง ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค โรคติดยาเสพติด โรคพิษสุราเรื้อรัง และแพทย์มีความเห็นว่ามี

สุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าเรียนได้ 

(3) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องต่อศีลธรรมอันดี มีเหตุมีผลและพร้อมที่จะปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของ

มหาวิทยาลัย และสังคมทั่วไป 

(4) มีผู้ให้การรับรองความประพฤติ และผู้รับรองจะต้องเป็นผู้ที่ทางมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา 

 
2. แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ปี 

 

ตารางแสดงจ านวนนักศึกษา 
ตารางที่ 1: ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ม.6 

ระดับชั้นป ี
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

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

รวม 40 80 120 160 160 
 

ตารางที่ 2: ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 

ระดับชั้นป ี
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

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

รวม 20 40 60 60 60 
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3. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ตามข้อตกลง Washington Accord หรือ ตามข้อตกลง Sydney Accord) 
3.1 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามข้อตกลง Washington Accord 

ล าดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 

ตามข้อตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

1 ความรู้ด้านวิศวกรรม (Engineering Knowledge) 
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน
ทางวิศวกรรม และความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อการแก้ไขและหา
ค าตอบ ของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน 

ENCC1001คณิตศาสตร์
เชิงฟิสิกส์ 

การบูรณาการคณิตศาสตร์และฟิสิกส์โดยการแนะน า
แนวความคิดทางคณิตศาสตร์ในบริบทของความเป็น
จริงทางกายภาพเพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจว่า
คณิตศาสตร์คือภาษาของฟิสิกส์ 
    คณิตศาสตร์ ทบทวนตรีโกณมิติ ; ฟังก์ชันและ
กราฟ; ลิมิต; อนุพันธ์และการน าไปใช้; ปริพันธ์และ
การน าไปใช้: พื้นที่ ปริมาตร พื้นที่ผิว งาน เซ็นทรอยด์ 
โมเมนต์ความเฉื่อย; ทฤษฏีบทมูลฐานของแคลคูลัส; 
เทคนิคการหาปริพันธ์; พีชคณิตของเวคเตอร์สามมิติ 
    ฟิสิกส์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน; การเคลื่อนที่
แบบเส้นตรง; การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็คไตล์ ; โม
เมนตัม; แรงและงาน; ทฤษฎีบทงาน-พลังงาน; กฎ
ทรงพลังงาน;  โมเมนต์ของแรง; การแพร่กระจายและ
ปรากฏการณ์ของคลื่น; การสะท้อน หักเหและการ
กระจายของแสง; กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน; 
กฎของคูลอมบ์; สนามไฟฟูาและแม่เหล็ก; แรงลอ
เร็นซ์; โมเมนตัมเชิงมุม 

ENCC1002 แคลคูลัส
ส าหรับกลศาสตร์และ
แม่เหล็กไฟฟูา 

การบูรณาการความรู้ด้านแคลคูลัสหลายตัวแปรเข้า
กับกลศาสตร์ และด้านแคลคูลัสเชิงเวกเตอร์เข้ากับ
แม่เหล็กไฟฟูา  ในการสอน หัวข้อทางด้านแคลคูลัส
จะถูกน ามาตีความเชิงกายภาพเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ
แนวความคิดทางคณิตศาสตร์ได้แจ่มชัดขึ้ นและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในด้านกลศาสตร์และ
แม่เหล็กไฟฟูาได้อย่างเหมาะสม 
    คณิตศาสตร์ เส้นตรง ระนาบและผิวในปริภูมิสาม
มิติ; อนุพันธ์ย่อย; อนุพันธ์ระบุทิศทาง; เกรเดียนต์; 
ปริพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการน าไปใช้; เส้น
พาราเมตริก; ฟังก์ชันของเวกเตอร์; สนามเวกเตอร์; 
ปริพันธ์ตามเส้น; ปริพันธ์ตามผิวและปริพันธ์ฟลักซ์; 
เคิร์ลและไดเวอร์เจนซ์; ทฤษฏีบทของกรีน สโตก และ
ไดเวอร์เจนซ์ 
    กลศาสตร์  การหาเซ็นทรอยด์ จุดศูนย์กลางมวล 
จุดศูนย์ถ่วงด้วยปริพันธ์หลายชั้น; โมเมนต์ที่สองของ
พื้นที่; การหาโมเมนต์ความเฉื่อยด้วยปริพันธ์หลายชั้น 
    แม่เหล็กไฟฟูา  การเคลื่อนที่ในระนาบและปริภูมิ; 
การเคลื่อนที่แบบวงกลมและแรงสู่ศูนย์กลาง; สนาม
เวกเตอร์ของไฟฟูาและแม่เหล็ก; ความต่างศักย์ไฟฟูา; 
อีเอ็มเอฟ; กฎของแอมแปร์; ฟลักซ์ไฟฟูาและแม่เหล็ก; 
กฎเหนี่ยวน าของฟาราเดย์; กฎของเกาส์ส าหรับไฟฟูา
และแม่เหล็ก; สมการแมกซ์เวล; ฟลักซ์ของการ
เคลื่อนที่ของของไหล 
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ล าดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 

ตามข้อตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

1 ความรู้ด้านวิศวกรรม (Engineering Knowledge) (ต่อ) 
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน
ทางวิศวกรรม และความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อการแก้ไขและหา
ค าตอบ ของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน 

PHYS0101 
ฟิสิกส์ 

บรรยาย 
    ปริมาณฐานและหน่วย แรง การเคลื่อนที่ในหนึ่ง
มิติ การเคลื่อนที่ในสองมิติ กฎการเคลื่อนที่ กฎการ
อนุรักษ์พลังงาน การเคลื่อนที่แบบหมุน การอนุรักษ์
โมเมนตัมเชิงมุม การเคลื่อนที่แบบสั่น คลื่นและ
สมบัติของคลื่น สมบัติเชิงกลของสสาร กลศาสตร์ของ
ไหล ความร้อนและเทอร์มอไดนามิกส์ ทัศนศาสตร์
เชิงคลืน่ ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต ฟิสิกส์ยุคใหม่ 
 ปฏิบัติการ 
    ท าการทดลองในห้องปฏิบัติการในหัวข้อ ความเร่ง
เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก กฎการเคลื่อนที่ของนิว
ตัน โมเมนต์ความเฉื่อย การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก
เชิ ง เดียว การสั่นพ้อง ความร้อน และหัวข้อที่
สอดคล้องกับหลักการต่างๆที่ได้เรียนในภาคบรรยาย 

CHEM0120 
เคมี  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเคมีพื้นฐาน ซ่ึงครอบคลุม
เกี่ยวกับสมบัติของอิ เล็กตรอนของอะตอม และ
โมเลกุล การค านวณมวลสารสัมพันธ์ สมบัติของ
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส จลน์ศาสตร์เคมี สมดุล
เคมี กรด-เบส อุณหเคมี ไฟฟูาเคมี นิวเคลียร์เคมีและ
เคมีอินทรีย์ 

CHEM0190ปฏิบัติการ
เคมี 

เปเปอร์โครมาโทกราฟี ปฏิกิริยาแทนที่ อินดิเคเตอร์  
กรด-เบส ไทเทรชัน ความร้อนของปฏิกิริยา อัตราเร็ว
ของ ปฏิกิริยา สมดุลเคมี เคมีไฟฟูา เซลล์กัลวานิก 
การท าคุณภาพวิเคราะห์แบบเซมิไมโคร 

ENCC0005นวัตกรรม
เชิงวิศวกรรม  

ประยุกต์ทฤษฎีเชิงวิศวกรรมศาสตร์ในการสร้าง
นวัตกรรม การวิเคราะห์และแก้ปัญหาจากสภาพการ
ท างานจริงด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ในการ
ออกแบบนวัตกรรมบนพื้นฐานของความเป็นไปได้ 
และสามารถใช้งานได้จริง และไม่ขัดต่อจรรยาบรรณ
วิชาชีพวิศวกร ทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
รวมทั้งการจัดการข้อโต้แย้งในการท างานเป็นทีม และ
การพัฒนานวัตกรรมในการวิจัยและพัฒนา การ
บริหารเวลา บริหารคนและบริหารต้นทุนในการสร้าง
นวัตกรรม การเลือกใช้สื่อในการน าเสนอผลงานได้
อย่างเหมาะสม 

MECH0190 
การฝึ กทั กษะการ ใช้
เครื่องมือพื้นฐาน 

ทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐานงานเครื่องกล งานโยธา 
และงานไฟฟูา  การแนะน าการฝึกอบรมความ
ปลอดภัยและพื้นฐานทางวิศวกรรม เช่น ระเบียบวินัย 
ความอดทน ความรับผิดชอบ และการท างานเป็น
กลุ่ม เป็นต้น 
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ล าดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 

ตามข้อตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

1 ความรู้ด้านวิศวกรรม (Engineering Knowledge) (ต่อ) 
- สามารถประยกุต์ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน
ทางวิศวกรรม และความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อการแก้ไขและหา
ค าตอบ ของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน 

MICC0202 
กา ร เขี ย น โป รแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วยภาษา
ไพธอน  

กระบวนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อัลกอริธึม
และการแก้ปัญหา การออกแบบแบบบนลงล่างและ
ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาซับซ้อน ชนิดข้อมูล ตัวแปร 
กลุ่มตัวแปร การจัดการตัวแปรกลุ่มตัวอักษร ตัว
กระท าทางคณิตศาสตร์และลอจิก การอ่านและเขียน
ข้อมูล ค าสั่งควบคุมทิศทาง ทางเลือกและการท าซ้ า 
ฟังก์ชั่น โมดูล เมธอด การจัดการแฟูมข้อมูล การ
เขียนโปรแกรมกับอุปกรณ์ไมโครคอนโทรเลอร์และ
การติดต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วง 

STAT0115 
ส ถิ ติ ส า ห รั บ ก า ร
แก้ปัญหา 

ทฤษฎีบทความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การอนุมานเชิง
สถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การถดถอยและ
สหสัมพันธ์  การประยุกต์วิธีการเชิงสถิติส าหรับการใช้
งานด้านการวิจัย เชิ งวิศวกรรม ด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ 

EECC0232 
พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟูา 

วงจรไฟฟูาและวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น: พื้นฐาน
และกฎทางไฟฟูา ทฤษฎีและการวิเคราะห์วงจรไฟฟูา 
ไฟฟูากระแสสลับ อุปกรณ์สะสมพลังงาน การ
วิเคราะห์เฟสเซอร์ วงจรไฟฟูากระแสสลับหนึ่งเฟส
และสามเฟส ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ออปแอมป์ 
เครื่องจักรกลไฟฟูาและระบบไฟฟูาก าลัง: ก าลังไฟฟูา
กระแสสลับ สายไฟฟูาและระบบการเดินสายไฟฟูา 
อุปกรณ์และระบบปูองกันทางไฟฟูา มาตรฐานความ
ปลอดภัยทางไฟฟู า เบื้ อ งต้น  หม้อแปลงไฟฟู า 
เครื่องจักรกลไฟฟูา เบื้ องต้น ระบบการส่งจ่ าย
ก าลังไฟฟูา ระบบควบคุมทางไฟฟูาก าลัง ยานยนต์
ไฟฟูาและแบตเตอรี่  พลังงานหมุนเวียน แนะน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น IoT, AI และอื่นๆ  ส าหรับ
การประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ 

MATS0310 
วัสดุวิศวกรรม 

ความส าคัญและประโยชน์ของวัสดุวิศวกรรมกลุ่ม
หลักๆ เช่น โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก วัสดุกึ่งตัวน า 
และวั สดุ ผสม  เฟส ไดอะแกรมและกา รแป ล
ความหมาย การศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้าง
และคุณสมบัติของวัสดุ การทดสอบคุณสมบัติของ
วัสดุ การเสื่อมสภาพของวัสดุ กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุวิศวกรรม และการประยุกต์ใช้ใน
งานทางวิศวกรรม 

MECH0105 
พื้นฐานการเขียนแบบ
งานวิศวกรรม  

การเขียนตัวอักษร กฎและข้อก าหนดต่างๆ ของการ
เขียนแบบ การร่างแบบมือเปล่าและการเขียนรูปทรง
เรขาคณิต การเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย การ
มองให้เห็นภาพและการเขียนภาพในหลายมุมมองตั้ง
ฉาก การมองให้เห็นภาพและการเขียนภาพในมุมมอง
สามมิติ การก าหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ ภาพตัด 
ภาพช่วย การเขียนแบบสั่งงาน แบบงานท่อ แบบงาน
ก่อสร้าง และแบบงานไฟฟูา 
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ล าดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 

ตามข้อตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

1 ความรู้ด้านวิศวกรรม (Engineering Knowledge) (ต่อ) 
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน
ทางวิศวกรรม และความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อการแก้ไขและหา
ค าตอบ ของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน 

MECH0110 กลศาสตร์
วิศวกรรม 

ระบบของแรง แรงลัพธ์ โมเมนต์ โมเมนต์ลัพธ์ สมดุล
ของอนุภาคและวัตถุแกร่ง ใน 2 มิติ และ 3 มิติ 
พื้นฐานการวิเคราะห์โครงสร้าง โครงข้อหมุน โครงข้อ
แข็งและกลไก ความฝืด จุดศูนย์ถ่วง โมเมนต์ความ
เฉื่ อ ย ขอ งพื้ นที่ แ ละมวล  พื้ น ฐ าน งาน เสมื อ น 
เสถียรภาพโครงสร้าง พลศาสตร์ 

MICC0203         
ปัญญาประดิษฐ์และ
วิทยาศาสตร์ข้อมูล 

วิ ทย า ศาสต ร์ ข้ อ มู ล แล ะก า รประ ยุ ก ต์ ใ ช้ ง า น 
วิทยาศาสตร์ข้อมูลกับแรงจูงใจเชิงวิศวกรรม ลักษณะ
ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การเตรียมข้อมูล การ
น าเสนอข้อมูลด้วยภาพ พื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ 
ความรู้เบื้องต้นปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่อง 
ระบบกฎเกณฑ์ ต้นไม้ตัดสินใจ การเรียนรู้แบบเบส์ 
ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม โครงข่ายประสาท การเรียนรู้
เชิงลึก การแบ่งกลุ่ม ปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์และ
วิทยาศาสตร์ข้อมูล การจัดการข้อมูล สถิติเบื้องต้น 
การน าเสนอข้อมูลด้วยภาพการท าความสะอาดข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลและ
ปัญญาประดิษฐ์ 

MIIM1213 ปฏิบัติการ
วิศวกรรมแมคคาทรอ
นิกส์และออโตเมชัน 

พื้นฐานอุปกรณ์ส าหรับการวิศวกรรมออโตเมชัน เช่น 
รี เลย์  แมกเนติกคอนแทรคเตอร์  วาล์วควบคุม 
กระบอกสูบ การอ่านแบบและเขียนแบบส าหรับ
วิศวกรรมออโตเมชัน การออกแบบ การประกอบและ
การติดตั้งตู้ควบคุม การตรวจสอบและการแก้ปัญหา
ส าหรับวิศวกรรมออโตเมชัน 

MIIM1303 ปฏิบัติการ
วิศวกรรมแมคคาทรอ
นิกส์และหุ่นยนต์ 

การออกแบบระบบแมคคาทรอนิกส์ ด้านการพัฒนา
ระบบการท างานของเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิต
ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เน้นในส่วนของการ
ออกแบบระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้
หุ่นยนต์และระบบการผลิตที่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม
จ าลองเป็นหลัก 

PIEG0201      
อุณหพลศาสตร์ และ
กลศาสตร์ของไหล 

แนวคิดเบื้องต้นของอุณหพลศาสตร์ สมบัติทางอุณ
หพลศาสตร์ของสารบริสุทธิ์ กฎข้อที่หนึ่งและสองของ     
อุณหพลศาสตร์  พลังงาน เอนโทรปี พื้นฐานการ
ถ่ายเทความร้อนและการแปลงผันของพลังงาน วัฏ
จักรก าลังเบื้องต้น แนวคิดและคุณสมบัติพื้นฐานของ
ของไหล สมดุลสถิตของของไหล สมการอนุรักษ์
โมเมนตัมและพลังงาน  สมการความต่อเนื่องและการ
เคลื่อนที่ การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึงการไหล
ของของไหลที่อัดตัวไม่ได้ในสภาวะคงตัว  คุณสมบัติ
ของของไหล เช่น การไหลแบบราบเรียบ และ การ
ไหลแบบปั่นปุวน รวมทั้งการวัดการไหลด้วยอุปกรณ์
ต่างๆ 
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ล าดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 

ตามข้อตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

1 ความรู้ด้านวิศวกรรม (Engineering Knowledge) (ต่อ) 
- สามารถประยกุต์ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน
ทางวิศวกรรม และความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อการแก้ไขและหา
ค าตอบ ของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน 

PIEG0202ก า ร ศึ ก ษ า
แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร
ท างานในอุตสาหกรรม 

หลักการและพื้นฐานการเพิ่มผลผลิต การศึกษาและ
ออกแบบระบบงานเพื่อการปรับปรุงผลิตภาพ และ
ประสิทธิภาพการผลิต การศึกษาและบันทึกการ
เคลื่อนไหวการท างานของคน การวิเคราะห์การ
ท างานระหว่างคนกับเครื่องจักร การวิเคราะห์ข้อมูลที่
ใช้ในการปรับปรุงการท างาน การศึกษาเวลาเพื่อการ
วัดประสิทธิผล ระบบข้อมูลมาตรฐาน หลักการย
ศาสตร์เบื้องต้น และการใช้เครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มาใช้ในการท างาน 

PIEG0203  เทคโนโลยี
การผลิต 

ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม
และสมัยใหม่ กระบวนการขึ้นรูปโดยการท าให้
แข็งตัว: งานหล่อโลหะ งานขึ้นรูปแก้ว งานขึ้นรูปยาง
และพลาสติกด้วยแม่พิมพ์ กระบวนการขึ้นรูปโลหะ
และโลหะแผ่น กระบวนการขึ้นรูปโดยการเอาเนื้อ
ออก: การกลึง การไส การกัด การตัด การเจาะ และ
การเจีย กระบวนการประกอบ: สกรู หมุดย้ า และการ
สวม การเชื่อมต่อวัสดุ: การเชื่อม การบัดกรีแข็ง การ
บัดกรีอ่อน และการใช้สารยึดติด การปรับแต่งสมบัติ
ทางกลของวัสดุ: กระบวนการทางความร้อน , การ
เคลือบผิว กระบวนการผลิตสมัยใหม่: เหล็กกล้าความ
ต้านทานแรงสูง, ไบโอพลาสติก, การพิมพ์ 3 มิติ 
กระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับเทรนด์ของเศรษฐกิจ
สีเขียวหมุนเวียนชีวภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

PIEG0204 
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

หลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์
และการเงิน มูลค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา ผัง
กระแสการไหลของเงิน การวิเคราะห์อัตราการตอบ
แทน การวิเคราะห์ผลคุ้มค่าของการลงทุน การ
วิเคราะห์การลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร การ
วิเคราะห์ค่าเสื่อมราคา การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและ
การค านวณภาษี การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อ
การตัดสินใจในงานวิศวกรรมภายใต้ความเสี่ยงและ
ความไม่แน่นอน 

PIEG0205  
แคด/แคม ส าหรับการ
ออกแบบวิศวกรรม 

หลักการในการวิเคราะห์ออกแบบผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรม การใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างแบบ 3 มิติ
ของผลิตภัณฑ์และการสร้างชิ้นงานประกอบ การ
เลือกใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ การก าหนดพิกัด และการ
สร้า งโปรแกรมค าสั่ ง เชิ งตัว เลขในการควบคุม
กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ
วิศวกรรมย้อนรอย 
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ล าดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 

ตามข้อตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

1 ความรู้ด้านวิศวกรรม (Engineering Knowledge) (ต่อ) 
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน
ทางวิศวกรรม และความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อการแก้ไขและหา
ค าตอบ ของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน 

PIEG0206  
การวางแผนและควบคุม
การผลิต 

แนะน าเกี่ยวกับบทบาทการวางแผนและการควบคุม
ก า ร ผลิ ต  ศึ ก ษ า ลั ก ษ ณะ แ ละ คุณสม บั ติ ข อ ง
กระบวนการผลิต  เทคนิคของการพยากรณ์อุปสงค์
โดยวิธีทางสถิติ การควบคุมและจัดองค์ประกอบของ
กระบวนการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง  การ
วิเคราะห์ต้นทุนและผลก าไรเพื่อการตัดสินใจ  การ
ก าหนดงานและการจัดล าดับงาน โดยมีการค านวณ
และการวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ 
กรณีศึกษาการก าหนดกลยุทธ์การวางแผนและ
ควบคุมการผลิตสมัยใหม่ 

PIEG0207  
ก า ร จั ด ก า ร ท า ง
วิศวกรรมและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

ศึกษาทฤษฎีจัดการสมัยใหม่ การเป็นผู้ประกอบการ 
การเป็น Startup หัวหน้างาน การท างานร่วมกันเป็น
ทีม การจัดการกับคน ทรัพยากร และการจัดการ
องค์กรของระบบการผลิตและการบริการ ระบบการ
จัดการนวัตกรรมในองค์กร รวมถึงการบริหารโรงงาน 
รูปแบบของธุรกิจสมัยใหม่ การสร้างกลยุทธ์ธุรกิจ 
การหาแหล่งทุน พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ทาง
วิศวกรรม การเงินและการตลาดโดยใช้ทฤษฎีและ
เครื่องมือสมัยใหม่ การเพิ่มผลผลิตทางวิศวกรรม 
กฎหมายแรงงาน กฎหมายอุตสาหกรรม รวมถึงข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 

PIEG0301 
การควบ คุมและการ
ประกันคุณภาพ  

การควบคุมและการประกันคุณภาพในเชิงหลักการ
และการประยุกต์ ใช้ ในภาคอุตสาหกรรม การ
ประยุกต์ใช้สถิติในการควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรม 
ความน่าเชื่อถือเชิงวิศวกรรม การจัดการคุณภาพเชิง
รวม หลักการบริหารเชิงคุณภาพ เช่น ไคเซ็น ซิกส์
ซิกม่ า  ระบบประกัน คุณภาพที่ เกี่ ย วข้อง เช่น 
มาตรฐาน ISO 

PIEG0302 
วิศวกรรม 
ความปลอดภัย                                                                                     

การศึกษาและออกแบบระบบการท างานเพื่อความ
ปลอดภัย,ศึกษาลักษณะและการปูองกันรวมถึงวิธีการ
แก้ ไ ขบ ร ร เ ท าอั น ตร า ย ใน ก ระ บ วน ก า รท า ง
อุตสาหกรรม ,ความปลอดภัยในกระบวนการใช้
สารเคมีและการใช้งานหุ่นยนต์(robot) หลักการ
ควบคุมสิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม ,กฎหมาย
ความปลอดภัย , การยศาสตร์ ระบบดับเพลิง และ
การประเมินความเส่ียงในอุตสาหกรรม 
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ล าดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 

ตามข้อตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

1 ความรู้ด้านวิศวกรรม (Engineering Knowledge) (ต่อ) 
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน
ทางวิศวกรรม และความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อการแก้ไขและหา
ค าตอบ ของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน 

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

แนะน าโครงสร้างและหลักการการควบคุมอัตโนมัติ
สมัยใหม่ในระบบกระบวนการผลิตเบื้องต้น งาน
ปฏิบัติการทางด้านการควบคุมในกระบวนการผลิตใน
รูปแบบต่างๆ เช่น ระบบ PLC ระบบ SCADA การ
ปรับแต่งเครื่องควบคุมชนิด PID ส าหรับอุปกรณ์ เช่น 
เครื่องปฏิกรณ์ หอกลั่น  การจ าลองกระบวนการผลิต
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  การสุ่มตัวอย่าง การ
ควบคุมคุณภาพในกระบวนการ การวางแผน
บ ารุงรักษาและการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของ
อุปกรณ์ 

PIEG0381 ปฏิบัติการ
วิศวกรรมกระบวนการ    
  

การศึกษาเชิงปฏิบัติการผ่านการทดลองที่เกี่ยวกับ 
พลศาสตร์  กลศาสตร์วั สดุ  กลศาสตร์ของไหล        
อุณหพลศาสตร์ และ พื้นฐานปฏิบัติการวิศวกรรม
กระบวนการและอุตสาหการ   

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

ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของภาวะ
มลพิษต่อสิ่ งแวดล้อม แหล่งก าเนิด สมบัติ และ
องค์ประกอบของของเสียจากอุตสาหกรรม การบ าบัด
และการก าจัดน้ าเสีย การควบคุมมลพิษทางอากาศ 
มลพิษทางเสียงและการควบคุมเสียง การลดปริมาณ
ของเสียและขยะ การจัดการกากตะกอนบ าบัด การ
น าของเสียกลับมาใช้ใหม่ และการลดปริมาณของเสีย
อันตราย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบัน กฎหมายและการควบคุม จริยธรรม
สิ่งแวดล้อม และการจัดการส่ิงแวดล้อม 

PIEG0402 การศึกษา
โรงงานระดับน าร่อง  

การฝึกบูรณาการองค์ความรู้ในการออกแบบ วาง
แผนการผลิตและการค านวณต้นทุนการผลิตส าหรับ
กระบวนการที่มีและไม่มีปฏิกิริยาเคมี เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งทักษะในการควบคุมการผลิต การควบคุม
คุณภาพ การควบคุมความปลอดภัย โดยยึดหลัก
พื้นฐานการผลิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม การ
น าเสนอการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 

PREG0301 หลักการ
และการค านวณทาง
วิศวกรรมกระบวนการ  

การค านวณพื้นฐานทางวิศวกรรม หน่วยและมิติ 
สมบัติเชิงเคมีและเคมีกายภาพและกระบวนการ อาทิ
เช่น ความชื้น การอิ่มตัว การละลาย และการตกผลึก 
สมบัติเชิงอุณหพลศาสตร์ เช่น เอนทัลปี เอนโทรปี 
เอกซ์เซอจี ความร้อนของปฏิกิริยาเคมี ความร้อนของ
การละลาย และความร้อนของการผสม สมบัติ P-V-T 
ของแก๊สและสารผสมแก๊ส -ไอ ดุลมวลสารและ
พลังงานของกระบวนการที่สภาวะคงตัวและสภาวะไม่
คงตัว ดุลมวลสารและพลังงานของระบบหลายหน่วย
ปฏิบัติการ ปูอนเวียนรอบ ปูอนข้าม และการเปุาทิ้ง 
การค านวณดุลมวลสารและพลังงานร่วมกัน 
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ล าดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 

ตามข้อตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

1 ความรู้ด้านวิศวกรรม (Engineering Knowledge) (ต่อ) 
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน
ทางวิศวกรรม และความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อการแก้ไขและหา
ค าตอบ ของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน 

PREG0302  
การถ่ายเทความร้อนใน
กระบวนการผลิต 

หลักการพื้นฐานของการน าความร้อน ทั้งในสภาวะคง
ตัวและไม่คงตัว หลักการพาความร้อน การพาความ
ร้อนแบบอิสระและแบบบังคับ กระบวนการและ
สมบัติการแผ่รังสีความร้อน การแผ่รังสีความร้อน
ระหว่างพื้นผิว ทฤษฎีการเดือดและการควบแน่น การ
ประยุกต์หลักการถ่ายเทความร้อนในการออกแบบ
อุปก รณ์ แลก เปลี่ ย นความร้ อน  ได้ แ ก่  เค รื่ อ ง
แลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อ เครื่อง
ระเหย เครื่องควบแน่น การควบคุมการท างานของ
อุปกรณ์ การเพิ่มการถ่ายเทความร้อน 

PREG0303 
อุณหพลศาสตร์
วิศวกรรมกระบวนการ  

สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของแก๊สอุดมคติและแก๊ส
จริง  สมการสภาวะ สมบัติของของผสม สมดุลเฟส
ของของของผสม การวิเคราะห์วัฏจักรก าลัง วัฏจักร
ความเย็นและวัฏจักรในการเปลี่ยนแก๊สเป็นของเหลว 
แนวคิดในการปรับปรุงประสิทธิภาพของวัฏจักร 

PREG0304
จลนพลศาสตร์และการ
ออกแบบเครื่องปฏิกรณ์
เคมี 

ทฤษฎีพื้นฐานของจลนพลศาสตร์และสมดุลของ
ปฏิกิริยาเคมีรวมถึงเทคนิคการหากลไกและสมการ
แสดงอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การออกแบบเครื่อง
ปฏิกรณ์ชนิดต่างๆ เช่น เครื่องปฏิกรณ์แบบกะ เครื่อง
ปฏิกรณ์แบบ CSTR และเครื่องปฏิกรณ์แบบ PFR 
ส าหรับปฏิกิริยาเอกพันธ์และวิวิธพันธ์ การเลือกใช้
และออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
เช่น การน าเครื่องปฏิกรณ์ต่างชนิดมาใช้รวมกัน การ
ออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง
ของความดันและอุณหภูมิ รวมถึงการออกแบบเครื่อง
ปฏิกรณ์เคมีส าหรับพหุปฏิกิริยา 

PREG0401  
การถ่ายเทมวลสารใน
กระบวนการผลิต 

แนะน าความส าคัญของหลักการสมดุลวัฎภาค ฟลักซ์
เชิงโมล การแพร่  การถ่ายเทมวลสารระหว่างเฟส 
สัมประสิทธิ์การถ่ายเทมวลสาร กฎข้อที่หนึ่งของฟิกส์ 
ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม  การน าเอา
หลักการสมดุลวัฎภาค กฎข้อที่หนึ่งของฟิกส์ และการ
ท าดุลมวล (โมล) มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
เบื้องต้นส าหรับอุปกรณ์ส าหรับการแยกสารผสม
เบื้องต้น เช่น หอกลั่น หอดูดซึม หอสกัดของแข็ง -
ของเหลว หอสกัดของเหลว-ของเหลว เครื่องแยกสาร
ด้วยเยื่อเลือกผ่าน หอดูดซับ 
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ล าดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 

ตามข้อตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

1 ความรู้ด้านวิศวกรรม (Engineering Knowledge) (ต่อ) 
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน
ทางวิศวกรรม และความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อการแก้ไขและหา
ค าตอบ ของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน 

PREG0402 
การออกแบบวิศวกรรม
กระบวนการ 1 

ประยุกต์องค์ความรู้พื้นฐานทางกลศาสตร์ การถ่ายเท
ความร้อน และการถ่ายเทมวลในการออกแบบ
อุปกรณ์ต่างๆที่ส าคัญในกระบวนการผลิต อาทิเช่น 
ปั๊มและคอมเพรสเซอร์ รวมถึงระบบท่อส าหรับระบบ
ขนส่งแก๊ส ของเหลว และของแข็ง อุปกรณ์ส าหรับการ
แยกของเหลว-แก๊ส ของเหลว-ของเหลว แก๊ส-แก๊ส 
ภาชนะรับความดันในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ เครื่อง
ปฏิกรณ์เคมี หอกลั่น หอดูดซึมและดูดซับ และภาชนะ
กักเก็บของเหลวและแก๊ส เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 
โดยใช้การค านวณมือ และแอพพลิเคชัน การเลือกใช้
วัสดุที่เหมาะสมด้านความแข็งแรงและการทนต่อการ
กัดกร่อน 

PREG0403 
การออกแบบวิศวกรรม
กระบวนการ 2 

การออกแบบกระบวนการผลิตส าหรับอุตสาหกรรม
เคมี  พัฒนาผั ง กระบวนการผลิ ต  ก ารจ า ลอ ง
กระบวนการผลิตด้วยซอฟต์แวร์ ท าดุลมวลสารและ
พลั งงาน การพัฒนาแบบโรงงานหรือผั งแสดง
รายละเอียดของระบบท่อ อุปกรณ์ และอุปกรณ์วัดคุม
ต่าง ๆ ของกระบวนการผลิต (P&ID) การออกแบบ
อุปกรณ์เบื้องต้นส าหรับกระบวนการผลิต โดยใช้การ
ค านวณมือและแอพพลิเคชัน  โดยการออกแบบให้ยึด
หลักพื้นฐานความปลอดภัยรวมถึงเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การค านวณความเป็นไปได้ของโครงการ
โดยค านึงถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนส าหรับสินทรัพย์
ระยะยาว (CAPEX) และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
(OPEX) 

IELG0301  
การวิจยัด าเนินการ 
และการประยุกต ์  

วิธีการประเมินหาผลลัพธ์ที่เหมาะสม และการน าไป
ประยุกต์ โดยการสร้างตัวแบบและวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ เพื่อการจัดการการผลิตทางด้านวิศวกรรมใน
อุตสาหกรรมสมัยใหม่ การก าหนดการเชิงเส้น การ
จัดการโครงการ การวิเคราะห์ข่ายงาน การแก้ปัญหา
การขนส่ง แบบจ าลองการจัดการพัสดุคงคลังแบบ
พื้นฐาน และปัญหาระบบแถวคอย รวมถึงการใช้
โปรแกรมเฉพาะทางมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา 

IELG0303 ระบบ      
โลจิสติกส์และโซ่
อุปทานแบบบูรณาการ  

การบูรณาการระบบโลจิสติกส์และการบริหารโซ่
อุปทาน ควบคุมกระบวนการด้านการไหลของระบบ
ข้อมูลสารสนเทศในโซ่อุปทาน การประเมินสมรรถนะ
ของระบบโลจิสติกส์ เทคนิคและกลยุทธ์ส าหรับการ
บริหารโซ่อุปทานสมัยใหม่ (Smart Logistics) 
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการตัดสินใจที่ใช้ใน
การสนับสนุนงานบริหารโซ่อุปทาน 
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ล าดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 

ตามข้อตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

2 การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis) 
- สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจัย สืบค้น และวิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรม
ที่ซับซ้อน เพื่อให้ได้ข้อสรุป ของปัญหาที่มีนัยส าคัญ โดยใช้ หลักการทาง 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และ วิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร์ 

ENCC1001คณิตศาสตร์
เชิงฟิสิกส์ 

การบูรณาการคณิตศาสตร์และฟิสิกส์โดยการแนะน า
แนวความคิดทางคณิตศาสตร์ในบริบทของความเป็น
จริงทางกายภาพเพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจว่า
คณิตศาสตร์คือภาษาของฟิสิกส์ 
    คณิตศาสตร์ ทบทวนตรีโกณมิติ ; ฟังก์ชันและ
กราฟ; ลิมิต; อนุพันธ์และการน าไปใช้; ปริพันธ์และ
การน าไปใช้: พื้นที่ ปริมาตร พื้นที่ผิว งาน เซ็นทรอยด์ 
โมเมนต์ความเฉื่อย; ทฤษฏีบทมูลฐานของแคลคูลัส; 
เทคนิคการหาปริพันธ์; พีชคณิตของเวคเตอร์สามมิติ 
    ฟิสิกส์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน; การเคลื่อนที่
แบบเส้นตรง; การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็คไตล์ ; โม
เมนตัม; แรงและงาน; ทฤษฎีบทงาน-พลังงาน; กฎ
ทรงพลังงาน;  โมเมนต์ของแรง; การแพร่กระจายและ
ปรากฏการณ์ของคลื่น; การสะท้อน หักเหและการ
กระจายของแสง; กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน; 
กฎของคูลอมบ์; สนามไฟฟูาและแม่เหล็ก; แรงลอ
เร็นซ์; โมเมนตัมเชิงมุม 

ENCC1002แคลคูลัส
ส าหรับกลศาสตร์และ
แม่เหล็กไฟฟูา 

การบูรณาการความรู้ด้านแคลคูลัสหลายตัวแปรเข้า
กับกลศาสตร์ และด้านแคลคูลัสเชิงเวกเตอร์เข้ากับ
แม่เหล็กไฟฟูา  ในการสอน หัวข้อทางด้านแคลคูลัส
จะถูกน ามาตีความเชิงกายภาพเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ
แนวความคิดทางคณิตศาสตร์ได้แจ่มชัดขึ้นและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในด้านกลศาสตร์และ
แม่เหล็กไฟฟูาได้อย่างเหมาะสม 
   คณิตศาสตร์ เส้นตรง ระนาบและผิวในปริภูมิสาม
มิติ; อนุพันธ์ย่อย; อนุพันธ์ระบุทิศทาง; เกรเดียนต์; 
ปริพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการน าไปใช้; เส้น
พาราเมตริก; ฟังก์ชันของเวกเตอร์; สนามเวกเตอร์; 
ปริพันธ์ตามเส้น; ปริพันธ์ตามผิวและปริพันธ์ฟลักซ์; 
เคิร์ลและไดเวอร์เจนซ์; ทฤษฏีบทของกรีน สโตก และ
ไดเวอร์เจนซ์ 
   กลศาสตร์  การหาเซ็นทรอยด์ จุดศูนย์กลางมวล 
จุดศูนย์ถ่วงด้วยปริพันธ์หลายชั้น; โมเมนต์ที่สองของ
พื้นที่; การหาโมเมนต์ความเฉื่อยด้วยปริพันธ์หลายชั้น 
   แม่เหล็กไฟฟูา  การเคลื่อนที่ในระนาบและปริภูมิ ; 
การเคลื่อนที่แบบวงกลมและแรงสู่ศูนย์กลาง; สนาม
เวกเตอร์ของไฟฟูาและแม่เหล็ก; ความต่างศักย์ไฟฟูา; 
อีเอ็มเอฟ; กฎของแอมแปร์; ฟลักซ์ไฟฟูาและแม่เหล็ก; 
กฎเหนี่ยวน าของฟาราเดย์; กฎของเกาส์ส าหรับไฟฟูา
และแม่เหล็ก; สมการแมกซ์เวล; ฟลักซ์ของการ
เคลื่อนที่ของของไหล 
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ล าดับ 
 

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

2 การวิเคราะหป์ัญหา (Problem Analysis) (ต่อ) 
- สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจยั สืบค้น และวิเคราะห์ ปญัหาทางวิศวกรรม
ที่ซับซ้อน เพื่อให้ได้ข้อสรุป ของปัญหาที่มีนัยส าคัญ โดยใช้ หลักการทาง 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และ วิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร์ 

PHYS0101 
ฟิสิกส์ 

บรรยาย 
    ปริมาณฐานและหน่วย แรง การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ 
การเคลื่อนที่ในสองมิติ กฎการเคลื่อนที่ กฎการอนุรักษ์
พลังงาน การเคลื่อนที่แบบหมุน การอนุรักษ์โมเมนตัม
เชิงมุม การเคลื่อนที่แบบสั่น คลื่นและสมบัติของคลื่น 
สมบัติเชิงกลของสสาร กลศาสตร์ของไหล ความร้อน
และเทอร์มอไดนามิกส์ ทัศนศาสตร์เชิงคลื่น ทัศน
ศาสตร์เชิงเรขาคณิต ฟิสิกส์ยุคใหม่ 
 ปฏิบัติการ 
    ท าการทดลองในห้องปฏิบัติการในหัวข้อ ความเร่ง
เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก กฎการเคลื่อนที่ของนิว
ตัน โมเมนต์ความเฉื่อย การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก
เชิงเดียว การส่ันพ้อง ความร้อน และหัวข้อที่สอดคล้อง
กับหลักการต่างๆที่ได้เรียนในภาคบรรยาย 

CHEM0120 
เคมี  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเคมีพื้นฐาน ซ่ึงครอบคลุม
เกี่ยวกับสมบัติของอิเล็กตรอนของอะตอม และโมเลกุล 
การค านวณมวลสารสัมพันธ์  สมบัติของของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส จลน์ศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรด -
เบส อุณหเคมี ไฟฟูาเคมี นิวเคลียร์เคมีและเคมีอินทรีย์ 

CHEM0190
ปฏิบัติการเคมี 

เปเปอร์โครมาโทกราฟี ปฏิกิริยาแทนที่ อินดิเคเตอร์ก
รด-เบส ไทเทรชัน ความร้อนของปฏิกิริยา อัตราเร็ว
ของ ปฏิกิริยา สมดุลเคมี เคมีไฟฟูา เซลล์กัลวานิก การ
ท าคุณภาพวิเคราะห์แบบเซมิไมโคร 

STAT0115 
ส ถิ ติ ส า ห รั บ ก า ร
แก้ปัญหา 

ทฤษฎีบทความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การอนุมานเชิง
สถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การถดถอยและ
สหสัมพันธ์  การประยุกต์วิธีการเชิงสถิติส าหรับการใช้
งานด้านการวิจัยเชิงวิศวกรรม ด้านสังคมและเศรษฐกิจ 

PIEG0381 ปฏิบัติการ
วิศวกรรมกระบวนการ     

การศึกษาเชิงปฏิบัติการผ่านการทดลองที่เกี่ยวกับ 
พลศาสตร์ กลศาสตร์วัสดุ กลศาสตร์ของไหล อุณหพล
ศาสตร์ และ พื้นฐานปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการ
และอุตสาหการ   

MIIM1213 ปฏิบัติการ
วิศวกรรมแมคคาทรอ
นิกส์และออโตเมชัน 

พื้นฐานอุปกรณ์ส าหรับการวิศวกรรมออโตเมชัน เช่น 
รีเลย์ แมกเนติกคอนแทรคเตอร์ วาล์วควบคุม กระบอก
สูบ การอ่านแบบและเขียนแบบส าหรับวิศวกรรมออโต
เมชัน การออกแบบ การประกอบและการติดตั้ ง
ตู้ควบคุม การตรวจสอบและการแก้ปัญหาส าหรับ
วิศวกรรมออโตเมชัน 

MIIM1303 ปฏิบัติการ
วิศวกรรมแมคคาทรอ
นิกส์และหุ่นยนต์ 

การออกแบบระบบแมคคาทรอนิกส์ ด้านการพัฒนา
ระบบการท างานของเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตที่
มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เน้นในส่วนของการ
ออกแบบระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้หุ่นยนต์
และระบบการผลิตที่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมจ าลองเป็น
หลัก 
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ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

2 การวิเคราะหป์ัญหา (Problem Analysis) (ต่อ) 
- สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจยั สืบค้น และวิเคราะห์ ปญัหาทางวิศวกรรม
ที่ซับซ้อน เพื่อให้ได้ข้อสรุป ของปัญหาที่มีนัยส าคัญ โดยใช้ หลักการทาง 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และ วิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร์ 

MUTA0001 
การออกแบบโครงงาน
เบื้องต้น 

กิจกรรมนี้ซ่ึงเรียกว่าโครงการ “กล้าพัฒน์” จะมุ่งเน้น
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจน
ความสามารถในการประยุกต์ความรู้เชิงเทคนิค ส าหรับ
โคร งง านออกแบบวิ ศ วกรรม เบื้ อ งต้ น  พัฒนา
ความสามารถในการน าเสนอผลงาน รวมทั้งการ
เลือกใช้สื่อที่ เหมาะสมในการน าเสนอผลงานของ
นักศึกษา 
    นักศึกษาต้องผ่านโครงการนี้ถึงจะมีสิทธิ์ในการ
ลงทะเบียนวิชา MUTA0002 การออกแบบโครงงาน
เชิงวิเคราะห์ (Critical Project Design) ต่อไปได้ 

MUTA0002 
การออกแบบโครงงาน
เชิงวิเคราะห์ 

กิจกรรมนี้ซ่ึงเรียกว่าโครงการ “พัฒน์พลัส” จะมุ่งเน้น
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ความรู้เชิงวิศวกรรม
บนพื้นฐานของความเป็นไปได้และสามารถใช้งานได้
จริง ตลอดจนไม่ขัดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ นอกจากนี้
นักศึกษาจะได้ฝึกฝนทักษะการบริหารเวลา การบริหาร
คน การบริหารต้นทุน การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การ
ท างานเป็นทีม การจัดการข้อโต้แย้งต่างๆ และมี
ความสามารถในการเลือกสื่อที่เหมาะสมในการส าเสนอ
ผลงาน 

INDT0390  
การฝึกงาน
อุตสาหกรรม 

นัก ศึกษาทุกคนต้อ งผ่ านการฝึ กงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือในห้องปฏิบัติการมาตรฐานที่ทาง
มหาวิทยาลัยรับรอง ในช่วงภาคฤดูร้อนระหว่างชั้นปีที่ 
3 หรือชั้นปีที่  4 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์
ติดต่อกัน ทั้งนี้เพื่อให้มีประสบการณ์พื้นฐานเกี่ยวกับ
การท างานและวิธีปฏิบัติตัวในโรงงานอุตสาหกรรม 
นักศึกษาต้องส่งรายงานการฝึกงานเมื่อเสร็จสิ้นการ
ฝึกงาน 
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ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

2 การวิเคราะหป์ัญหา (Problem Analysis) (ต่อ) 
- สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจยั สืบค้น และวิเคราะห์ ปญัหาทางวิศวกรรม
ที่ซับซ้อน เพื่อให้ได้ข้อสรุป ของปัญหาที่มีนัยส าคัญ โดยใช้ หลักการทาง 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และ วิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร์ 

PREG0490 โครงงาน
วิศวกรรมกระบวนการ 1 

เทคนิคในการเขียนโครงร่างปริญญานิพนธ์ การ
รวบรวมข้อมูล การค้นคว้าเอกสารอ้างอิง การ
รวบรวมผลงานตีพิมพ์หรือรายงานที่อยู่ในความสนใจ
ของนักศึกษาและเกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงานที่จะท า
ต่อไปในอนาคต โดยให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มเลือก
หัวข้อโครงการเพื่อ 
   ก. ศึกษาหาความเป็นไปได้ของโครงงาน 
   ข. ศึกษาหาความรู้พื้นฐานและภูมิหลังเกี่ยวกับ
โครงงาน 
   ค. วางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้งทางด้าน
ทฤษฎีและด้านปฏิบัติ 
   ง. พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อโครงงาน
ประสบผลส าเร็จทั้งทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและ
สังคม 
   จ. เขียนรายงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษาตามหัวข้อที่ได้
กล่าวมาแล้วพร้อมทั้งสอบปากเปล่า โดยอาจจะมีการ
ทดลอง หรือพัฒนาโครงการล่วงหน้าไปได้ 
 นอกจากนั้น ให้นักศึกษาเลือกบทความ
วิชาการหรือรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงานที่ท าแล้วศึกษาภายใต้
ความดู แลของอาจารย์ที่ ปรึกษา  โดยสิ้ นภาค
การศึกษานักศึกษาต้องน าเสนอแบบปากเปล่าซ่ึงเป็น
ส่วนหนึ่งของการประเมินรายวิชานี้ต่อกรรมการของ
ภาควิชา 

PREG0491  โครงงาน
วิศวกรรมกระบวนการ 2 

ศึกษา ค้นคว้า ทดลองและพัฒนาโครงงานที่ได้เสนอ
ไว้แล้วในภาคการศึกษาแรก โดยจะต้องการส่ง
ปริญญานิพนธ์พร้อมทั้งสอบปากเปล่า เมื่อจบภาค
การศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย 
   ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวข้องกับโครงงาน 
   ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   ค. วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ์ 
   จ. พิจารณาถึงข้อผิดพลาดต่างๆ และส่วนที่ยังไม่
สมบูรณ์ 
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ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

2 การวิเคราะหป์ัญหา (Problem Analysis) (ต่อ) 
- สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจยั สืบค้น และวิเคราะห์ ปญัหาทางวิศวกรรม
ที่ซับซ้อน เพื่อให้ได้ข้อสรุป ของปัญหาที่มีนัยส าคัญ โดยใช้ หลักการทาง 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และ วิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร์ 

PREG0492 
โครงงานสหกิจวิศวกรรม
กระบวนการ 

ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และพัฒนาโครงงานที่ได้ท า
ร่วมกับสถานประกอบการในวิชาสหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมกระบวนการในภาคการศึกษาถัดไป โดย
จะต้ องส่ งปริญญานิพนธ์ และ เสนอผลงานต่ อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อการประเมินผลเมื่อจบ
ภาคการศึกษา การวัดผลจะประเมินโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา โดย
ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย  
   ก.  ภูมิหลังอันเกี่ยวข้องกับโครงงาน 
   ข.  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
   ค.  วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ์ 
   จ.  พิจารณาถึงข้อผิดพลาดต่างๆ และข้อเสนอแนะ
ส าหรับงานวิจัยต่อเนื่อง 

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

การศึกษาภายใต้การดูแลร่วมกันระหว่างสถานศึกษา
และสถานประกอบการ เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนกับประสบการณ์การท างานจริง โดย
นักศึกษาจะได้น าประสบการณ์ที่ได้มาปรับปรุงตนเอง
ใ ห้ เ ป็ น วิ ศ ว ก ร ที่ ส ม บู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น แ ล ะ น า ไ ป สู่
แนวความคิดและความสามารถเชิงปฏิบัติได้อย่าง
แท้จริ ง สามารถน าองค์ความรู้ ไปสู่การพัฒนา
นวั ตกรรมที่ สอดคล้ อ งกับความต้ อ งก ารขอ ง
ภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะต้องเข้าปฏิบัติงานจริง
ในสถานประกอบการในต าแหน่งผู้ช่วยวิศวกรหรือ
เทียบเท่าในลักษณะพนักงานชั่วคราวภายใต้การ
ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดจากพนักงานหรือวิศวกรที่
ปรึกษาของสถานประกอบการ เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องน าส่งรายงานและ
น า เสนอต่อคณะกรรมการสาขาวิช า เพื่ อการ
ประเมินผล การวัดผลจะประเมินโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่เป็นที่ปรึกษา 

PIEG0202การ ศึกษา
แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร
ท างานในอุตสาหกรรม 

หลักการและพื้นฐานการเพิ่มผลผลิต การศึกษาและ
ออกแบบระบบงานเพื่อการปรับปรุงผลิตภาพ และ
ประสิทธิภาพการผลิต การศึกษาและบันทึกการ
เคลื่อนไหวการท างานของคน การวิเคราะห์การ
ท างานระหว่างคนกับเครื่องจักร การวิเคราะห์ข้อมูลที่
ใช้ในการปรับปรุงการท างาน การศึกษาเวลาเพื่อการ
วัดประสิทธิผล ระบบข้อมูลมาตรฐาน หลักการย
ศาสตร์เบื้องต้น และการใช้เครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มาใช้ในการท างาน 
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ล าดับ 
 

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

2 การวิเคราะหป์ัญหา (Problem Analysis) (ต่อ) 
- สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจยั สืบค้น และวิเคราะห์ ปญัหาทางวิศวกรรม
ที่ซับซ้อน เพื่อให้ได้ข้อสรุป ของปัญหาที่มีนัยส าคัญ โดยใช้ หลักการทาง 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และ วิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร์ 

PIEG0301 
การควบคุมและการ
ประกันคุณภาพ  

การควบคุมและการประกันคุณภาพในเชิงหลักการ
และการประยุกต์ ใช้ ในภาคอุตสาหกรรม การ
ประยุกต์ใช้สถิติในการควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรม 
ความน่าเชื่อถือเชิงวิศวกรรม การจัดการคุณภาพเชิง
รวม หลักการบริหารเชิงคุณภาพ เช่น ไคเซ็น ซิกส์
ซิกม่ า  ระบบประกัน คุณภาพที่ เกี่ ย วข้อ ง เช่ น 
มาตรฐาน ISO 

IELG0301  
การวิจัยด าเนินการและ
การประยุกต์  

วิธีการประเมินหาผลลัพธ์ที่เหมาะสม และการน าไป
ประยุกต์ โดยการสร้างตัวแบบและวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ เพื่อการจัดการการผลิตทางด้านวิศวกรรมใน
อุตสาหกรรมสมัยใหม่ การก าหนดการเชิงเส้น การ
จัดการโครงการ การวิเคราะห์ข่ายงาน การแก้ปัญหา
การขนส่ง แบบจ าลองการจัดการพัสดุคงคลังแบบ
พื้นฐาน และปัญหาระบบแถวคอย รวมถึงการใช้
โปรแกรมเฉพาะทางมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา 

IELG0305บูรณาการ
ทางวิศวกรรมอุตสา
หการและโลจิสติกส ์

บูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิ
สติกส์ ในการวิ เคราะห์และออกแบบผลิตภัณฑ์       
บรรจุภัณฑ์และกระบวนการโดยการแปลงหน้าที่ของ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เชิ ง คุณภาพและเชิ ง
นวัตกรรม กระบวนการออกแบบและวิ เคราะห์
แผนการทดลองเพื่อก าหนดสภาวการณ์การผลิตที่
เหมาะสมตลอดจนวิศวกรรมนวัตกรรม 

IELG0403 
การจ าลองสถานการณ์
ด้านอุตสาหกรรมการ
ผลิต 

การแก้ปัญหาอุตสาหกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
จ าลองสถานการณ์  ฟังก์ชั่นของการกระจายและตัว
แปรสุ่มของโอกาสการประยุกต์ใช้ การจ าลองของ
เหตุการณ์ในเรื่อง การควบคุมสินค้าคงคลัง ปัญหาการ
วางแผนการผลิต โดยเน้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนา
แบบจ าลองเพื่อใช้แก้ปัญหาทางอุตสาหกรรมการผลิต 
ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์มาตรฐาน  
วิเคราะห์ผลลัพธ์จากการจ าลองสถานการณ์และ
เปรียบเทียบผลลัพธ์กับระเบียบวิธีการอื่นๆ 

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

การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน แผนการทดลองแบบมี
ผลกระทบเพียงตัวเดียว แผนการทดลองแบบสุ่มใน
บล็อกสมบูรณ์และแบบลาตินสแควร์ การทดลองแบบ
แฟคทอเรียล การออกแบบเนสต์ และสปีดพล็อต 
หลักการเบื้องต้นของพื้นผิวตอบสนอง 
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ล าดับ 
 

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

2 การวิเคราะหป์ัญหา (Problem Analysis) (ต่อ) 
- สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจยั สืบค้น และวิเคราะห์ ปญัหาทางวิศวกรรม
ที่ซับซ้อน เพื่อให้ได้ข้อสรุป ของปัญหาที่มีนัยส าคัญ โดยใช้ หลักการทาง 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และ วิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร์ 

IELG0490  โ ครงงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 

เทคนิคในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 
การรวบรวมข้อมูล การค้นคว้าเอกสารอ้างอิง การ
รวบรวมผลงานตีพิมพ์หรือรายงานที่อยู่ในความสนใจ
ของนักศึกษาและเกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงานที่จะท า
ต่อไปในอนาคต แล้วน าเสนอในที่ประชุมด้วยรูปแบบ
ที่ เหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาได้มีการฝึกพูดในที่
สาธารณะในหัวข้อทางวิชาการนอกจากนั้น ให้
นักศึกษาแต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อโครงการเพื่อ 
   ก. ศึกษาหาความเป็นไปได้ของโครงงาน 
   ข. ศึกษาหาความรู้พื้นฐานและภูมิหลังเกี่ยวกับ
โครงการ 
   ค. วางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้งทางด้าน
ทฤษฎีและด้านปฏิบัติ 
   ง. พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อโครงงาน
ประสบผลส าเร็จทั้งทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและ
สังคม 
   จ. เขียนรายงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษาตามหัวข้อที่ได้
กล่าวมาแล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการ โดยอาจจะมี
การทดลอง หรือพัฒนาโครงการล่วงหน้าไปได้ 

IELG0491  โ ครงงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ 

ศึกษาค้นคว้าทดลองและพัฒนาโครงงานที่ได้เสนอไว้
แล้วในภาคการศึกษาแรกโดยจะต้องการส่งปริญญา
นิพนธ์ พร้อมทั้งสอบปากเปล่าเมื่อจบภาคการศึกษา
ซ่ึงประกอบด้วย 
   ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวข้องกับโครงงาน 
   ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   ค. วิธีออกแบบโครงงานรวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง. สรุปผลการทดลองและวิจารณ์ 
   จ. พิจารณาถึงข้อผิดพลาดต่างๆและข้อเสนอแนะ
ส าหรับงานวิจัยต่อเนื่อง 

IELG0492  โครงงาน 
สหกิจวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และพัฒนาโครงงานที่ได้ท า
ร่วมกับสถานประกอบการในวิชาสหกิจศึกษา ทาง
วิศวกรรมอุตสาหการในภาคการศึกษาถัดไป โดย
จะต้อ งส่ งปริญญานิพนธ์ และ เสนอผลงานต่ อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อการประเมินผลเมื่อจบ
ภาคการศึกษา การวัดผลจะประเมินโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา โดย
ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย  
   ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวข้องกับโครงงาน  
   ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
   ค. วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ์ 
   จ. พิจารณาถึงข้อผิดพลาดต่างๆ และข้อเสนอแนะ
ส าหรับงานวิจัยต่อเนื่อง 
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ล าดับ 
 

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

2 การวิเคราะหป์ัญหา (Problem Analysis) (ต่อ) 
- สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจยั สืบค้น และวิเคราะห์ ปญัหาทางวิศวกรรม
ที่ซับซ้อน เพื่อให้ได้ข้อสรุป ของปัญหาที่มีนัยส าคัญ โดยใช้ หลักการทาง 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และ วิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร์ 

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

การศึกษาภายใต้การดูแลร่วมกันระหว่างสถานศึกษา
และสถานประกอบการ เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนกับประสบการณ์การท างานจริง โดย
นักศึกษาจะได้น าประสบการณ์ที่ได้มาปรับปรุงตนเอง
ใ ห้ เ ป็ น วิ ศ ว ก ร ที่ ส ม บู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น แ ล ะ น า ไ ป สู่
แนวความคิดและความสามารถเชิงปฏิบัติได้อย่าง
แท้จริ ง สามารถน าองค์ความรู้ ไปสู่การพัฒนา
นวั ตกรรมที่ สอดคล้ อ งกับความต้ อ งก ารขอ ง
ภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะต้องเข้าปฏิบัติงานจริง
ในสถานประกอบการในต าแหน่งผู้ช่วยวิศวกรหรือ
เทียบเท่า ในลักษณะพนักงานชั่วคราวภายใต้การ
ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดจากพนักงานหรือวิศวกรที่
ปรึกษาของสถานประกอบการ  เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องน าส่งรายงานและ
น า เสนอต่อคณะกรรมการสาขาวิช า เพื่ อการ
ประเมินผลการวัดผลจะประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่เป็นที่ปรึกษา 

3 การออกแบบ/พัฒนาหาค าตอบของปญัหา  
(Design/Development of Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาค าตอบของปัญหาทาง วิศวกรรมที่ซับซ้อน และ
ออกแบบระบบ ชิ้นงาน หรือกระบวนการ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
กับข้อพจิารณาทางด้านสาธารณสุข ความปลอดภยั วัฒนธรรม สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

PREG0301 หลักการ
และการค านวณทาง
วิศวกรรมกระบวนการ 

การค านวณพื้นฐานทางวิศวกรรม หน่วยและมิติ 
สมบัติเชิงเคมีและเคมีกายภาพและกระบวนการ อาทิ
เช่น ความชื้น การอิ่มตัว การละลาย และการตกผลึก 
สมบัติเชิงอุณหพลศาสตร์ เช่น เอนทัลปี เอนโทรปี 
เอกซ์เซอจี ความร้อนของปฏิกิริยาเคมี ความร้อนของ
การละลาย และความร้อนของการผสม สมบัติ P-V-T 
ของแก๊สและสารผสมแก๊ส -ไอ ดุลมวลสารและ
พลังงานของกระบวนการที่สภาวะคงตัวและสภาวะไม่
คงตัว ดุลมวลสารและพลังงานของระบบหลายหน่วย
ปฏิบัติการ ปูอนเวียนรอบ ปูอนข้าม และการเปุาทิ้ง 
การค านวณดุลมวลสารและพลังงานร่วมกัน 

PREG0302  
การถ่ายเทความร้อนใน
กระบวนการผลิต 

หลักการพื้นฐานของการน าความร้อน ทั้งในสภาวะคง
ตัวและไม่คงตัว หลักการพาความร้อน การพาความ
ร้อนแบบอิสระและแบบบังคับ กระบวนการและ
สมบัติการแผ่รังสีความร้อน การแผ่รังสีความร้อน
ระหว่างพื้นผิว ทฤษฎีการเดือดและการควบแน่น การ
ประยุกต์หลักการถ่ายเทความร้อนในการออกแบบ
อุปกรณ์แลก เปลี่ ยนความร้ อน  ได้ แก่  เครื่ อ ง
แลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อ เครื่อง
ระเหย เครื่องควบแน่น การควบคุมการท างานของ
อุปกรณ์ การเพิ่มการถ่ายเทความร้อน 

PREG0303 
อุณหพลศาสตร์
วิศวกรรมกระบวนการ  

สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของแก๊สอุดมคติและแก๊ส
จริง  สมการสภาวะ สมบัติของของผสม สมดุลเฟส
ของของของผสม การวิเคราะห์วัฏจักรก าลัง วัฏจักร
ความเย็นและวัฏจักรในการเปลี่ยนแก๊สเป็นของเหลว 
แนวคิดในการปรับปรุงประสิทธิภาพของวัฏจักร 
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ล าดับ 
 

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

3 การออกแบบ/พัฒนาหาค าตอบของปญัหา (ต่อ) 
(Design/Development of Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาค าตอบของปัญหาทาง วิศวกรรมที่ซับซ้อน และ
ออกแบบระบบ ชิ้นงาน หรือกระบวนการ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
กับข้อพจิารณาทางด้านสาธารณสุข ความปลอดภยั วัฒนธรรม สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

PIEG0303 
วิศวกรรมควบคุม
ระบบงานในงาน
อุตสาหกรรม 

แนะน าโครงสร้างและหลักการการควบคุมอัตโนมัติ
สมัยใหม่ในระบบกระบวนการผลิตเบื้องต้น งาน
ปฏิบัติการทางด้านการควบคุมในกระบวนการผลิตใน
รูปแบบต่างๆ เช่น ระบบ PLC ระบบ SCADA การ
ปรับแต่งเครื่องควบคุมชนิด PID ส าหรับอุปกรณ์ เช่น 
เครื่องปฏิกรณ์ หอกลั่น  การจ าลองกระบวนการผลิต
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  การสุ่มตัวอย่าง การ
ควบคุม คุณภาพในกระบวนการ การวางแผน
บ ารุงรักษาและการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของ
อุปกรณ์ 

PREG0304
จลนพลศาสตร์และการ
ออกแบบเครื่องปฏิกรณ์
เคมี 

ทฤษฎีพื้นฐานของจลนพลศาสตร์และสมดุลของ
ปฏิกิริยาเคมีรวมถึงเทคนิคการหากลไกและสมการ
แสดงอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การออกแบบเครื่อง
ปฏิกรณ์ชนิดต่างๆ เช่น เครื่องปฏิกรณ์แบบกะ เครื่อง
ปฏิกรณ์แบบ CSTR และเครื่องปฏิกรณ์แบบ PFR 
ส าหรับปฏิกิริยาเอกพันธ์และวิวิธพันธ์ การเลือกใช้
และออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
เช่น การน าเครื่องปฏิกรณ์ต่างชนิดมาใช้รวมกัน การ
ออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง
ของความดันและอุณหภูมิ รวมถึงการออกแบบเครื่อง
ปฏิกรณ์เคมีส าหรับพหุปฏิกิริยา 

PREG0401  
การถ่ายเทมวลสารใน
กระบวนการผลิต 

แนะน าความส าคัญของหลักการสมดุลวัฎภาค ฟลักซ์
เชิงโมล การแพร่  การถ่ายเทมวลสารระหว่างเฟส 
สัมประสิทธิ์การถ่ายเทมวลสาร กฎข้อที่หนึ่งของฟิกส์ 
ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม  การน าเอา
หลักการสมดุลวัฎภาค กฎข้อที่หนึ่งของฟิกส์ และการ
ท าดุลมวล (โมล) มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
เบื้องต้นส าหรับอุปกรณ์ส าหรับการแยกสารผสม
เบื้องต้น เช่น หอกลั่น หอดูดซึม หอสกัดของแข็ง -
ของเหลว หอสกัดของเหลว-ของเหลว เครื่องแยกสาร
ด้วยเยื่อเลือกผ่าน หอดูดซับ 

PREG0402 
การออกแบบวิศวกรรม
กระบวนการ 1 

ประยุกต์องค์ความรู้พื้นฐานทางกลศาสตร์ การถ่ายเท
ความร้อน และการถ่ายเทมวลในการออกแบบ
อุปกรณ์ต่างๆที่ส าคัญในกระบวนการผลิต อาทิเช่น 
ปั๊มและคอมเพรสเซอร์ รวมถึงระบบท่อส าหรับระบบ
ขนส่งแก๊ส ของเหลว และของแข็ง อุปกรณ์ส าหรับการ
แยกของเหลว-แก๊ส ของเหลว-ของเหลว แก๊ส-แก๊ส 
ภาชนะรับความดันในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ เครื่อง
ปฏิกรณ์เคมี หอกลั่น หอดูดซึมและดูดซับ และภาชนะ
กักเก็บของเหลวและแก๊ส เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 
โดยใช้การค านวณมือและแอพพลิเคชัน การเลือกใช้
วัสดุที่เหมาะสมด้านความแข็งแรงและการทนต่อการ
กัดกร่อน 
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ล าดับ 
 

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

3 การออกแบบ/พัฒนาหาค าตอบของปญัหา (ต่อ) 
(Design/Development of Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาค าตอบของปัญหาทาง วิศวกรรมที่ซับซ้อน และ
ออกแบบระบบ ชิ้นงาน หรือกระบวนการ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
กับข้อพจิารณาทางด้านสาธารณสุข ความปลอดภยั วัฒนธรรม สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

PREG0403 
การออกแบบวิศวกรรม
กระบวนการ 2 

การออกแบบกระบวนการผลิตส าหรับอุตสาหกรรม
เคมี  พัฒนาผั ง กระบวนการผลิ ต  ก ารจ า ลอ ง
กระบวนการผลิตด้วยซอฟต์แวร์ ท าดุลมวลสารและ
พลั งงาน การพัฒนาแบบโรงงานหรือผั งแสดง
รายละเอียดของระบบท่อ อุปกรณ์ และอุปกรณ์วัดคุม
ต่าง ๆ ของกระบวนการผลิต (P&ID) การออกแบบ
อุปกรณ์เบื้องต้นส าหรับกระบวนการผลิต โดยใช้การ
ค านวณมือและแอพพลิเคชัน  โดยการออกแบบให้ยึด
หลักพื้นฐานความปลอดภัยรวมถึงเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การค านวณความเป็นไปได้ของโครงการ
โดยค านึงถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนส าหรับสินทรัพย์
ระยะยาว (CAPEX) และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
(OPEX) 

INDT0390  
การฝึกงานอุตสาหกรรม 

นัก ศึกษาทุกคนต้องผ่ านการฝึกงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือในห้องปฏิบัติการมาตรฐานที่ทาง
มหาวิทยาลัยรับรอง ในช่วงภาคฤดูร้อนระหว่างชั้นปีที่ 
3 หรือชั้นปีที่  4 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์
ติดต่อกัน ทั้งนี้เพื่อให้มีประสบการณ์พื้นฐานเกี่ยวกับ
การท างานและวิธีปฏิบัติตัวในโรงงานอุตสาหกรรม 
นักศึกษาต้องส่งรายงานการฝึกงานเมื่อเสร็จสิ้นการ
ฝึกงาน 

PREG0490 โครงงาน
วิศวกรรมกระบวนการ 1 

เทคนิคในการเขียนโครงร่างปริญญานิพนธ์ การ
รวบรวมข้อมูล การค้นคว้าเอกสารอ้างอิง การรวบรวม
ผลงานตีพิมพ์หรือรายงานที่อยู่ในความสนใจของ
นักศึกษาและเกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงานที่จะท าต่อไป
ในอนาคต โดยให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อ
โครงการเพื่อ 
   ก. ศึกษาหาความเป็นไปได้ของโครงงาน 
   ข. ศึกษาหาความรู้พื้นฐานและภูมิหลังเกี่ยวกับ
โครงงาน 
   ค. วางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้งทางด้าน
ทฤษฎีและด้านปฏิบัติ 
  ง. พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อโครงงาน
ประสบผลส าเร็จทั้งทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและ
สังคม 
   จ. เขียนรายงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษาตามหัวข้อที่ได้
กล่าวมาแล้วพร้อมทั้งสอบปากเปล่า โดยอาจจะมีการ
ทดลอง หรือพัฒนาโครงการล่วงหน้าไปได้ 
   นอกจากนั้น ให้นักศึกษาเลือกบทความวิชาการหรือ
รายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อโครงงานที่ท าแล้วศึกษาภายใต้ความดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยสิ้นภาคการศึกษานักศึกษาต้อง
น าเสนอแบบปากเปล่า ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินรายวิชานี้ต่อกรรมการของภาควิชา 
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ล าดับ 
 

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

3 การออกแบบ/พัฒนาหาค าตอบของปญัหา (ต่อ) 
(Design/Development of Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาค าตอบของปัญหาทาง วิศวกรรมที่ซับซ้อน และ
ออกแบบระบบ ชิ้นงาน หรือกระบวนการ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
กับข้อพจิารณาทางด้านสาธารณสุข ความปลอดภยั วัฒนธรรม สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

PREG0491 โครงงาน
วิศวกรรมกระบวนการ 2 

ศึกษา ค้นคว้า ทดลองและพัฒนาโครงงานที่ได้เสนอไว้
แล้วในภาคการศึกษาแรก โดยจะต้องการส่งปริญญา
นิพนธ์พร้อมทั้งสอบปากเปล่า เมื่อจบภาคการศึกษา 
ซ่ึงประกอบด้วย 
   ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวข้องกับโครงงาน 
   ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   ค. วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ์ 
   จ. พิจารณาถึงข้อผิดพลาดต่างๆ และส่วนที่ยังไม่
สมบูรณ์ 

PREG0492 
โครงงานสหกิจ
วิศวกรรมกระบวนการ 

ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และพัฒนาโครงงานที่ได้ท า
ร่วมกับสถานประกอบการในวิชาสหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมกระบวนการในภาคการศึกษาถัดไป โดย
จะต้ อ งส่ งปริญญานิพนธ์ และ เสนอผลงานต่ อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อการประเมินผลเมื่อจบภาค
การศึกษา การวัดผลจะประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
คณาจารย์นิ เทศ  และพนั ก งานที่ป รึ กษา  โดย
ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย  
   ก.  ภูมิหลังอันเกี่ยวข้องกับโครงงาน 
   ข.  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
   ค.  วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ์ 
   จ.  พิจารณาถึงข้อผิดพลาดต่างๆ และข้อเสนอแนะ
ส าหรับงานวิจัยต่อเนื่อง 

COOP0013  
สหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมกระบวนการ 

การศึกษาภายใต้การดูแลร่วมกันระหว่างสถานศึกษา
และสถานประกอบการ เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนกับประสบการณ์การท างานจริง โดย
นักศึกษาจะได้น าประสบการณ์ที่ได้มาปรับปรุงตนเอง
ให้เป็นวิศวกรที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและน าไปสู่แนวความคิด
และความสามารถเชิงปฏิบัติได้อย่างแท้จริง สามารถ
น าองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะต้อง
เข้าปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในต าแหน่ง
ผู้ช่ วยวิศวกรหรือเทียบเท่าในลักษณะพนักงาน
ชั่วคราวภายใต้การก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดจาก
พนักงานหรือวิศวกรที่ปรึกษาของสถานประกอบการ 
เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องน าส่ง
รายงานและน าเสนอต่อคณะกรรมการสาขาวิชาเพื่อ
การประเมินผล การวัดผลจะประเมินโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่เป็นที่ปรึกษา 
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ล าดับ 
 

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
(Graduate Attributes) 

ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/
รายวิชา 

ค าอธิบายรายวิชา 

3 การออกแบบ/พัฒนาหาค าตอบของปญัหา (ต่อ) 
(Design/Development of Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาค าตอบของปัญหาทาง วิศวกรรมที่ซับซ้อน 
และออกแบบระบบ ชิ้นงาน หรือกระบวนการ ตามความจ าเป็น
และเหมาะสม กับขอ้พิจารณาทางด้านสาธารณสุข ความ
ปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม 

PIEG0302 
วิศวกรรม
ค ว า ม
ปลอดภัย                                                                                     

การศึกษาและออกแบบระบบการท างานเพื่อความปลอดภัย,ศึกษาลักษณะ
และการปูองกันรวมถึงวิธีการแก้ไขบรรเทาอันตรายในกระบวนการทาง
อุตสาหกรรม,ความปลอดภัยในกระบวนการใช้สารเคมีและการใช้งาน
หุ่นยนต์(robot) หลักการควบคุมสิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม,กฎหมาย
ความปลอดภัย , การยศาสตร์  ระบบดับเพลิง และการประเมินความเสี่ยง
ในอุตสาหกรรม 

PIEG0401  
พื้นฐาน
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบของภาวะมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม แหล่งก าเนิด สมบัติ 
และองค์ประกอบของของเสียจากอุตสาหกรรม การบ าบัดและการก าจัดน้ า
เสีย การควบคุมมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียงและการควบคุมเสียง การ
ลดปริมาณของเสียและขยะ การจัดการกากตะกอนบ าบัด การน าของเสีย
กลับมาใช้ใหม่ และการลดปริมาณของเสียอันตราย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ปัญหาสิ่ งแวดล้อมในปัจจุบัน กฎหมายและการควบคุม จริยธรรม
สิ่งแวดล้อม และการจัดการส่ิงแวดล้อม 

PIEG0402 
การศึกษา
โรงงาน
ระดับน า
ร่อง 

การฝึกบูรณาการองค์ความรู้ในการออกแบบ วางแผนการผลิตและการ
ค านวณต้นทุนการผลิตส าหรับกระบวนการที่มีและไม่มีปฏิกิริยาเคมี
เกี่ยวข้อง รวมทั้งทักษะในการควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพ การ
ควบคุมความปลอดภัย โดยยึดหลักพื้นฐานการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
การน าเสนอการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 

PIEG0203  
เทคโนโลยี
การผลิต 
  

ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิตแบบดั้ง เดิมและสมัยใหม่ 
กระบวนการขึ้นรูปโดยการท าให้แข็งตัว: งานหล่อโลหะ งานขึ้นรูปแก้ว งาน
ขึ้นรูปยางและพลาสติกด้วยแม่พิมพ์ กระบวนการขึ้นรูปโลหะและโลหะแผ่น 
กระบวนการขึ้นรูปโดยการเอาเนื้อออก: การกลึง การไส การกัด การตัด 
การเจาะ และการเจีย กระบวนการประกอบ: สกรู หมุดย้ า และการสวม 
การเชื่อมต่อวัสดุ: การเชื่อม การบัดกรีแข็ง การบัดกรีอ่อน และการใช้สาร
ยึดติด การปรับแต่งสมบัติทางกลของวัสดุ: กระบวนการทางความร้อน, การ
เคลือบผิว กระบวนการผลิตสมัยใหม่: เหล็กกล้าความต้านทานแรงสูง, ไบโอ
พลาสติก, การพิมพ์ 3 มิติ กระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับเทรนด์ของ
เศรษฐกิจสีเขียวหมุนเวียนชีวภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
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ล าดับ 
 

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

3 การออกแบบ/พัฒนาหาค าตอบของปญัหา (ต่อ) 
(Design/Development of Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาค าตอบของปัญหาทาง วิศวกรรมที่ซับซ้อน และ
ออกแบบระบบ ชิ้นงาน หรือกระบวนการ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
กับข้อพจิารณาทางด้านสาธารณสุข ความปลอดภยั วัฒนธรรม สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

PIEG0205 แคด/แคม 
ส าหรับการออกแบบ
วิศวกรรม 

หลักการในการวิเคราะห์ออกแบบผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรม การใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างแบบ 3 มิติ
ของผลิตภัณฑ์และการสร้างชิ้นงานประกอบ การ
เลือกใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ การก าหนดพิกัด และการ
สร้ า งโปรแกรมค าสั่ ง เชิ งตั ว เลขในการควบคุม
กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ
วิศวกรรมย้อนรอย 

IELG0301  
การวิจยัด าเนินการและ
การประยกุต ์  

วิธีการประเมินหาผลลัพธ์ที่เหมาะสม และการน าไป
ประยุกต์ โดยการสร้างตัวแบบและวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ เพื่อการจัดการการผลิตทางด้านวิศวกรรมใน
อุตสาหกรรมสมัยใหม่ การก าหนดการเชิงเส้น การ
จัดการโครงการ การวิเคราะห์ข่ายงาน การแก้ปัญหา
การขนส่ง แบบจ าลองการจัดการพัสดุคงคลังแบบ
พื้นฐาน และปัญหาระบบแถวคอย รวมถึงการใช้
โปรแกรมเฉพาะทางมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา 

IELG0305บูรณาการ
ทางวิศวกรรมอุตสา
หการและโลจิสติกส ์  

บูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิ
สติกส์ในการวิเคราะห์และออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุ
ภัณฑ์และกระบวนการโดยการแปลงหน้าที่ของ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เชิ ง คุณภาพและเชิ ง
นวัตกรรม กระบวนการออกแบบและวิ เคราะห์
แผนการทดลองเพื่อก าหนดสภาวการณ์การผลิตที่
เหมาะสมตลอดจนวิศวกรรมนวัตกรรม 

IELG0401 
การออกแบบโรงงาน
อุตสาหกรรม 

เรียนรู้การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเบื้องต้น
ศึกษาพื้นฐานการออกแบบ ขั้นตอนการออกแบบ การ
ประเมินแบบและการวางสาธารณูปโภคเพื่อให้ง่าย
และสะดวกต่อการขนย้ายวัตถุดิบและการท างาน
โรงงาน ศึกษาปัญหาต่างๆในการวางแผนผังรวมถึง
สถานที่ตั้งโรงงาน วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และออกแบบ
การให้การสนับสนุนการท างานในโรงงาน 

IELG0405  
การออกแบบการ
ทดลองเชิงวิศวกรรม 
  

การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน แผนการทดลองแบบมี
ผลกระทบเพียงตัวเดียว แผนการทดลองแบบสุ่มใน
บล็อกสมบูรณ์และแบบลาตินสแควร์ การทดลองแบบ
แฟคทอเรียล การออกแบบเนสต์ และสปีดพล็อต 
หลักการเบื้องต้นของพื้นผิวตอบสนอง 
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ล าดับ 
 

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

3 การออกแบบ/พัฒนาหาค าตอบของปญัหา (ต่อ) 
(Design/Development of Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาค าตอบของปัญหาทาง วิศวกรรมที่ซับซ้อน และ
ออกแบบระบบ ชิ้นงาน หรือกระบวนการ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
กับข้อพจิารณาทางด้านสาธารณสุข ความปลอดภยั วัฒนธรรม สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

IELG0490 โครงงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 

เทคนิคในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 
การรวบรวมข้อมูล การค้นคว้าเอกสารอ้างอิง การ
รวบรวมผลงานตีพิมพ์หรือรายงานที่อยู่ในความสนใจ
ของนักศึกษาและเกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงานที่จะท า
ต่อไปในอนาคต แล้วน าเสนอในที่ประชุมด้วยรูปแบบ
ที่ เหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาได้มีการฝึกพูดในที่
สาธารณะในหัวข้อทางวิชาการนอกจากนั้น ให้
นักศึกษาแต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อโครงการเพื่อ 
   ก. ศึกษาหาความเป็นไปได้ของโครงงาน 
   ข. ศึกษาหาความรู้พื้นฐานและภูมิหลังเกี่ยวกับ
โครงการ 
   ค. วางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้งทางด้าน
ทฤษฎีและด้านปฏิบัติ 
   ง. พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อโครงงาน
ประสบผลส าเร็จทั้งทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและ
สังคม 
   จ. เขียนรายงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษาตามหัวขอ้ที่ได้
กล่าวมาแล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการ โดยอาจจะมี
การทดลอง หรือพัฒนาโครงการล่วงหนา้ไปได้ 

IELG0491โครงงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ 

ศึกษาค้นคว้าทดลองและพัฒนาโครงงานที่ได้เสนอไว้
แล้วในภาคการศึกษาแรกโดยจะต้องการส่งปริญญา
นิพนธ์ พร้อมทั้งสอบปากเปล่าเมื่อจบภาคการศึกษา
ซ่ึงประกอบด้วย 
   ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวข้องกับโครงงาน 
   ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   ค. วิธีออกแบบโครงงานรวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง. สรุปผลการทดลองและวิจารณ์ 
   จ. พิจารณาถึงข้อผิดพลาดต่างๆและข้อเสนอแนะ
ส าหรับงานวิจยัต่อเนื่อง 

IELG0492     
โครงงานสหกิจ
วิศวกรรมอุตสาหการ 

ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และพัฒนาโครงงานที่ได้ท า
ร่วมกับสถานประกอบการในวิชาสหกิจศึกษา ทาง
วิศวกรรมอุตสาหการในภาคการศึกษาถัดไป โดย
จะต้ องส่ งปริญญานิพนธ์ และ เสนอผลงานต่ อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อการประเมินผลเมื่อจบ
ภาคการศึกษา การวัดผลจะประเมินโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา โดย
ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย  
   ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวข้องกับโครงงาน  
   ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
   ค. วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ์ 
   จ. พิจารณาถึงข้อผิดพลาดต่างๆ และข้อเสนอแนะ
ส าหรับงานวิจัยต่อเนื่อง 
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ล าดับ 
 

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

3 การออกแบบ/พัฒนาหาค าตอบของปญัหา (ต่อ) 
(Design/Development of Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาค าตอบของปัญหาทาง วิศวกรรมที่ซับซ้อน และ
ออกแบบระบบ ชิ้นงาน หรือกระบวนการ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
กับข้อพจิารณาทางด้านสาธารณสุข ความปลอดภยั วัฒนธรรม สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

COOP0014 สหกิจ 
ศึกษาทางวิศวกรรม 
อุตสาหการ  

การศึกษาภายใต้การดูแลร่วมกันระหว่างสถานศึกษา
และสถานประกอบการ เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนกับประสบการณ์การท างานจริง โดย
นักศึกษาจะได้น าประสบการณ์ที่ได้มาปรับปรุงตนเอง
ใ ห้ เ ป็ น วิ ศ ว ก ร ที่ ส ม บู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น แ ล ะ น า ไ ป สู่
แนวความคิดและความสามารถเชิงปฏิบัติได้อย่าง
แท้จริ ง สามารถน าองค์ความรู้ ไปสู่การพัฒนา
นวั ตกรรมที่ สอดคล้ อ งกับความต้ อ งก ารขอ ง
ภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะต้องเข้าปฏิบัติงานจริง
ในสถานประกอบการในต าแหน่งผู้ช่วยวิศวกรหรือ
เทียบเท่า ในลักษณะพนักงานชั่ว- 
คราวภายใต้การก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดจากพนักงาน 
หรือวิศวกรที่ปรึกษาของสถานประกอบการ  เมื่อ
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องน าส่ง
รายงานและน าเสนอต่อคณะกรรมการสาขาวิชาเพื่อ
การประเมินผลการวัดผลจะประเมินโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่เป็นที่ปรึกษา 

4 การสืบค้น (Investigation) 
- สามารถด าเนินการสืบค้นเพื่อหาค าตอบของ ปัญหาทางวิศวกรรมที่
ซับซ้อน โดยใช้ความรู้จากงานวิจัยและวิธีการวิจยั รวมถึง การออกแบบการ
ทดลอง การวิเคราะห ์และการแปลความหมายของข้อมูล  
การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลสรุปที่ เช่ือถือได้ 

MUTA0001 
การออกแบบโครงงาน
เบื้องต้น 

กิจกรรมนี้ซ่ึงเรียกว่าโครงการ “กล้าพัฒน์” จะมุ่งเน้น
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจน
ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ เชิงเทคนิค 
ส าหรับโครงงานออกแบบวิศวกรรมเบื้องต้น พัฒนา
ความสามารถในการน าเสนอผลงาน รวมทั้งการ
เลือกใช้สื่อที่เหมาะสมในการน าเสนอผลงานของ
นักศึกษา 
   นักศึกษาต้องผ่านโครงการนี้ถึงจะมีสิทธิ์ในการ
ลงทะเบียนวิชา MUTA0002 การออกแบบโครงงาน
เชิงวิเคราะห์ (Critical Project Design) ต่อไปได ้

MUTA0002 
การออกแบบโครงงาน
เชิงวิเคราะห์ 

กิจกรรมนี้ ซ่ึงเรียกว่าโครงการ “พัฒน์พลัส” จะ
มุ่งเน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ความรู้เชิง
วิศวกรรมบนพื้นฐานของความเป็นไปได้และสามารถ
ใช้งานได้จริง ตลอดจนไม่ขัดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ 
นอกจากนี้นักศึกษาจะได้ฝึกฝนทักษะการบริหารเวลา 
การบริหารคน การบริหารต้นทุน การเป็นผู้น าและผู้
ตามที่ดี การท างานเป็นทีม การจัดการข้อโต้แย้งต่างๆ 
และมีความสามารถในการเลือกสื่อที่เหมาะสมในการ
ส าเสนอผลงาน 

INDT0390  
การฝึกงานอุตสาหกรรม 

นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการฝึกงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือในห้องปฏิบัติการมาตรฐานที่ทาง
มหาวิทยาลัยรับรอง ในช่วงภาคฤดูร้อนระหว่างชั้นปี
ที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์
ติดต่อกัน ทั้งนี้เพื่อให้มีประสบการณ์พื้นฐานเกี่ยวกับ
การท างานและวิธีปฏิบัติตัวในโรงงานอุตสาหกรรม 
นักศึกษาต้องส่งรายงานการฝึกงานเมื่อเสร็จสิ้นการ
ฝึกงาน 
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ล าดับ 
 

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

4 การสืบค้น (Investigation) (ต่อ) 
- สามารถด าเนินการสืบค้นเพื่อหาค าตอบของ ปัญหาทางวิศวกรรมที่
ซับซ้อน โดยใช้ความรู้จากงานวิจัยและวิธีการวิจยั รวมถึง การออกแบบการ
ทดลอง การวิเคราะห ์และการแปลความหมายของข้อมูล  
การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลสรุปที่ เช่ือถือได้ 

PREG0490 โครงงาน
วิศวกรรมกระบวนการ 1 

เทคนิคในการเขียนโครงร่างปริญญานิพนธ์ การ
รวบรวมข้อมูล การค้นคว้าเอกสารอ้างอิง การ
รวบรวมผลงานตีพิมพ์หรือรายงานที่อยู่ในความสนใจ
ของนักศึกษาและเกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงานที่จะท า
ต่อไปในอนาคต โดยให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มเลือก
หัวข้อโครงการเพื่อ 
   ก. ศึกษาหาความเป็นไปได้ของโครงงาน 
   ข. ศึกษาหาความรู้พื้นฐานและภูมิหลังเกี่ยวกับ
โครงงาน 
   ค. วางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้งทางด้าน
ทฤษฎีและด้านปฏิบัติ 
   ง. พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อโครงงาน
ประสบผลส าเร็จทั้งทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและ
สังคม 
   จ. เขียนรายงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษาตามหัวข้อที่ได้
กล่าวมาแล้วพร้อมทั้งสอบปากเปล่า โดยอาจจะมีการ
ทดลอง หรือพัฒนาโครงการล่วงหน้าไปได้ 
   นอกจากนั้น ให้นักศึกษาเลือกบทความวิชาการ
หรือรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อโครงงานที่ท าแล้วศึกษาภายใต้ความดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยสิ้นภาคการศึกษานักศึกษาต้อง
น าเสนอแบบปากเปล่า ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินรายวิชานี้ต่อกรรมการของภาควิชา 

PREG0491 โครงงาน
วิศวกรรมกระบวนการ 2 

ศึกษา ค้นคว้า ทดลองและพัฒนาโครงงานที่ได้เสนอ
ไว้แล้วในภาคการศึกษาแรก โดยจะต้องการส่ง
ปริญญานิพนธ์พร้อมทั้งสอบปากเปล่า เมื่อจบภาค
การศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย 
   ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวข้องกับโครงงาน 
   ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   ค. วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ์ 
   จ. พิจารณาถึงข้อผิดพลาดต่างๆ และส่วนที่ยังไม่
สมบูรณ์ 
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ล าดับ 
 

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

4 การสืบค้น (Investigation) (ต่อ) 
- สามารถด าเนินการสืบค้นเพื่อหาค าตอบของ ปัญหาทางวิศวกรรมที่
ซับซ้อน โดยใช้ความรู้จากงานวิจัยและวิธีการวิจยั รวมถึง การออกแบบการ
ทดลอง การวิเคราะห ์และการแปลความหมายของข้อมูล  
การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลสรุปที่ เช่ือถือได้ 

PREG0492 
โครงงานสหกิจวิศวกรรม
กระบวนการ 

ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และพัฒนาโครงงานที่ได้ท า
ร่วมกับสถานประกอบการในวิชาสหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมกระบวนการในภาคการศึกษาถัดไป โดย
จะต้องส่งปริญญานิพนธ์และเสนอผลงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อการประเมินผลเมื่อจบ
ภาคการศึกษา การวัดผลจะประเมินโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา โดย
ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย  
   ก.  ภูมิหลังอันเกี่ยวข้องกับโครงงาน 
   ข.  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
   ค.  วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ์ 
   จ .   พิ จ า รณาถึ ง ข้ อ ผิ ดพ ล าดต่ า งๆ  แ ล ะ
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยต่อเนื่อง 

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

กา ร ศึกษ าภ าย ใ ต้ ก า รดู แ ล ร่ ว ม กั น ระห ว่ า ง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อเชื่อมโยง
การเรียนรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การท างาน
จริง โดยนักศึกษาจะได้น าประสบการณ์ที่ได้มา
ปรับปรุงตนเองให้เป็นวิศวกรที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและ
น าไปสู่แนวความคิดและความสามารถเชิงปฏิบัติได้
อย่างแท้จริง สามารถน าองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมที่ สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะต้องเข้าปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการในต าแหน่งผู้ช่วยวิศวกร
หรือเทียบเท่าในลักษณะพนักงานชั่วคราวภายใต้
การก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดจากพนักงานหรือวิศวกร
ที่ปรึกษาของสถานประกอบการ เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องน าส่งรายงานและ
น า เสนอต่อคณะกรรมการสาขาวิชาเพื่ อการ
ประเมินผล การวัดผลจะประเมินโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ เป็นที่
ปรึกษา 
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ล าดับ 
 

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

4 การสืบค้น (Investigation) (ต่อ) 
- สามารถด าเนินการสืบค้นเพื่อหาค าตอบของ ปัญหาทางวิศวกรรมที่
ซับซ้อน โดยใช้ความรู้จากงานวิจัยและวิธีการวิจยั รวมถึง การออกแบบ
การทดลอง การวิเคราะห์ และการแปลความหมายของข้อมูล  
การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลสรุปที่ เช่ือถือได้ 

PIEG0 3 0 วิ ศ ว ก ร ร ม
ความปลอดภัย    

การศึกษาและออกแบบระบบการท างานเพื่อความ
ปลอดภัย,ศึกษาลักษณะและการปูองกันรวมถึงวิธีการ
แ ก้ ไ ข บ ร ร เ ท า อั น ต ร า ย ใน ก ร ะ บ ว น ก า รท า ง
อุตสาหกรรม ,ความปลอดภัยในกระบวนการใช้
สารเคมีและการใช้งานหุ่นยนต์(robot) หลักการ
ควบคุมสิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม,กฎหมายความ
ปลอดภัย , การยศาสตร์  ระบบดับเพลิง และการ
ประเมินความเส่ียงในอุตสาหกรรม 

IELG0305 บูรณาการ
ทางวิศวกรรม 
อุตสาหการและ 
โลจิสติกส์ 

บูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิ
สติกส์ในการวิเคราะห์และออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุ
ภัณฑ์และกระบวนการโดยการแปลงหน้าที่ของ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เชิ ง คุณภาพและเชิ ง
นวัตกรรม กระบวนการออกแบบและวิ เคราะห์
แผนการทดลองเพื่อก าหนดสภาวการณ์การผลิตที่
เหมาะสมตลอดจนวิศวกรรมนวัตกรรม 

IELG0401 
การออกแบบโรงงาน
อุตสาหกรรม 

เรียนรู้การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเบื้องต้น
ศึกษาพื้นฐานการออกแบบ ขั้นตอนการออกแบบ การ
ประเมินแบบและการวางสาธารณูปโภคเพื่อให้ง่าย
และสะดวกต่อการขนย้ายวัตถุดิบและการท างาน
โรงงาน ศึกษาปัญหาต่างๆในการวางแผนผังรวมถึง
สถานที่ตั้งโรงงาน วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และออกแบบ
การให้การสนับสนุนการท างานในโรงงาน 

IELG0406 หัวข้อพิเศษ
ทางวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

การบรรยายเทคโนโลยีหรือระบบการจัดการใน
กระบวนการวิศวกรรมอุตสาหการ หรือเร่ืองที่น่าสนใจ
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

IELG0490  โครงงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 

เทคนิคในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 
การรวบรวมข้อมูล การค้นคว้าเอกสารอ้างอิง การ
รวบรวมผลงานตีพิมพ์หรือรายงานที่อยู่ในความสนใจ
ของนักศึกษาและเกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงานที่จะท า
ต่อไปในอนาคต แล้วน าเสนอในที่ประชุมด้วยรูปแบบ
ที่ เหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาได้มีการฝึกพูดในที่
สาธารณะในหัวข้อทางวิชาการนอกจากนั้น ให้
นักศึกษาแต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อโครงการเพื่อ 
   ก. ศึกษาหาความเป็นไปได้ของโครงงาน 
   ข. ศึกษาหาความรู้พื้นฐานและภูมิหลังเกี่ยวกับ
โครงการ 
   ค. วางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้งทางด้าน
ทฤษฎีและด้านปฏิบัติ 
   ง. พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อโครงงาน
ประสบผลส าเร็จทั้งทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและ
สังคม 
   จ. เขียนรายงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษาตามหัวข้อที่ได้
กล่าวมาแล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการ โดยอาจจะมี
การทดลอง หรือพัฒนาโครงการล่วงหน้าไปได้ 

 



40 

 

ล าดับ 
 

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

4 การสืบค้น (Investigation) (ต่อ) 
- สามารถด าเนินการสืบค้นเพื่อหาค าตอบของ ปัญหาทางวิศวกรรมที่
ซับซ้อน โดยใช้ความรู้จากงานวิจัยและวิธีการวิจยั รวมถึง การออกแบบ
การทดลอง การวิเคราะห์ และการแปลความหมายของข้อมูล  
การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลสรุปที่ เช่ือถือได้ 

IELG0491โครงงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ 

ศึกษาค้นคว้าทดลองและพัฒนาโครงงานที่ได้เสนอไว้
แล้วในภาคการศึกษาแรกโดยจะต้องการส่งปริญญา
นิพนธ์ พร้อมทั้งสอบปากเปล่าเมื่อจบภาคการศึกษา
ซ่ึงประกอบด้วย 
   ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวข้องกับโครงงาน 
   ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   ค. วิธีออกแบบโครงงานรวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง. สรุปผลการทดลองและวิจารณ์ 
   จ. พิจารณาถึงข้อผิดพลาดต่างๆและข้อเสนอแนะ
ส าหรับงานวิจัยต่อเนื่อง 

IELG0492 โครงงาน 
สหกิจวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และพัฒนาโครงงานที่ได้ท า
ร่วมกับสถานประกอบการในวิชาสหกิจศึกษา ทาง
วิศวกรรมอุตสาหการในภาคการศึกษาถัดไป โดย
จะต้ อ งส่ งปริญญานิพนธ์ และ เสนอผลงานต่ อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อการประเมินผลเมื่อจบภาค
การศึกษา การวัดผลจะประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
คณาจารย์นิ เทศ  และพนั ก งานที่ ป รึ กษา  โดย
ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย  
   ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวข้องกับโครงงาน  
   ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
   ค. วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ์ 
   จ. พิจารณาถึงข้อผิดพลาดต่างๆ และข้อเสนอแนะ
ส าหรับงานวิจัยต่อเนื่อง 

COOP0 0 1 4  ส ห กิ จ
ศึกษาทางวิศวกรรม 
อุตสาหการ  

การศึกษาภายใต้การดูแลร่วมกันระหว่างสถานศึกษา
และสถานประกอบการ เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนกับประสบการณ์การท างานจริง โดย
นักศึกษาจะได้น าประสบการณ์ที่ได้มาปรับปรุงตนเอง
ให้เป็นวิศวกรที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและน าไปสู่แนวความคิด
และความสามารถเชิงปฏิบัติได้อย่างแท้จริง สามารถ
น าองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะต้อง
เข้าปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในต าแหน่ง
ผู้ช่วยวิศวกรหรือเทียบเท่า ในลักษณะพนักงาน
ชั่วคราวภายใต้การก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดจาก
พนักงานหรือวิศวกรที่ปรึกษาของสถานประกอบการ  
เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องน าส่ง
รายงานและน าเสนอต่อคณะกรรมการสาขาวิชาเพื่อ
การประเมินผลการวัดผลจะประเมินโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่เป็นที่ปรึกษา 
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ล าดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

5 การใช้เครื่องมือทันสมัย (Modern Tool Usage) 
- สามารถสร้าง เลือกใช้ เทคนิควิธ ีทรัพยากร และ ใช้เครื่องมือทันสมัยทาง
วิศวกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึงการพยากรณ์ การท าแบบจ าลองของ
งานทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนที่ เข้าใจถึงขอ้จ ากัดของเครื่องมือต่างๆ 

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

กระบวนการพัฒนา โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ 
อัลกอริธึมและการแก้ปัญหา การออกแบบแบบบน
ลงล่างและขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาซับซ้อน ชนิด
ข้อมูล ตัวแปร กลุ่มตัวแปร การจัดการตัวแปรกลุ่ม
ตัวอักษร ตัวกระท าทางคณิตศาสตร์และลอจิก การ
อ่านและเขียนข้อมูล ค าสั่งควบคุมทิศทาง ทางเลือก
และการท าซ้ า ฟังก์ชั่น โมดูล เมธอด การจัดการ
แฟูมข้ อมู ล  การ เขี ยนโปรแกรมกับอุ ปกรณ์
ไมโครคอนโทรเลอร์และการติดต่อกับอุปกรณ์ต่อ
พ่วง 

MIIM1213 
ป ฏิ บั ติ ก า ร
วิศวกรรมแมคคา
ทรอนิกส์และออโต
เมชัน 

พื้นฐานอุปกรณ์ส าหรับการวิศวกรรมออโตเมชัน 
เช่น รีเลย์ แมกเนติกคอนแทรคเตอร์ วาล์วควบคุม 
กระบอกสูบ การอ่านแบบและเขียนแบบส าหรับ
วิศวกรรมออโตเมชัน การออกแบบ การประกอบ
และการติดตั้งตู้ควบคุม การตรวจสอบและการ
แก้ปัญหาส าหรับวิศวกรรมออโตเมชัน 

MIIM1303 
ปฏิบัติการ
วิศวกรรมแมคคา
ทรอนิกส์และ
หุ่นยนต ์

การออกแบบระบบแมคคาทรอนิกส์ ด้านการพัฒนา
ระบบการท างานของเครื่องจักรหรือกระบวนการ
ผลิตที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เน้นในส่วนของ
การออกแบบระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้
หุ่นยนต์และระบบการผลิตที่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม
จ าลองเป็นหลัก 

PIEG0402 
การศึกษาโรงงาน
ระดับน าร่อง 

การฝึกบูรณาการองค์ความรู้ในการออกแบบ วาง
แผนการผลิตและการค านวณต้นทุนการผลิตส าหรับ
กระบวนการที่มีและไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกี่ยวข้อง 
รวมทั้งทักษะในการควบคุมการผลิต การควบคุม
คุณภาพ การควบคุมความปลอดภัย โดยยึดหลัก
พื้นฐานการผลิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม การ
น าเสนอการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 
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ล าดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

5 การใช้เครื่องมือทันสมัย (Modern Tool Usage) (ต่อ) 
- สามารถสร้าง เลือกใช้ เทคนิควิธ ีทรัพยากร และ ใช้เครื่องมือทันสมัยทาง
วิศวกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึงการพยากรณ์ การท าแบบจ าลองของ
งานทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนที่ เข้าใจถึงขอ้จ ากัดของเครื่องมือต่างๆ 

PREG0490 
โครงงานวิศวกรรม
กระบวนการ 1 

เทคนิคในการเขียนโครงร่างปริญญานิพนธ์ การ
รวบรวมข้อมูล การค้นคว้าเอกสารอ้ างอิง การ
รวบรวมผลงานตีพิมพ์หรือรายงานที่อยู่ในความ
สนใจของนักศึกษาและเกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงาน
ที่จะท าต่อไปในอนาคต โดยให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม
เลือกหัวข้อโครงการเพื่อ 
   ก. ศึกษาหาความเป็นไปได้ของโครงงาน 
   ข. ศึกษาหาความรู้พื้นฐานและภูมิหลังเกี่ยวกับ
โครงงาน 
   ค. วางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้ง
ทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ 
   ง. พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อ
โครงงานประสบผลส าเร็จทั้งทางด้านเทคโนโลยี 
เศรษฐกิจและสังคม 
   จ. เขียนรายงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษาตามหัวข้อที่
ได้กล่าวมาแล้วพร้อมทั้งสอบปากเปล่า โดยอาจจะมี
การทดลอง หรือพัฒนาโครงการล่วงหน้าไปได้ 
   นอกจากนั้น ให้นักศึกษาเลือกบทความวิชาการ
หรือรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับหัวข้อโครงงานที่ท าแล้วศึกษาภายใต้ความดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยสิ้นภาคการศึกษา
นักศึกษาต้องน าเสนอแบบปากเปล่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการประเมินรายวิชานี้ต่อกรรมการของภาควิชา 

PREG0491 
โครงงานวิศวกรรม
กระบวนการ 2 

ศึกษา ค้นคว้า ทดลองและพัฒนาโครงงานที่ได้เสนอ
ไว้แล้วในภาคการศึกษาแรก โดยจะต้องการส่ง
ปริญญานิพนธ์พร้อมทั้งสอบปากเปล่า เมื่อจบภาค
การศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย 
   ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวข้องกับโครงงาน 
   ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   ค. วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ์ 
   จ. พิจารณาถึงข้อผิดพลาดต่างๆ และส่วนที่ยังไม่
สมบูรณ์ 
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ล าดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

5 การใช้เครื่องมือทันสมัย (Modern Tool Usage) (ต่อ) 
- สามารถสร้าง เลือกใช้ เทคนิควิธ ีทรัพยากร และ ใช้เครื่องมือทันสมัยทาง
วิศวกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึงการพยากรณ์ การท าแบบจ าลองของ
งานทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนที่ เข้าใจถึงขอ้จ ากัดของเครื่องมือต่างๆ 

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

ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และพัฒนาโครงงานที่ได้ท า
ร่วมกับสถานประกอบการในวิชาสหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมกระบวนการในภาคการศึกษาถัดไป โดย
จะต้องส่งปริญญานิพนธ์และเสนอผลงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อการประเมินผลเมื่อจบ
ภาคการศึกษา การวัดผลจะประเมินโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา 
โดยส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย  
   ก.  ภูมิหลังอันเกี่ยวข้องกับโครงงาน 
   ข.  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
   ค.  วิธีออกแบบโครงงานรวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ์ 
   จ .  พิ จ า ร ณ า ถึ ง ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ต่ า ง ๆ  แ ล ะ
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยต่อเนื่อง 

COOP0013  
สหกิจ ศึกษาทาง
วิ ศ ว ก ร ร ม
กระบวนการ 

กา ร ศึกษา ภาย ใต้ ก า รดู แ ล ร่ ว ม กั น ระหว่ า ง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อเชื่อมโยง
การเรียนรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การท างาน
จริง โดยนักศึกษาจะได้น าประสบการณ์ที่ได้มา
ปรับปรุงตนเองให้เป็นวิศวกรที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและ
น าไปสู่แนวความคิดและความสามารถเชิงปฏิบัติได้
อย่างแท้จริง สามารถน าองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมที่ สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะต้องเข้าปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการในต าแหน่งผู้ช่วยวิศวกร
หรือเทียบเท่าในลักษณะพนักงานชั่วคราวภายใต้
การก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดจากพนักงานหรือวิศวกร
ที่ปรึกษาของสถานประกอบการ เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องน าส่งรายงานและ
น า เสนอต่อคณะกรรมการสาขาวิชาเพื่อการ
ประเมินผล การวัดผลจะประเมินโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ เป็นที่
ปรึกษา 
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ล าดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

5 การใช้เครื่องมือทันสมัย (Modern Tool Usage) (ต่อ) 
- สามารถสร้าง เลือกใช้ เทคนิควิธ ีทรัพยากร และ ใช้เครื่องมือทันสมัยทาง
วิศวกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึงการพยากรณ์ การท าแบบจ าลองของ
งานทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนที่ เข้าใจถึงขอ้จ ากัดของเครื่องมือต่างๆ 

PIEG0206  
การวางแผนและ
ควบคุมการผลิต 

แนะน าเกี่ยวกับบทบาทการวางแผนและการควบคุม
ก า ร ผลิ ต ศึ ก ษ า ลั ก ษ ณะ และ คุณสม บั ติ ข อ ง
กระบวนการผลิต  เทคนิคของการพยากรณ์อุปสงค์
โดยวิธีทางสถิติ การควบคุมและจัดองค์ประกอบ
ของกระบวนการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง  การ
วิเคราะห์ต้นทุนและผลก าไรเพื่อการตัดสินใจ  การ
ก าหนดงานและการจัดล าดับงาน โดยมีการค านวณ
และการวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ 
กรณีศึกษาการก าหนดกลยุทธ์การวางแผนและ
ควบคุมการผลิตสมัยใหม่ 

IELG0304 ระบบ
วางแผนทรัพยากร
วิสาหกิจ 

หลักการระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ 
ข้อมูลหลักส าหรับระบบการวางแผนทรัพยากร
วิสาหกิจ ชุดท างาน (โมดูล) ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ เช่น ชุดท างานการ
จัดการวัสดุ การจัดซ้ือ การจัดการสินค้าคงคลัง ชุด
ท างานการวางแผนและการควบคุมการผลิต และชุด
ท างานอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง โดยการประยุกต์ ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 

IELG0403 
ก า ร จ า ล อ ง
สถานการณ์ด้าน
อุตสาหกรรมการ
ผลิต 

การแก้ปัญหาอุตสาหกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
จ าลองสถานการณ์  ฟังก์ชั่นของการกระจายและตัว
แปรสุ่มของโอกาสการประยุกต์ใช้ การจ าลองของ
เหตุการณ์ในเรื่อง การควบคุมสินค้าคงคลัง ปัญหา
การวางแผนการผลิต โดยเน้นให้เกิดแนวคิดในการ
พัฒนาแบบจ าลองเพื่อใช้แก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม
การผลิต ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์
มาตรฐาน  วิ เคราะห์ผลลัพธ์จากการจ าลอง
สถานการณ์และเปรียบเทียบผลลัพธ์กับระเบียบ
วิธีการอื่นๆ 

IELG0411 
ก า ร จ า ล อ ง
สถานการณ์ด้าน 
โลจิสติกส์ 

การแก้ปัญหาอุตสาหกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
จ าลองสถานการณ์  ฟังก์ชั่นของการกระจายและตัว
แปรสุ่มของโอกาสการประยุกต์ใช้ การจ าลองของ
เหตุการณ์ในเรื่อง การควบคุมสินค้าคงคลัง ปัญหา
การจัดการโลจิสติกส์ โดยเน้นให้เกิดแนวคิดในการ
พั ฒ น า แ บ บ จ า ล อ ง เ พื่ อ ใ ช้ แ ก้ ปั ญ ห า ท า ง
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์และ
ซอฟท์แวร์มาตรฐาน  วิเคราะห์ผลลัพธ์จากการ
จ าลองสถานการณ์และเปรียบเทียบผลลัพธ์กับ
ระเบียบวิธีการอื่นๆ 
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ล าดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

5 การใช้เครื่องมือทันสมัย (Modern Tool Usage) (ต่อ) 
- สามารถสร้าง เลือกใช้ เทคนิควิธ ีทรัพยากร และ ใช้เครื่องมือทันสมัยทาง
วิศวกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึงการพยากรณ์ การท าแบบจ าลองของ
งานทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนที่ เข้าใจถึงขอ้จ ากัดของเครื่องมือต่างๆ 

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

เ ท ค นิ ค ใ น ก า ร เ ขี ย น โ ค ร ง ร่ า ง วิ ท ย า นิ พ น ธ์ 
วิทยานิพนธ์  การรวบรวมข้อมูล การค้นคว้ า
เอกสารอ้างอิง การรวบรวมผลงานตีพิมพ์หรือ
รายงานที่อยู่ ในความสนใจของนัก ศึกษาและ
เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงานที่จะท าต่อไปในอนาคต 
แล้วน าเสนอในที่ประชุมด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
เพื่อให้นักศึกษาได้มีการฝึกพูดในที่สาธารณะใน
หัวข้อทางวิชาการนอกจากนั้น ให้นักศึกษาแต่ละ
กลุ่มเลือกหัวข้อโครงการเพื่อ 
 ก. ศึกษาหาความเป็นไปได้ของโครงงาน 
 ข. ศึกษาหาความรู้พื้นฐานและภูมิหลังเกี่ยวกับ
โครงการ 
 ค. วางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้งทางด้าน
ทฤษฎีและด้านปฏิบัติ 
 ง. พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อโครงงาน
ประสบผลส าเร็จทั้งทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ
และสังคม 
 จ. เขียนรายงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษาตามหัวข้อที่ได้
กล่าวมาแล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการ โดยอาจจะมี
การทดลอง หรือพัฒนาโครงการล่วงหน้าไปได้ 

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

ศึกษาค้นคว้าทดลองและพัฒนาโครงงานที่ได้เสนอ
ไว้แล้วในภาคการศึกษาแรกโดยจะต้องการส่ง
ปริญญานิพนธ์ พร้อมทั้งสอบปากเปล่าเมื่อจบภาค
การศึกษาซ่ึงประกอบด้วย 
   ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวข้องกับโครงงาน 
   ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   ค. วิธีออกแบบโครงงานรวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง. สรุปผลการทดลองและวิจารณ์ 
   จ. พิจารณาถึงข้อผิดพลาดต่างๆและข้อเสนอแนะ
ส าหรับงานวิจัยต่อเนื่อง 

IELG0492 
โครงงาน 
สหกิจ 
วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และพัฒนาโครงงานที่ได้ท า
ร่วมกับสถานประกอบการในวิชาสหกิจศึกษา ทาง
วิศวกรรมอุตสาหการในภาคการศึกษาถัดไป โดย
จะต้องส่งปริญญานิพนธ์และเสนอผลงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อการประเมินผลเมื่อจบ
ภาคการศึกษา การวัดผลจะประเมินโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา โดย
ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย  
   ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวข้องกับโครงงาน  
   ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
   ค. วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ์ 
   จ .  พิ จ า ร ณ า ถึ ง ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ต่ า ง ๆ  แ ล ะ
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยต่อเนื่อง 
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ล าดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

5 การใช้เครื่องมือทันสมัย (Modern Tool Usage) (ต่อ) 
- สามารถสร้าง เลือกใช้ เทคนิควิธ ีทรัพยากร และ ใช้เครื่องมือทันสมัยทาง
วิศวกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึงการพยากรณ์ การท าแบบจ าลองของ
งานทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนที่ เข้าใจถึงขอ้จ ากัดของเครื่องมือต่างๆ 

COOP0014  
สหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

กา ร ศึกษ าภ าย ใ ต้ ก า รดู แ ล ร่ ว ม กั น ระห ว่ า ง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อเชื่อมโยง
การเรียนรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การท างาน
จริง โดยนักศึกษาจะได้น าประสบการณ์ที่ได้มา
ปรับปรุงตนเองให้เป็นวิศวกรที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและ
น าไปสู่แนวความคิดและความสามารถเชิงปฏิบัติได้
อย่างแท้จริง สามารถน าองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมที่ สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะต้องเข้าปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการในต าแหน่งผู้ช่วยวิศวกร
หรือเทียบเท่า ในลักษณะพนักงานชั่วคราวภายใต้
การก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดจากพนักงานหรือวิศวกร
ที่ปรึกษาของสถานประกอบการ  เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องน าส่งรายงานและ
น า เสนอต่อคณะกรรมการสาขาวิชาเพื่ อการ
ประเมินผลการวัดผลจะประเมินโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ เป็นที่
ปรึกษา 

6 วิศวกรและสังคม (The Engineer and Society) 
- สามารถใช้เหตุและผลจากหลักการและความรู้ที่ ได้รับ มาประเมินประเด็นและ
ผลกระทบต่างๆ ทางสังคม ชีวอนามัย ความปลอดภยั กฎหมาย และวัฒนธรรมที่
เกี่ยวพันกับการปฏิบัตวิิชาชพีวิศวกรรม 

PIEG0302 
วิศวกรรมความ
ปลอดภัย                                                                                     

การศึกษาและออกแบบระบบการท างานเพื่อความ
ปลอดภัย ,ศึกษาลักษณะและการปูองกันรวมถึง
วิธีการแก้ไขบรรเทาอันตรายในกระบวนการทาง
อุตสาหกรรม ,ความปลอดภัยในกระบวนการใช้
สารเคมีและการใช้งานหุ่นยนต์(robot) หลักการ
ควบคุมสิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม ,กฎหมาย
ความปลอดภัย , การยศาสตร์  ระบบดับเพลิง และ
การประเมินความเส่ียงในอุตสาหกรรม 

PIEG0401  
พื้นฐานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของภาวะ
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม แหล่งก าเนิด สมบัติ และ
องค์ประกอบของของเสียจากอุตสาหกรรม การ
บ าบัดและการก าจัดน้ าเสีย การควบคุมมลพิษทาง
อากาศ มลพิษทางเสียงและการควบคุมเสียง การลด
ปริมาณของเสียและขยะ การจัดการกากตะกอน
บ าบัด การน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ และการลด
ปริมาณของเสียอันตราย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน กฎหมายและการ
ควบคุม จริยธรรมสิ่งแวดล้อม และการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
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ล าดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

6 วิศวกรและสังคม (The Engineer and Society) (ต่อ) 
- สามารถใช้เหตุและผลจากหลักการและความรู้ที่ ได้รับ มาประเมินประเด็นและ
ผลกระทบต่างๆ ทางสังคม ชีวอนามัย ความปลอดภยั กฎหมาย และวัฒนธรรมที่
เกี่ยวพันกับการปฏิบัตวิิชาชพีวิศวกรรม 

PIEG0402 
การศึกษาโรงงาน
ระดับน าร่อง 

การฝึกบูรณาการองค์ความรู้ในการออกแบบ วาง
แผนการผลิตและการค านวณต้นทุนการผลิตส าหรับ
กระบวนการที่มีและไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกี่ยวข้อง 
รวมทั้งทักษะในการควบคุมการผลิต การควบคุม
คุณภาพ การควบคุมความปลอดภัย โดยยึดหลัก
พื้นฐานการผลิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การ
น าเสนอการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 

7 สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Environment and Sustainability) 
- สามารถเขา้ใจผลกระทบของค าตอบของปัญหางานทางวิศวกรรมในบริบทของ
สังคมและสิ่งแวดล้อม และสามารถแสดงความรู้และความจ าเป็นของการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

PIEG0401  
พื้นฐานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของภาวะ
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม แหล่งก าเนิด สมบัติ และ
องค์ประกอบของของเสียจากอุตสาหกรรม การ
บ าบัดและการก าจัดน้ าเสีย การควบคุมมลพิษทาง
อากาศ มลพิษทางเสียงและการควบคุมเสียง การลด
ปริมาณของเสียและขยะ การจัดการกากตะกอน
บ าบัด การน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ และการลด
ปริมาณของเสียอันตราย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน กฎหมายและการ
ควบคุม จริยธรรมสิ่งแวดล้อม และการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

PIEG0402 
การศึกษาโรงงาน
ระดับน าร่อง 

การฝึกบูรณาการองค์ความรู้ในการออกแบบ วาง
แผนการผลิตและการค านวณต้นทุนการผลิตส าหรับ
กระบวนการที่มีและไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกี่ยวข้อง 
รวมทั้งทักษะในการควบคุมการผลิต การควบคุม
คุณภาพ การควบคุมความปลอดภัย โดยยึดหลัก
พื้นฐานการผลิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การ
น าเสนอการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 

8 จรรยาบรรณวชิาชีพ (Ethics) 
- สามารถใชห้ลักการทางจรรยาบรรณและมีส านึก รับผิดชอบต่อมาตรฐานการ
ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

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

ประยุกต์ทฤษฎีเชิงวิศวกรรมศาสตร์ในการสร้าง
นวัตกรรม การวิเคราะห์และแก้ปัญหาจากสภาพ
การท างานจริงด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ 
ในการออกแบบนวัตกรรมบนพื้นฐานของความ
เป็นไปได้ และสามารถใช้งานได้จริง และไม่ขัดต่อ
จรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร ทักษะการเป็นผู้น าและ
ผู้ตามที่ดี รวมทั้งการจัดการข้อโต้แย้งในการท างาน
เป็นทีม และการพัฒนานวัตกรรมในการวิจัยและ
พัฒนา การบริหารเวลา บริหารคนและบริหาร
ต้นทุนในการสร้างนวัตกรรม การเลือกใช้สื่อในการ
น าเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม 
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ล าดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

8 จรรยาบรรณวชิาชีพ (Ethics) (ต่อ) 
- สามารถใชห้ลักการทางจรรยาบรรณและมีส านึก รับผิดชอบต่อมาตรฐานการ
ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

SOHU0027    
การพัฒนาทักษะ
ทางสังคมเพื่อการ
ท างาน 

บุคลากรที่องค์กรยุคใหม่ต้องการ  ความส าคัญของ
บุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ  มารยาทใน
การเข้าสังคมและวัฒนธรรมไทย มนุษยสัมพันธ์และ
การสื่อสารในการท างาน คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ การต่อต้านการทุจริต ความ
เป็นผู้น า การพัฒนาความสามารถในการคิด แผน
ธุรกิจ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ 
ISO9000 กฎหมายแรงงานที่ควรทราบ เทคนิคการ
สมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน ใบประวัติ
ย่อ และการกรอกใบสมัคร  เทคนิคการสัมภาษณ์
งาน  ประสบการณ์การท างานของรุ่นพี่ 

INDT0390  
ก า ร ฝึ ก ง า น
อุตสาหกรรม 

นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการฝึกงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือในห้องปฏิบัติการมาตรฐานที่ทาง
มหาวิทยาลัยรับรอง ในช่วงภาคฤดูร้อนระหว่างชั้น
ปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์
ติดต่อกัน ทั้ งนี้ เพื่อ ให้มีประสบการณ์พื้นฐาน
เกี่ยวกับการท างานและวิธีปฏิบัติตัวในโรงงาน
อุตสาหกรรม นักศึกษาต้องส่งรายงานการฝึกงาน
เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงาน 

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

กิจกรรมนี้ ซ่ึงเรียกว่าโครงการ “พัฒน์พลัส” จะ
มุ่งเน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ความรู้เชิง
วิศวกรรมบนพื้นฐานของความเป็นไปได้และ
ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น ไ ด้ จ ริ ง  ต ลอ ดจ น ไ ม่ ขั ด ต่ อ
จรรยาบรรณวิชาชีพ นอกจากนี้นักศึกษาจะได้
ฝึกฝนทักษะการบริหารเวลา การบริหารคน การ
บริหารต้นทุน การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การ
ท างานเป็นทีม การจัดการข้อโต้แย้งต่างๆ และมี
ความสามารถในการเลือกสื่อที่เหมาะสมในการส า
เสนอผลงาน 

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

ประยุกต์องค์ความรู้พื้นฐานทางกลศาสตร์ การ
ถ่ายเทความร้อน และการถ่ายเทมวลในการ
ออกแบบอุปกรณ์ต่างๆที่ส าคัญในกระบวนการผลิต 
อาทิเช่น ปั๊มและคอมเพรสเซอร์ รวมถึงระบบท่อ
ส าหรับระบบขนส่งแก๊ส ของเหลว และของแข็ง 
อุปกรณ์ส าหรับการแยกของเหลว-แก๊ส ของเหลว-
ของเหลว แก๊ส-แก๊ส ภาชนะรับความดันในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับ เครื่องปฏิกรณ์เคมี หอกลั่น หอดูดซึม
และดูดซับ และภาชนะกักเก็บของเหลวและแก๊ส 
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน โดยใช้การค านวณมือ
และแอพพลิเคชัน การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมด้าน
ความแข็งแรงและการทนต่อการกัดกร่อน 
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ล าดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

8 จรรยาบรรณวชิาชีพ (Ethics) (ต่อ) 
- สามารถใชห้ลักการทางจรรยาบรรณและมีส านึก รับผิดชอบต่อมาตรฐานการ
ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

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

การออกแบบกระบวนการผลิตส าหรับอุตสาหกรรม
เคมี  พัฒนาผั งกระบวนการผลิต  การจ าลอง
กระบวนการผลิตด้วยซอฟต์แวร์ ท าดุลมวลสารและ
พลังงาน การพัฒนาแบบโรงงานหรือผังแสดง
รายละเอียดของระบบท่อ อุปกรณ์ และอุปกรณ์วัด
คุมต่าง ๆ ของกระบวนการผลิต (P&ID)  การ
ออกแบบอุปกรณ์เบื้องต้นส าหรับกระบวนการผลิต 
โดยใช้การค านวณมือและแอพพลิเคชัน  โดยการ
ออกแบบให้ยึดหลักพื้นฐานความปลอดภัยรวมถึง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การค านวณความเป็นไปได้
ของโครงการโดยค านึงถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ส าหรับสินทรัพย์ระยะยาว (CAPEX) และค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการ (OPEX) 

PIEG0402 
การศึกษาโรงงาน
ระดับน าร่อง 

การฝึกบูรณาการองค์ความรู้ในการออกแบบ วาง
แผนการผลิตและการค านวณต้นทุนการผลิตส าหรับ
กระบวนการที่มีและไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกี่ยวข้อง 
รวมทั้งทักษะในการควบคุมการผลิต การควบคุม
คุณภาพ การควบคุมความปลอดภัย โดยยึดหลัก
พื้นฐานการผลิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม การ
น าเสนอการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 

PREG0490 
โครงงานวิศวกรรม
กระบวนการ 1 

เทคนิคในการเขียนโครงร่างปริญญานิพนธ์ การ
รวบรวมข้อมูล การค้นคว้าเอกสารอ้างอิง การ
รวบรวมผลงานตีพิมพ์หรือรายงานที่อยู่ในความ
สนใจของนักศึกษาและเกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงาน
ที่จะท าต่อไปในอนาคต โดยให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม
เลือกหัวข้อโครงการเพื่อ 
   ก. ศึกษาหาความเป็นไปได้ของโครงงาน 
   ข. ศึกษาหาความรู้พื้นฐานและภูมิหลังเกี่ยวกับ
โครงงาน 
   ค. วางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้ง
ทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ 
   ง. พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อ
โครงงานประสบผลส าเร็จทั้งทางด้านเทคโนโลยี 
เศรษฐกิจและสังคม 
   จ. เขียนรายงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษาตามหัวข้อที่
ได้กล่าวมาแล้วพร้อมทั้งสอบปากเปล่า โดยอาจจะมี
การทดลอง หรือพัฒนาโครงการล่วงหน้าไปได้ 
   นอกจากนั้น ให้นักศึกษาเลือกบทความวิชาการ
หรือรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับหัวข้อโครงงานที่ท าแล้วศึกษาภายใต้ความดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยสิ้นภาคการศึกษา
นักศึกษาต้องน าเสนอแบบปากเปล่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการประเมินรายวิชานี้ต่อกรรมการของภาควิชา 
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ล าดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

8 จรรยาบรรณวชิาชีพ (Ethics) (ต่อ) 
- สามารถใชห้ลักการทางจรรยาบรรณและมีส านึก รับผิดชอบต่อมาตรฐานการ
ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

PREG0 4 9 1 
โครงงานวิศวกรรม
กระบวนการ 2 

ศึกษา ค้นคว้า ทดลองและพัฒนาโครงงานที่ได้เสนอ
ไว้แล้วในภาคการศึกษาแรก โดยจะต้องการส่ง
ปริญญานิพนธ์พร้อมทั้งสอบปากเปล่า เมื่อจบภาค
การศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย 
   ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวข้องกับโครงงาน 
   ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   ค. วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ์ 
   จ. พิจารณาถึงข้อผิดพลาดต่างๆ และส่วนที่ยังไม่
สมบูรณ์ 

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

ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และพัฒนาโครงงานที่ได้ท า
ร่วมกับสถานประกอบการในวิชาสหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมกระบวนการในภาคการศึกษาถัดไป โดย
จะต้องส่งปริญญานิพนธ์และเสนอผลงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อการประเมินผลเมื่อจบ
ภาคการศึกษา การวัดผลจะประเมินโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา โดย
ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย  
   ก.  ภูมิหลังอันเกี่ยวข้องกับโครงงาน 
   ข.  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
   ค.  วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ์ 
   จ .   พิ จ า รณาถึ ง ข้ อ ผิ ดพ ล าดต่ า งๆ  แ ล ะ
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยต่อเนื่อง 

COOP0013  
สหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรม
กระบวนการ 

กา ร ศึกษ าภ าย ใ ต้ ก า รดู แ ล ร่ ว ม กั น ระห ว่ า ง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อเชื่อมโยง
การเรียนรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การท างาน
จริง โดยนักศึกษาจะได้น าประสบการณ์ที่ได้มา
ปรับปรุงตนเองให้เป็นวิศวกรที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและ
น าไปสู่แนวความคิดและความสามารถเชิงปฏิบัติได้
อย่างแท้จริง สามารถน าองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมที่ สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะต้องเข้าปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการในต าแหน่งผู้ช่วยวิศวกร
หรือเทียบเท่าในลักษณะพนักงานชั่วคราวภายใต้
การก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดจากพนักงานหรือวิศวกร
ที่ปรึกษาของสถานประกอบการ เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องน าส่งรายงานและ
น า เสนอต่อคณะกรรมการสาขาวิชาเพื่ อการ
ประเมินผล การวัดผลจะประเมินโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ เป็นที่
ปรึกษา 
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ล าดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

8 จรรยาบรรณวชิาชีพ (Ethics) (ต่อ) 
- สามารถใชห้ลักการทางจรรยาบรรณและมีส านึก  
รับผิดชอบต่อมาตรฐานการปฏิบัตวิิชาชพีวิศวกรรม 

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

การศึกษาและออกแบบระบบการท างานเพื่อความ
ปลอดภัย,ศึกษาลักษณะและการปูองกันรวมถึงวิธีการ
แก้ไขบรรเทาอันตรายในกระบวนการทางอุตสาหกรรม
,ความปลอดภัยในกระบวนการใช้สารเคมีและการใช้
งานหุ่นยนต์(robot) หลักการควบคุมสิ่งแวดล้อมในงาน
อุตสาหกรรม,กฎหมายความปลอดภัย , การยศาสตร์  
ระบบดับ เพลิ ง  และการประ เมิน ความเสี่ ย งใน
อุตสาหกรรม 

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

เรียนรู้การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเบื้องต้นศึกษา
พื้นฐานการออกแบบ ขั้นตอนการออกแบบ การ
ประเมินแบบและการวางสาธารณูปโภคเพื่อให้ง่ายและ
สะดวกต่อการขนย้ายวัตถุดิบและการท างานโรงงาน 
ศึกษาปัญหาต่างๆในการวางแผนผังรวมถึงสถานที่ตั้ง
โรงงาน วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และออกแบบการให้การ
สนับสนุนการท างานในโรงงาน 

IELG0 4 9 0 
โครงงานวิศวกรรม
อุตสาหการ 1 

เทคนิคในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 
การรวบรวมข้อมูล การค้นคว้าเอกสารอ้างอิง  การ
รวบรวมผลงานตีพิมพ์หรือรายงานที่อยู่ในความสนใจ
ของนักศึกษาและเกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงานที่จะท า
ต่อไปในอนาคต แล้วน าเสนอในที่ประชุมด้วยรูปแบบที่
เหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาได้มีการฝึกพูดในที่สาธารณะ
ในหัวข้อทางวิชาการนอกจากนั้น ให้นักศึกษาแต่ละ
กลุ่มเลือกหัวข้อโครงการเพื่อ 
 ก. ศึกษาหาความเป็นไปได้ของโครงงาน 
 ข. ศึกษาหาความรู้พื้นฐานและภูมิหลังเกี่ยวกับ
โครงการ 
 ค. วางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้งทางด้าน
ทฤษฎีและด้านปฏิบัติ 
 ง. พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อโครงงาน
ประสบผลส าเร็จทั้งทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและ
สังคม 
 จ. เขียนรายงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษาตามหัวข้อที่ได้
กล่าวมาแล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการโดยอาจจะมีการ
ทดลองหรือพัฒนาโครงการล่วงหน้าไปได้ 

IELG0491โครงงาน
วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ศึกษาค้นคว้าทดลองและพัฒนาโครงงานที่ได้เสนอไว้
แล้วในภาคการศึกษาแรกโดยจะต้องการส่งปริญญา
นิพนธ์ พร้อมทั้งสอบปากเปล่าเมื่อจบภาคการศึกษาซ่ึง
ประกอบด้วย 
  ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวข้องกับโครงงาน 
  ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  ค. วิธีออกแบบโครงงานรวมทั้งวิธีการทดลอง 
  ง. สรุปผลการทดลองและวิจารณ์ 
  จ. พิจารณาถึงข้อผิดพลาดต่างๆและข้อเสนอแนะ
ส าหรับงานวิจัยต่อเนื่อง 
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ล าดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

8 จรรยาบรรณวชิาชีพ (Ethics) (ต่อ) 
- สามารถใชห้ลักการทางจรรยาบรรณและมีส านึก รับผิดชอบต่อมาตรฐาน
การปฏิบัตวิิชาชพีวิศวกรรม 

IELG0492โครงงาน 
สหกิจวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และพัฒนาโครงงานที่ได้ท า
ร่วมกับสถานประกอบการในวิชาสหกิจศึกษา ทาง
วิศวกรรมอุตสาหการในภาคการศึกษาถัดไป โดย
จะต้องส่งปริญญานิพนธ์และเสนอผลงานต่อคณาจารย์
ในสาขาวิชา เพื่อการประเมินผลเมื่อจบภาคการศึกษา 
การวัดผลจะประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์
นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา โดยส่วนประกอบของ
ปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย  
   ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวข้องกับโครงงาน  
   ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
   ค. วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ์ 
   จ. พิจารณาถึงข้อผิดพลาดต่างๆ และข้อเสนอแนะ
ส าหรับงานวิจัยต่อเนื่อง 

COOP0014   
สหกิ จ ศึกษาทา ง
วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

การศึกษาภายใต้การดูแลร่วมกันระหว่างสถานศึกษา
และสถานประกอบการ เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนกับประสบการณ์การท างานจริง โดยนักศึกษา
จะได้น าประสบการณ์ที่ได้มาปรับปรุงตนเองให้เป็น
วิศวกรที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและน าไปสู่แนวความคิดและ
ความสามารถเชิงปฏิบัติได้อย่างแท้จริง สามารถน าองค์
ความรู้ไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะต้องเข้า
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในต าแหน่งผู้ช่วย
วิศวกรหรือเทียบเท่า ในลักษณะพนักงานชั่วคราว
ภายใต้การก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดจากพนักงานหรือ
วิศวกรที่ปรึกษาของสถานประกอบการ  เมื่อเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องน าส่งรายงานและ
น าเสนอต่อคณะกรรมการสาขาวิชาเพื่อการประเมินผล
การวัดผลจะประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์
นิเทศ และพนักงานที่เป็นที่ปรึกษา 

9 การท างานเดี่ยวและท างานเป็นทีม (Individual and Team work) 
- ท าหนา้ที่ได้อยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการ ท างานเด่ียว และการท างาน
ในฐานะผู้ร่วมทีมหรือ ผู้น าทีมที่มีความหลากหลายของสาขาวิชาชีพ 

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

ประยุกต์ทฤษฎีเชิงวิศวกรรมศาสตร์ในการสร้าง
นวัตกรรม การวิเคราะห์และแก้ปัญหาจากสภาพการ
ท างานจริงด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ในการ
ออกแบบนวัตกรรมบนพื้นฐานของความเป็นไปได้ และ
สามารถใช้งานได้จริง และไม่ขัดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ
วิศวกร ทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี รวมทั้งการ
จัดการข้อโต้แย้งในการท างานเป็นทีม และการพัฒนา
นวัตกรรมในการวิจัยและพัฒนา การบริหารเวลา 
บริหารคนและบริหารต้นทุนในการสร้างนวัตกรรม การ
เลือกใช้ส่ือในการน าเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม 
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ล าดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา                ค าอธิบายรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

9 การท างานเดี่ยวและท างานเป็นทีม (Individual and Team work) (ต่อ) 
- ท าหนา้ที่ได้อยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการ ท างานเด่ียว และการท างานใน
ฐานะผู้ร่วมทีมหรือ ผู้น าทีมที่มีความหลากหลายของสาขาวิชาชีพ 

PIEG0205  
แคด/แคม ส าหรับ
ก า ร อ อ ก แ บ บ
วิศวกรรม 

หลักการในการวิเคราะห์ออกแบบผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรม การใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างแบบ 3 
มิติของผลิตภัณฑ์และการสร้างชิ้นงานประกอบ การ
เลือกใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ การก าหนดพิกัด และ
การสร้างโปรแกรมค าสั่งเชิงตัวเลขในการควบคุม
กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ
วิศวกรรมย้อนรอย 

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

ศึกษาทฤษฎีจัดการสมัยใหม่ การเป็นผู้ประกอบการ 
การเป็น Startup หัวหน้างาน การท างานร่วมกัน
เป็นทีม การจัดการกับคน ทรัพยากร และการ
จัดการองค์กรของระบบการผลิตและการบริการ 
ระบบการจัดการนวัตกรรมในองค์กร รวมถึงการ
บริหารโรงงาน รูปแบบของธุรกิจสมัยใหม่ การสร้าง
กลยุทธ์ ธุ รกิ จ  การหาแหล่ งทุ น  พื้ นฐานทาง
เศรษฐศาสตร์ทางวิศวกรรม การเงินและการตลาด
โดยใช้ทฤษฎีและเครื่องมือสมัยใหม่ การเพิ่มผลผลิต
ทางวิ ศวกรรม  กฎหมายแรงงาน  กฎหมาย
อุตสาหกรรม รวมถึงข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ
การค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 

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

กิจกรรมนี้ ซ่ึงเรียกว่าโครงการ “พัฒน์พลัส” จะ
มุ่งเน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ความรู้เชิง
วิศวกรรมบนพื้นฐานของความเป็นไปได้และ
ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น ไ ด้ จ ริ ง  ต ลอ ดจ น ไ ม่ ขั ด ต่ อ
จรรยาบรรณวิชาชีพ นอกจากนี้นักศึกษาจะได้ฝึกฝน
ทักษะการบริหารเวลา การบริหารคน การบริหาร
ต้นทุน การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การท างานเป็น
ทีม การจัดการข้อโต้แย้งต่างๆ และมีความสามารถ
ในการเลือกสื่อที่เหมาะสมในการส าเสนอผลงาน 

PIEG0402 
การศึกษาโรงงาน
ระดับน าร่อง 

การฝึกบูรณาการองค์ความรู้ในการออกแบบ วาง
แผนการผลิตและการค านวณต้นทุนการผลิตส าหรับ
กระบวนการที่มีและไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกี่ยวข้อง 
รวมทั้งทักษะในการควบคุมการผลิต การควบคุม
คุณภาพ การควบคุมความปลอดภัย โดยยึดหลัก
พื้นฐานการผลิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การ
น าเสนอการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 
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ล าดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา                ค าอธิบายรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

9 การท างานเดี่ยวและท างานเป็นทีม (Individual and Team work) (ต่อ) 
- ท าหนา้ที่ได้อยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการ ท างานเด่ียว และการท างานใน
ฐานะผู้ร่วมทีมหรือ ผู้น าทีมที่มีความหลากหลายของสาขาวิชาชีพ 

PREG0490 
โครงงานวิศวกรรม
กระบวนการ 1 

เทคนิคในการเขียนโครงร่างปริญญานิพนธ์ การ
รวบรวมข้อมูล การค้นคว้าเอกสารอ้างอิง การ
รวบรวมผลงานตีพิมพ์หรือรายงานที่อยู่ในความ
สนใจของนักศึกษาและเกี่ยวข้องกับหวัขอ้โครงงานที่
จะท าต่อไปในอนาคต โดยให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม
เลือกหัวข้อโครงการเพื่อ 
   ก. ศึกษาหาความเป็นไปได้ของโครงงาน 
   ข. ศึกษาหาความรู้พื้นฐานและภูมิหลังเกี่ยวกับ
โครงงาน 
   ค. วางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้ ง
ทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ 
   ง.  พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ จะได้รับ เมื่อ
โครงงานประสบผลส าเร็จทั้งทางด้านเทคโนโลยี 
เศรษฐกิจและสังคม 
   จ. เขียนรายงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษาตามหัวข้อที่
ได้กล่าวมาแล้วพร้อมทั้งสอบปากเปล่า โดยอาจจะมี
การทดลอง หรือพัฒนาโครงการล่วงหน้าไปได้ 
   นอกจากนั้น ให้นักศึกษาเลือกบทความวิชาการ
หรือรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับหัวข้อโครงงานที่ท าแล้วศึกษาภายใต้ความดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยสิ้นภาคการศึกษา
นักศึกษาต้องน าเสนอแบบปากเปล่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการประเมินรายวิชานี้ต่อกรรมการของภาควิชา 

PREG0 4 9 1 
โครงงานวิศวกรรม
กระบวนการ 2 

ศึกษา ค้นคว้า ทดลองและพัฒนาโครงงานที่ได้เสนอ
ไว้แล้วในภาคการศึกษาแรก โดยจะต้องการส่ง
ปริญญานิพนธ์พร้อมทั้งสอบปากเปล่า เมื่อจบภาค
การศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย 
   ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวข้องกับโครงงาน 
   ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   ค. วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ์ 
   จ. พิจารณาถึงข้อผิดพลาดต่างๆ และส่วนที่ยังไม่
สมบูรณ์ 
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ล าดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา                ค าอธิบายรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

9 การท างานเดี่ยวและท างานเป็นทีม (Individual and Team work) (ต่อ) 
- ท าหนา้ที่ได้อยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการ ท างานเด่ียว และการท างานใน
ฐานะผู้ร่วมทีมหรือ ผู้น าทีมที่มีความหลากหลายของสาขาวิชาชีพ 

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

ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และพัฒนาโครงงานที่ได้ท า
ร่วมกับสถานประกอบการในวิชาสหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมกระบวนการในภาคการศึกษาถัดไป โดย
จะต้องส่งปริญญานิพนธ์และเสนอผลงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อการประเมินผลเมื่อจบ
ภาคการศึกษา การวัดผลจะประเมินโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา โดย
ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย  
   ก.  ภูมิหลังอันเกี่ยวข้องกับโครงงาน 
   ข.  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
   ค.  วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ์ 
   จ .  พิ จ า ร ณ า ถึ ง ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ต่ า ง ๆ  แ ล ะ
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยต่อเนื่อง 

COOP0013  
สหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรม
กระบวนการ 

กา ร ศึกษ าภ าย ใ ต้ ก า รดู แ ล ร่ ว ม กั น ระห ว่ า ง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อเชื่อมโยง
การเรียนรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การท างาน
จริง โดยนักศึกษาจะได้น าประสบการณ์ที่ได้มา
ปรับปรุงตนเองให้เป็นวิศวกรที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและ
น าไปสู่แนวความคิดและความสามารถเชิงปฏิบัติได้
อย่างแท้จริง สามารถน าองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมที่ สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะต้องเข้าปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการในต าแหน่งผู้ช่วยวิศวกร
หรือเทียบเท่าในลักษณะพนักงานชั่วคราวภายใต้
การก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดจากพนักงานหรือวิศวกร
ที่ปรึกษาของสถานประกอบการ เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องน าส่งรายงานและ
น า เสนอต่อคณะกรรมการสาขาวิชาเพื่ อการ
ประเมินผล การวัดผลจะประเมินโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ เป็นที่
ปรึกษา 
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ล าดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา                ค าอธิบายรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

9 การท างานเดี่ยวและท างานเป็นทีม (Individual and Team work) (ต่อ) 
- ท าหนา้ที่ได้อยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการ ท างานเด่ียว และการท างานใน
ฐานะผู้ร่วมทีมหรือ ผู้น าทีมที่มีความหลากหลายของสาขาวิชาชีพ 

IELG0490โครงงาน
วิศวกรรม 
อุตสาหการ 1 

เ ท ค นิ ค ใ น ก า ร เ ขี ย น โ ค ร ง ร่ า ง วิ ท ย า นิ พ น ธ์ 
วิทยานิพนธ์  การรวบรวมข้อมูล การค้นคว้ า
เอกสารอ้างอิง การรวบรวมผลงานตีพิมพ์หรือ
รายงานที่อยู่ ในความสนใจของนัก ศึกษาและ
เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงานที่จะท าต่อไปในอนาคต 
แล้วน าเสนอในที่ประชุมด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
เพื่อให้นักศึกษาได้มีการฝึกพูดในที่สาธารณะใน
หัวข้อทางวิชาการนอกจากนั้น ให้นักศึกษาแต่ละ
กลุ่มเลือกหัวข้อโครงการเพื่อ 
 ก. ศึกษาหาความเป็นไปได้ของโครงงาน 
 ข. ศึกษาหาความรู้พื้นฐานและภูมิหลังเกี่ยวกับ
โครงการ 
 ค. วางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้งทางด้าน
ทฤษฎีและด้านปฏิบัติ 
 ง. พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อโครงงาน
ประสบผลส าเร็จทั้งทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ
และสังคม 
 จ. เขียนรายงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษาตามหัวข้อที่ได้
กล่าวมาแล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการ โดยอาจจะมี
การทดลอง หรือพัฒนาโครงการล่วงหน้าไปได้ 

IELG0491โครงงาน
วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ศึกษาค้นคว้าทดลองและพัฒนาโครงงานที่ได้เสนอ
ไว้แล้วในภาคการศึกษาแรกโดยจะต้องการส่ง
ปริญญานิพนธ์ พร้อมทั้งสอบปากเปล่าเมื่อจบภาค
การศึกษาซ่ึงประกอบด้วย 
 ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวข้องกับโครงงาน 
 ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ค. วิธีออกแบบโครงงานรวมทั้งวิธีการทดลอง 
 ง. สรุปผลการทดลองและวิจารณ์ 
 จ. พิจารณาถึงข้อผิดพลาดต่างๆและข้อเสนอแนะ
ส าหรับงานวิจัยต่อเนื่อง 

IELG0492โครงงาน 
สหกิจวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และพัฒนาโครงงานที่ได้ท า
ร่วมกับสถานประกอบการในวิชาสหกิจศึกษา ทาง
วิศวกรรมอุตสาหการในภาคการศึกษาถัดไป โดย
จะต้องส่งปริญญานิพนธ์และเสนอผลงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อการประเมินผลเมื่อจบ
ภาคการศึกษา การวัดผลจะประเมินโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา โดย
ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย  
 ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวข้องกับโครงงาน  
 ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ค. วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง  
 ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ์ 
 จ. พิจารณาถึงข้อผิดพลาดต่างๆ และข้อเสนอแนะ
ส าหรับงานวิจัยต่อเนื่อง 
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ล าดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา                ค าอธิบายรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

9 การท างานเดี่ยวและท างานเป็นทีม (Individual and Team work) (ต่อ) 
- ท าหนา้ที่ได้อยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการ ท างานเด่ียว และการท างานใน
ฐานะผู้ร่วมทีมหรือ ผู้น าทีมที่มีความหลากหลายของสาขาวิชาชีพ 

COOP0014  สหกิจ
ศึกษาทางวิศวกรรม
อุตสาหการ  

กา ร ศึกษ าภ าย ใ ต้ ก า รดู แ ล ร่ ว ม กั น ระห ว่ า ง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อเชื่อมโยง
การเรียนรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การท างาน
จริง โดยนักศึกษาจะได้น าประสบการณ์ที่ได้มา
ปรับปรุงตนเองให้เป็นวิศวกรที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและ
น าไปสู่แนวความคิดและความสามารถเชิงปฏิบัติได้
อย่างแท้จริง สามารถน าองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมที่ สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะต้องเข้าปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการในต าแหน่งผู้ช่วยวิศวกร
หรือเทียบเท่า ในลักษณะพนักงานชั่วคราวภายใต้
การก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดจากพนักงานหรือวิศวกร
ที่ปรึกษาของสถานประกอบการ เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องน าส่งรายงานและ
น า เสนอต่อคณะกรรมการสาขาวิชาเพื่ อการ
ประเมินผลการวัดผลจะประเมินโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ เป็นที่
ปรึกษา 

10 การสื่อสาร (Communication) 
- สามารถสือ่สารงานวิศวกรรมที่ซับซ้อนกับกลุ่มผู้ปฏบิัติวิชาชพีวิศวกรรมและ
สังคมโดยรวมได้อย่าง มีประสิทธิผล อาทิ สามารถอา่นและเขยีนรายงาน ทาง
วิศวกรรมและเตรียมเอกสารการออกแบบงาน วิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิผล 
สามารถน าเสนอ สามารถให้และรับค าแนะน างานได้อย่างชัดเจน 

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

ประยุกต์องค์ความรู้พื้นฐานทางกลศาสตร์ การ
ถ่ายเทความร้อน และการถ่ายเทมวลในการ
ออกแบบอุปกรณ์ต่างๆที่ส าคัญในกระบวนการผลิต 
อาทิเช่น ปั๊มและคอมเพรสเซอร์ รวมถึงระบบท่อ
ส าหรับระบบขนส่งแก๊ส ของเหลว และของแข็ง 
อุปกรณ์ส าหรับการแยกของเหลว-แก๊ส ของเหลว-
ของเหลว แก๊ส-แก๊ส ภาชนะรับความดันในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับ เครื่องปฏิกรณ์เคมี หอกลั่น หอดูดซึม
และดูดซับ และภาชนะกักเก็บของเหลวและแก๊ส 
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน โดยใช้การค านวณมือ
และแอพพลิเคชัน การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมด้าน
ความแข็งแรงและการทนต่อการกัดกร่อน 

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

การออกแบบกระบวนการผลิตส าหรับอุตสาหกรรม
เคมี  พัฒนาผั งกระบวนการผลิต  การจ าลอง
กระบวนการผลิตด้วยซอฟต์แวร์ ท าดุลมวลสารและ
พลังงาน การพัฒนาแบบโรงงานหรือผังแสดง
รายละเอียดของระบบท่อ อุปกรณ์ และอุปกรณ์วัด
คุมต่าง ๆ ของกระบวนการผลิต (P&ID)  การ
ออกแบบอุปกรณ์เบื้องต้นส าหรับกระบวนการผลิต 
โดยใช้การค านวณมือและแอพพลิเคชัน  โดยการ
ออกแบบให้ยึดหลักพื้นฐานความปลอดภัยรวมถึง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การค านวณความเป็นไปได้
ของโครงการโดยค านึงถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ส าหรับสินทรัพย์ระยะยาว (CAPEX) และค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการ (OPEX) 

 

 

 



58 

 

ล าดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา                ค าอธิบายรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

10 การสื่อสาร (Communication) (ต่อ) 
- สามารถสือ่สารงานวิศวกรรมที่ซับซ้อนกับกลุ่มผู้ปฏบิัติวิชาชพีวิศวกรรมและ
สังคมโดยรวมได้อย่าง มีประสิทธิผล อาทิ สามารถอา่นและเขยีนรายงาน ทาง
วิศวกรรมและเตรียมเอกสารการออกแบบงาน วิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิผล 
สามารถน าเสนอ สามารถให้และรับค าแนะน างานได้อย่างชัดเจน 

PIEG0402 
การศึกษาโรงงาน
ระดับน าร่อง 

การฝึกบูรณาการองค์ความรู้ในการออกแบบ วาง
แผนการผลิตและการค านวณต้นทุนการผลิตส าหรับ
กระบวนการที่มีและไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกี่ยวข้อง 
รวมทั้งทักษะในการควบคุมการผลิต การควบคุม
คุณภาพ การควบคุมความปลอดภัย โดยยึดหลัก
พื้นฐานการผลิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การ
น าเสนอการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 

INDT0390  
ก า ร ฝึ ก ง า น
อุตสาหกรรม 

นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการฝึกงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือในห้องปฏิบัติการมาตรฐานที่ทาง
มหาวิทยาลัยรับรอง ในช่วงภาคฤดูร้อนระหว่างชั้นปี
ที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์
ติดต่อกัน ทั้ งนี้ เพื่อ ให้มีประสบการณ์พื้นฐาน
เกี่ยวกับการท างานและวิธีปฏิบัติตัวในโรงงาน
อุตสาหกรรม นักศึกษาต้องส่งรายงานการฝึกงาน
เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงาน 

PREG0490 
โครงงานวิศวกรรม
กระบวนการ 1 

เทคนิคในการเขียนโครงร่างปริญญานิพนธ์ การ
รวบรวมข้อมูล การค้นคว้าเอกสารอ้างอิง การ
รวบรวมผลงานตีพิมพ์หรือรายงานที่อยู่ในความ
สนใจของนักศึกษาและเกี่ยวข้องกับหวัขอ้โครงงานที่
จะท าต่อไปในอนาคต โดยให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม
เลือกหัวข้อโครงการเพื่อ 
   ก. ศึกษาหาความเป็นไปได้ของโครงงาน 
   ข. ศึกษาหาความรู้พื้นฐานและภูมิหลังเกี่ยวกับ
โครงงาน 
   ค. วางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้ ง
ทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ 
   ง.  พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ จะได้รับ เมื่อ
โครงงานประสบผลส าเร็จทั้งทางด้านเทคโนโลยี 
เศรษฐกิจและสังคม 
   จ. เขียนรายงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษาตามหัวข้อที่
ได้กล่าวมาแล้วพร้อมทั้งสอบปากเปล่า โดยอาจจะมี
การทดลอง หรือพัฒนาโครงการล่วงหน้าไปได้ 
   นอกจากนั้น ให้นักศึกษาเลือกบทความวิชาการ
หรือรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับหัวข้อโครงงานที่ท าแล้วศึกษาภายใต้ความดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยสิ้นภาคการศึกษา
นักศึกษาต้องน าเสนอแบบปากเปล่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการประเมินรายวิชานี้ต่อกรรมการของภาควิชา 
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ล าดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา                ค าอธิบายรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

10 การสื่อสาร (Communication) (ต่อ) 
- สามารถสือ่สารงานวิศวกรรมที่ซับซ้อนกับกลุ่มผู้ปฏบิัติวิชาชพีวิศวกรรมและ
สังคมโดยรวมได้อย่าง มีประสิทธิผล อาทิ สามารถอา่นและเขยีนรายงาน ทาง
วิศวกรรมและเตรียมเอกสารการออกแบบงาน วิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิผล 
สามารถน าเสนอ สามารถให้และรับค าแนะน างานได้อย่างชัดเจน 

PREG0 4 9 1 
โครงงานวิศวกรรม
กระบวนการ 2 

ศึกษา ค้นคว้า ทดลองและพัฒนาโครงงานที่ได้เสนอ
ไว้แล้วในภาคการศึกษาแรก โดยจะต้องการส่ง
ปริญญานิพนธ์พร้อมทั้งสอบปากเปล่า เมื่อจบภาค
การศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย 
   ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวข้องกับโครงงาน 
   ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   ค. วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ์ 
   จ. พิจารณาถึงข้อผิดพลาดต่างๆ และส่วนที่ยังไม่
สมบูรณ์ 

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

ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และพัฒนาโครงงานที่ได้ท า
ร่วมกับสถานประกอบการในวิชาสหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมกระบวนการในภาคการศึกษาถัดไป โดย
จะต้องส่งปริญญานิพนธ์และเสนอผลงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อการประเมินผลเมื่อจบ
ภาคการศึกษา การวัดผลจะประเมินโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา โดย
ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย  
   ก.  ภูมิหลังอันเกี่ยวข้องกับโครงงาน 
   ข.  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
   ค.  วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ์ 
   จ .  พิ จ า ร ณ า ถึ ง ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ต่ า ง ๆ  แ ล ะ
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยต่อเนื่อง 

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

กา ร ศึกษ าภ าย ใ ต้ ก า รดู แ ล ร่ ว ม กั น ระห ว่ า ง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อเชื่อมโยง
การเรียนรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การท างาน
จริง โดยนักศึกษาจะได้น าประสบการณ์ที่ได้มา
ปรับปรุงตนเองให้เป็นวิศวกรที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและ
น าไปสู่แนวความคิดและความสามารถเชิงปฏิบัติได้
อย่างแท้จริง สามารถน าองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมที่ สอดคล้องกับความต้องการข อง
ภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะต้องเข้าปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการในต าแหน่งผู้ช่วยวิศวกร
หรือเทียบเท่าในลักษณะพนักงานชั่วคราวภายใต้
การก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดจากพนักงานหรือวิศวกร
ที่ปรึกษาของสถานประกอบการ เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องน าส่งรายงานและ
น า เสนอต่อคณะกรรมการสาขาวิชาเพื่ อการ
ประเมินผล การวัดผลจะประเมินโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ เป็นที่
ปรึกษา 
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ล าดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา                ค าอธิบายรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

10 การสื่อสาร (Communication) (ต่อ) 
- สามารถสือ่สารงานวิศวกรรมที่ซับซ้อนกับกลุ่มผู้ปฏบิัติวิชาชพีวิศวกรรมและ
สังคมโดยรวมได้อย่าง มีประสิทธิผล อาทิ สามารถอา่นและเขยีนรายงาน ทาง
วิศวกรรมและเตรียมเอกสารการออกแบบงาน วิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิผล 
สามารถน าเสนอ สามารถให้และรับค าแนะน างานได้อย่างชัดเจน 

PIEG0 2 0 2
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร
ท า ง า น ใ น
อุตสาหกรรม 

หลักการและพื้นฐานการเพิ่มผลผลิต การศึกษาและ
ออกแบบระบบงานเพื่อการปรับปรุงผลิตภาพ และ
ประสิทธิภาพการผลิต การศึกษาและบันทึกการ
เคลื่อนไหวการท างานของคน การวิเคราะห์การ
ท างานระหว่างคนกับเครื่องจักร การวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ใช้ในการปรับปรุงการท างาน การศึกษาเวลาเพื่อ
กา รวั ดประสิ ท ธิ ผล  ระบบข้ อมู ลมาตรฐาน 
หลักการยศาสตร์เบื้องต้น และการใช้เครื่องมืออื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการท างาน 

PIEG0205  แคด/
แคม ส าหรับการ
ออกแบบวิศวกรรม 

หลักการในการวิเคราะห์ออกแบบผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรม การใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างแบบ 3 
มิติของผลิตภัณฑ์และการสร้างชิ้นงานประกอบ การ
เลือกใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ การก าหนดพิกัด และ
การสร้างโปรแกรมค าสั่งเชิงตัวเลขในการควบคุม
กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ
วิศวกรรมย้อนรอย 

IELG0 4 0 1 ก า ร
ออกแบบโรงงาน
อุตสาหกรรม 

เรียนรู้การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเบื้องต้น
ศึกษาพื้นฐานการออกแบบ ขั้นตอนการออกแบบ 
การประเมินแบบและการวางสาธารณูปโภคเพื่อให้
ง่ายและสะดวกต่อการขนย้ายวัตถุดิบและการ
ท างานโรงงาน ศึกษาปัญหาต่างๆในการวางแผนผัง
รวมถึงสถานที่ตั้งโรงงาน วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และ
ออกแบบการให้การสนับสนุนการท างานในโรงงาน 

IELG0 4 9 0 
โครงงานวิศวกรรม
อุตสาหการ 1 

เ ท ค นิ ค ใ น ก า ร เ ขี ย น โ ค ร ง ร่ า ง วิ ท ย า นิ พ น ธ์ 
วิทยานิพนธ์  การรวบรวมข้อมูล การค้นคว้ า
เอกสารอ้างอิง การรวบรวมผลงานตีพิมพ์หรือ
รายงานที่อยู่ ในความสนใจของนัก ศึกษาและ
เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงานที่จะท าต่อไปในอนาคต 
แล้วน าเสนอในที่ประชุมด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
เพื่อให้นักศึกษาได้มีการฝึกพูดในที่สาธารณะใน
หัวข้อทางวิชาการนอกจากนั้น ให้นักศึกษาแต่ละ
กลุ่มเลือกหัวข้อโครงการเพื่อ 
 ก. ศึกษาหาความเป็นไปได้ของโครงงาน 
 ข. ศึกษาหาความรู้พื้นฐานและภูมิหลังเกี่ยวกับ
โครงการ 
 ค. วางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้งทางด้าน
ทฤษฎีและด้านปฏิบัติ 
 ง. พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อโครงงาน
ประสบผลส าเร็จทั้งทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ
และสังคม 
 จ. เขียนรายงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษาตามหัวข้อที่ได้
กล่าวมาแล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการ โดยอาจจะมี
การทดลอง หรือพัฒนาโครงการล่วงหน้าไปได้ 
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ล าดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา                ค าอธิบายรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

10 การสื่อสาร (Communication) (ต่อ) 
- สามารถสือ่สารงานวิศวกรรมที่ซับซ้อนกับกลุ่มผู้ ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมและ
สังคมโดยรวมได้อย่าง มีประสิทธิผล อาทิ สามารถอา่นและเขยีนรายงาน ทาง
วิศวกรรมและเตรียมเอกสารการออกแบบงาน วิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิผล 
สามารถน าเสนอ สามารถให้และรับค าแนะน างานได้อย่างชัดเจน 

IELG0491โครงงาน
วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ศึกษาค้นคว้าทดลองและพัฒนาโครงงานที่ได้เสนอ
ไว้แล้วในภาคการศึกษาแรกโดยจะต้องการส่ง
ปริญญานิพนธ์ พร้อมทั้งสอบปากเปล่าเมื่อจบภาค
การศึกษาซ่ึงประกอบด้วย 
  ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวข้องกับโครงงาน 
  ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  ค. วิธีออกแบบโครงงานรวมทั้งวิธีการทดลอง 
  ง. สรุปผลการทดลองและวิจารณ์ 
  จ. พิจารณาถึงข้อผิดพลาดต่างๆและข้อเสนอแนะ
ส าหรับงานวิจัยต่อเนื่อง 

IELG0492โครงงาน 
สหกิจวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และพัฒนาโครงงานที่ได้ท า
ร่วมกับสถานประกอบการในวิชาสหกิจศึกษา ทาง
วิศวกรรมอุตสาหการในภาคการศึกษาถัดไป โดย
จะต้องส่งปริญญานิพนธ์และเสนอผลงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อการประเมินผลเมื่อจบ
ภาคการศึกษา การวัดผลจะประเมินโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา โดย
ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย  
   ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวข้องกับโครงงาน  
   ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
   ค. วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ์ 
   จ .  พิ จ า ร ณ า ถึ ง ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ต่ า ง ๆ  แ ล ะ
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยต่อเนื่อง 

COOP0014 สหกิจ
ศึกษาทางวิศวกรรม
อุตสาหการ  

กา ร ศึกษ าภ าย ใ ต้ ก า รดู แ ล ร่ ว ม กั น ระห ว่ า ง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อเชื่อมโยง
การเรียนรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การท างาน
จริง โดยนักศึกษาจะได้น าประสบการณ์ที่ได้มา
ปรับปรุงตนเองให้เป็นวิศวกรที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและ
น าไปสู่แนวความคิดและความสามารถเชิงปฏิบัติได้
อย่างแท้จริง สามารถน าองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมที่ สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะต้องเข้าปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการในต าแหน่งผู้ช่วยวิศวกร
หรือเทียบเท่า ในลักษณะพนักงานชั่วคราวภายใต้
การก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดจากพนักงานหรือวิศวกร
ที่ปรึกษาของสถานประกอบการ  เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องน าส่งรายงานและ
น า เสนอต่อคณะกรรมการสาขาวิชาเพื่ อการ
ประเมินผลการวัดผลจะประเมินโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ เป็นที่
ปรึกษา 

 

 

 

 



62 

 

ล าดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา                ค าอธิบายรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

11 การบริหารโครงการและการลงทุน  
(Project Management and Finance) 
- สามารถแสดงว่ามีความรู้และความเข้าใจ หลักการทางวิศวกรรมและการ
บริหารงาน และ สามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารในงานของตน ในฐานะผู้
ร่วมทีมและผู้น าทีมเพื่อบริหารจัดการ โครงการวิศวกรรมที่มีสภาพแวดล้อม
การท างาน ความหลากหลายสาขาวิชาชีพ 

PIEG0 2 0 4 
เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์
วิศวกรรม 

หลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์
และการเงิน มูลค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา ผัง
กระแสการไหลของเงิน การวิเคราะห์อัตราการตอบ
แทน การวิเคราะห์ผลคุ้มค่าของการลงทุน การ
วิเคราะห์การลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร การ
วิเคราะห์ค่าเสื่อมราคา การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและ
การค านวณภาษี การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
เพื่อการตัดสินใจในงานวิศวกรรมภายใต้ความเสี่ยง
และความไม่แน่นอน 

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

การออกแบบกระบวนการผลิตส าหรับอุตสาหกรรม
เคมี  พัฒนาผั งกระบวนการผลิต  การจ าลอง
กระบวนการผลิตด้วยซอฟต์แวร์ ท าดุลมวลสารและ
พลังงาน การพัฒนาแบบโรงงานหรือผังแสดง
รายละเอียดของระบบท่อ อุปกรณ์ และอุปกรณ์วัด
คุมต่าง ๆ ของกระบวนการผลิต (P&ID)  การ
ออกแบบอุปกรณ์เบื้องต้นส าหรับกระบวนการผลิต 
โดยใช้การค านวณมือและแอพพลิเคชัน  โดยการ
ออกแบบให้ยึดหลักพื้นฐานความปลอดภัยรวมถึง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การค านวณความเป็นไปได้
ของโครงการโดยค านึงถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ส าหรับสินทรัพย์ระยะยาว (CAPEX) และค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการ (OPEX) 

PIEG0402 
การศึกษาโรงงาน
ระดับน าร่อง 

การฝึกบูรณาการองค์ความรู้ในการออกแบบ วาง
แผนการผลิตและการค านวณต้นทุนการผลิตส าหรับ
กระบวนการที่มีและไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกี่ยวข้อง 
รวมทั้งทักษะในการควบคุมการผลิต การควบคุม
คุณภาพ การควบคุมความปลอดภัย โดยยึดหลัก
พื้นฐานการผลิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การ
น าเสนอการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 

IELG0402 
กา ร ศึ ก ษา ค ว า ม
เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ข อ ง
โครงการ 

การศึกษาวิเคราะห์และการประเมินความเป็นไปได้
ของโครงการ  การประเมินด้านการตลาด การ
บริหาร การผลิตและการบริการ  การจัดการต้นทุน
เพื่อการจัดการงบประมาณ การจัดการและการ
วิเคราะห์งบการเงินและการบัญชี  การประเมิน
รายได้และรายจ่ายทั้งจากการด าเนินงานผลิตและที่
เกิดจากการบริหารที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การ
ประเมินผลกระทบจากการโครงการ 
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ล าดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา                ค าอธิบายรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

12 การเรียนรู้ตลอดชีพ (Lifelong Learning) 
- ตระหนักและเห็นความจ าเป็นในการเตรียมตัว เพื่อให้สามารถการปฏบิัติงาน
ได้โดยล าพังและ สามารถการเรียนรู้ตลอดชีพเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีและวิศวกรรม 

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

ประยุกต์องค์ความรู้พื้นฐานทางกลศาสตร์ การ
ถ่ายเทความร้อน และการถ่ายเทมวลในการ
ออกแบบอุปกรณ์ต่างๆที่ส าคัญในกระบวนการผลิต 
อาทิเช่น ปั๊มและคอมเพรสเซอร์ รวมถึงระบบท่อ
ส าหรับระบบขนส่งแก๊ส ของเหลว และของแข็ง 
อุปกรณ์ส าหรับการแยกของเหลว-แก๊ส ของเหลว-
ของเหลว แก๊ส-แก๊ส ภาชนะรับความดันในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับ เครื่องปฏิกรณ์เคมี หอกลั่น หอดูดซึม
และดูดซับ และภาชนะกักเก็บของเหลวและแก๊ส 
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน โดยใช้การค านวณมือ
และแอพพลิเคชัน การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมด้าน
ความแข็งแรงและการทนต่อการกัดกร่อน 

PREG0403 
การออกแบบ
วิศวกรรม
กระบวนการ 2 

การออกแบบกระบวนการผลิตส าหรับอุตสาหกรรม
เคมี  พัฒนาผั งกระบวนการผลิต  การจ าลอง
กระบวนการผลิตด้วยซอฟต์แวร์ ท าดุลมวลสารและ
พลังงาน การพัฒนาแบบโรงงานหรือผังแสดง
รายละเอียดของระบบท่อ อุปกรณ์ และอุปกรณ์วัด
คุมต่าง ๆ ของกระบวนการผลิต (P&ID)  การ
ออกแบบอุปกรณ์เบื้องต้นส าหรับกระบวนการผลิต 
โดยใช้การค านวณมือและแอพพลิเคชัน  โดยการ
ออกแบบให้ยึดหลักพื้นฐานความปลอดภัยรวมถึง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การค านวณความเป็นไปได้
ของโครงการโดยค านึงถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ส าหรับสินทรัพย์ระยะยาว (CAPEX) และค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการ (OPEX) 

PIEG0402 
การศึกษาโรงงาน
ระดับน าร่อง 

การฝึกบูรณาการองค์ความรู้ในการออกแบบ วาง
แผนการผลิตและการค านวณต้นทุนการผลิตส าหรับ
กระบวนการที่มีและไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกี่ยวข้อง 
รวมทั้งทักษะในการควบคุมการผลิต การควบคุม
คุณภาพ การควบคุมความปลอดภัย โดยยึดหลัก
พื้นฐานการผลิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การ
น าเสนอการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 

INDT0390  
การฝึกงาน
อุตสาหกรรม 

นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการฝึกงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือในห้องปฏิบัติการมาตรฐานที่ทาง
มหาวิทยาลัยรับรอง ในช่วงภาคฤดูร้อนระหว่างชั้นปี
ที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์
ติดต่อกัน ทั้ งนี้ เพื่อ ให้มีประสบการณ์พื้นฐาน
เกี่ยวกับการท างานและวิธีปฏิบัติตัวในโรงงาน
อุตสาหกรรม นักศึกษาต้องส่งรายงานการฝึกงาน
เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงาน 
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ล าดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา                ค าอธิบายรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

12 การเรียนรู้ตลอดชีพ (Lifelong Learning) (ต่อ) 
- ตระหนักและเห็นความจ าเป็นในการเตรียมตัว เพื่อให้สามารถการปฏบิัติงาน
ได้โดยล าพังและ สามารถการเรียนรู้ตลอดชีพเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีและวิศวกรรม 

PREG0490 
โครงงานวิศวกรรม
กระบวนการ 1 

เทคนิคในการเขียนโครงร่างปริญญานิพนธ์ การ
รวบรวมข้อมูล การค้นคว้าเอกสารอ้างอิง การ
รวบรวมผลงานตีพิมพ์หรือรายงานที่อยู่ในความ
สนใจของนักศึกษาและเกี่ยวข้องกับหวัขอ้โครงงานที่
จะท าต่อไปในอนาคต โดยให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม
เลือกหัวข้อโครงการเพื่อ 
   ก. ศึกษาหาความเป็นไปได้ของโครงงาน 
   ข. ศึกษาหาความรู้พื้นฐานและภูมิหลังเกี่ยวกับ
โครงงาน 
   ค. วางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้ ง
ทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ 
   ง.  พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ จะได้รับ เมื่อ
โครงงานประสบผลส าเร็จทั้งทางด้านเทคโนโลยี 
เศรษฐกิจและสังคม 
   จ. เขียนรายงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษาตามหัวข้อที่
ได้กล่าวมาแล้วพร้อมทั้งสอบปากเปล่า โดยอาจจะมี
การทดลอง หรือพัฒนาโครงการล่วงหน้าไปได้ 
   นอกจากนั้น ให้นักศึกษาเลือกบทความวิชาการ
หรือรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับหัวข้อโครงงานที่ท าแล้วศึกษาภายใต้ความดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยสิ้นภาคการศึกษา
นักศึกษาต้องน าเสนอแบบปากเปล่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการประเมินรายวิชานี้ต่อกรรมการของภาควิชา 

PREG0491 
โครงงานวิศวกรรม
กระบวนการ 2 

ศึกษา ค้นคว้า ทดลองและพัฒนาโครงงานที่ได้เสนอ
ไว้แล้วในภาคการศึกษาแรก โดยจะต้องการส่ง
ปริญญานิพนธ์พร้อมทั้งสอบปากเปล่า เมื่อจบภาค
การศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย 
   ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวข้องกับโครงงาน 
   ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   ค. วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ์ 
   จ. พิจารณาถึงข้อผิดพลาดต่างๆ และส่วนที่ยังไม่
สมบูรณ์ 
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ล าดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา                ค าอธิบายรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

12 การเรียนรู้ตลอดชีพ (Lifelong Learning) (ต่อ) 
- ตระหนักและเห็นความจ าเป็นในการเตรียมตัว เพื่อให้สามารถการปฏบิัติงาน
ได้โดยล าพังและ สามารถการเรียนรู้ตลอดชีพเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีและวิศวกรรม 

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

ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และพัฒนาโครงงานที่ได้ท า
ร่วมกับสถานประกอบการในวิชาสหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมกระบวนการในภาคการศึกษาถัดไป โดย
จะต้องส่งปริญญานิพนธ์และเสนอผลงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อการประเมินผลเมื่อจบ
ภาคการศึกษา การวัดผลจะประเมินโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา โดย
ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย  
   ก.  ภูมิหลังอันเกี่ยวข้องกับโครงงาน 
   ข.  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
   ค.  วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
   ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ์ 
   จ .  พิ จ า ร ณ า ถึ ง ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ต่ า ง ๆ  แ ล ะ
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยต่อเนื่อง 

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

กา ร ศึกษ าภ าย ใ ต้ ก า รดู แ ล ร่ ว ม กั น ระห ว่ า ง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อเชื่อมโยง
การเรียนรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การท างาน
จริง โดยนักศึกษาจะได้น าประสบการณ์ที่ได้มา
ปรับปรุงตนเองให้เป็นวิศวกรที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและ
น าไปสู่แนวความคิดและความสามารถเชิงปฏิบัติได้
อย่างแท้จริง สามารถน าองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมที่ สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะต้องเข้าปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการในต าแหน่งผู้ช่วยวิศวกร
หรือเทียบเท่าในลักษณะพนักงานชั่วคราวภายใต้
การก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดจากพนักงานหรือวิศวกร
ที่ปรึกษาของสถานประกอบการ เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องน าส่งรายงานและ
น า เสนอต่อคณะกรรมการสาขาวิชาเพื่ อการ
ประเมินผล การวัดผลจะประเมินโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ เป็นที่
ปรึกษา 

PIEG0 2 0 7  ก า ร
จั ด ก า ร ท า ง
วิศวกรรมและการ
เป็นผู้ประกอบการ 

ศึกษาทฤษฎีจัดการสมัยใหม่ การเป็นผู้ประกอบการ 
การเป็น Startup หัวหน้างาน การท างานร่วมกัน
เป็นทีม การจัดการกับคน ทรัพยากร และการ
จัดการองค์กรของระบบการผลิตและการบริการ 
ระบบการจัดการนวัตกรรมในองค์กร รวมถึงการ
บริหารโรงงาน รูปแบบของธุรกิจสมัยใหม่ การสร้าง
กลยุทธ์ ธุ รกิ จ  การหาแหล่ งทุ น  พื้ นฐานทาง
เศรษฐศาสตร์ทางวิศวกรรม การเงินและการตลาด
โดยใช้ทฤษฎีและเครื่องมือสมัยใหม่ การเพิ่มผลผลิต
ทางวิ ศวกรรม  กฎหมายแรงงาน  กฎหมาย
อุตสาหกรรม รวมถึงข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ
การค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
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ล าดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา                ค าอธิบายรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

12 การเรียนรู้ตลอดชีพ (Lifelong Learning) (ต่อ) 
- ตระหนักและเห็นความจ าเป็นในการเตรียมตัว เพื่อให้สามารถการปฏบิัติงาน
ได้โดยล าพังและ สามารถการเรียนรู้ตลอดชีพเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีและวิศวกรรม 

IELG0 4 9 0 
โครงงานวิศวกรรม
อุตสาหการ 1 

เ ท ค นิ ค ใ น ก า ร เ ขี ย น โ ค ร ง ร่ า ง วิ ท ย า นิ พ น ธ์ 
วิทยานิพนธ์  การรวบรวมข้อมูล การค้นคว้ า
เอกสารอ้างอิง การรวบรวมผลงานตีพิมพ์หรือ
รายงานที่อยู่ ในความสนใจของนัก ศึกษาและ
เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงานที่จะท าต่อไปในอนาคต 
แล้วน าเสนอในที่ประชุมด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
เพื่อให้นักศึกษาได้มีการฝึกพูดในที่สาธารณะใน
หัวข้อทางวิชาการนอกจากนั้น ให้นักศึกษาแต่ละ
กลุ่มเลือกหัวข้อโครงการเพื่อ 
 ก. ศึกษาหาความเป็นไปได้ของโครงงาน 
 ข. ศึกษาหาความรู้พื้นฐานและภูมิหลังเกี่ยวกับ
โครงการ 
 ค. วางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้งทางด้าน
ทฤษฎีและด้านปฏิบัติ 
 ง. พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อโครงงาน
ประสบผลส าเร็จทั้งทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ
และสังคม 
 จ. เขียนรายงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษาตามหัวข้อที่ได้
กล่าวมาแล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการ โดยอาจจะมี
การทดลอง หรือพัฒนาโครงการล่วงหน้าไปได้ 

IELG0491โครงงาน
วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ศึกษาค้นคว้าทดลองและพัฒนาโครงงานที่ได้เสนอ
ไว้แล้วในภาคการศึกษาแรกโดยจะต้องการส่ง
ปริญญานิพนธ์ พร้อมทั้งสอบปากเปล่าเมื่อจบภาค
การศึกษาซ่ึงประกอบด้วย 
  ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวข้องกับโครงงาน 
  ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  ค. วิธีออกแบบโครงงานรวมทั้งวิธีการทดลอง 
  ง. สรุปผลการทดลองและวิจารณ์ 
  จ. พิจารณาถึงข้อผิดพลาดต่างๆและข้อเสนอแนะ
ส าหรับงานวิจัยต่อเนื่อง 

IELG0492โครงงาน 
สหกิจวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และพัฒนาโครงงานที่ได้ท า
ร่วมกับสถานประกอบการในวิชาสหกิจศึกษา ทาง
วิศวกรรมอุตสาหการในภาคการศึกษาถัดไป โดย
จะต้องส่งปริญญานิพนธ์และเสนอผลงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อการประเมินผลเมื่อจบ
ภาคการศึกษา การวัดผลจะประเมินโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา โดย
ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย  
  ก. ภูมิหลังอันเกี่ยวข้องกับโครงงาน  
  ข. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
  ค. วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
  ง.  สรุปผลการทดลองและวิจารณ์ 
  จ. พิจารณาถึงข้อผิดพลาดต่างๆ และข้อเสนอแนะ
ส าหรับงานวิจัยต่อเนื่อง 
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ล าดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา                ค าอธิบายรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

12 การเรียนรู้ตลอดชีพ (Lifelong Learning) (ต่อ) 
- ตระหนักและเห็นความจ าเป็นในการเตรียมตัว เพื่อให้สามารถการปฏบิัติงาน
ได้โดยล าพังและ สามารถการเรียนรู้ตลอดชีพเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีและวิศวกรรม 

COOP0014 สหกิจ
ศึกษาทางวิศวกรรม
อุตสาหการ  

กา ร ศึกษ าภ าย ใ ต้ ก า รดู แ ล ร่ ว ม กั น ระห ว่ า ง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อเชื่อมโยง
การเรียนรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การท างาน
จริง โดยนักศึกษาจะได้น าประสบการณ์ที่ได้มา
ปรับปรุงตนเองให้เป็นวิศวกรที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและ
น าไปสู่แนวความคิดและความสามารถเชิงปฏิบัติได้
อย่างแท้จริง สามารถน าองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมที่ สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะต้องเข้าปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการในต าแหน่งผู้ช่วยวิศวกร
หรือเทียบเท่า ในลักษณะพนักงานชั่วคราวภายใต้
การก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดจากพนักงานหรือวิศวกร
ที่ปรึกษาของสถานประกอบการ  เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องน าส่งรายงานและ
น า เสนอต่อคณะกรรมการสาขาวิชาเพื่ อการ
ประเมินผลการวัดผลจะประเมินโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ เป็นที่
ปรึกษา 

 
หมายเหตุ : โปรดระบุลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (Graduate Attributes) ให้ครบถ้วนมากที่สุด โดยน ารายวิชาในหลักสูตรทั้งหมดมากรอกข้อมูล 
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4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาของหลักสูตร 

1. ความสามารถในการระบุปญัหา สร้างความสมัพันธ์ และ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนโดยท าการประยุกต์ใช้หลักการ
ทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร ์

 

เชื่อมโยงกับทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะสาขา 

2. ความสามารถในการประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อ
สร้างค าตอบท่ีตรงกับความต้องการ โดยพิจารณาองค์ประกอบ
ทางด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย สังคมโลก วัฒนธรรม 
สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และองค์ประกอบอ่ืนตามความ
เหมาะสมของสาขาวิชา 

 

PIEG0204  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
PIEG0302  วิศวกรรมความปลอดภัย 
PIEG0401  พ้ืนฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
PIEG0402  การศึกษาโรงงานระดับน าร่อง 
MUTA0001 การออกแบบโครงงานเบื้องต้น 
MUTA0002 การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์ 
PREG0301  หลักการและการค านวณทางวิศวกรรมกระบวนการ  
PREG0302  การถ่ายเทความร้อนในกระบวนการผลิต 
PREG0303  อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมกระบวนการ 
PREG0304  จลนพลศาสตร์และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคมี 
PREG0401  การถ่ายเทมวลสารในกระบวนการผลิต  
PREG0402  การออกแบบวิศวกรรมกระบวนการ 1  
PREG0403  การออกแบบวิศวกรรมกระบวนการ 2 
PREG0490 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการ 1 
PREG0491 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการ 2 
PREG0492 โครงงานสหกิจวิศวกรรมกระบวนการ 
COOP0013 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมกระบวนการ 
IELG0401  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 
IELG0402  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
IELG0490  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 
IELG0491  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 
IELG0492  โครงงานสหกิจวิศวกรรมอุตสาหการ 
COOP0014  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
INDT0390  การฝึกงานอุตสาหกรรม 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ ความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาของหลักสูตร 

3. ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุม่คนที่
หลากหลาย 

 

MIIM1213 ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
MIIM1303 ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
MUTA0001 การออกแบบโครงงานเบื้องต้น 
MUTA0002 การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์ 
PIEG0381 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการ 
PIEG0402  การศึกษาโรงงานระดับน าร่อง 
PREG0402  การออกแบบวิศวกรรมกระบวนการ 1  
PREG0403  การออกแบบวิศวกรรมกระบวนการ 2 
PREG0490 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการ 1 
PREG0491 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการ 2 
PREG0492 โครงงานสหกิจวิศวกรรมกระบวนการ 
COOP0013 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมกระบวนการ 
IELG0401  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 
IELG0402  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
IELG0490  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 
IELG0491  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 
IELG0492  โครงงานสหกิจวิศวกรรมอุตสาหการ 
COOP0014  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
INDT0390  การฝึกงานอุตสาหกรรม 
SOHU0027 การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการท างาน 
 

4. ความสามารถในการค านึงถึงจรรยาบรรณและความรับผดิชอบ
ในทางวิชาชีพ ในงานด้านวิชาชีพวิศวกรรมและท าการตัดสินใจ
บนพ้ืนฐานการค านึงถึงผลกระทบของผลลัพธ์ทางวิศวกรรมต่อ
สังคมโลก เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดลอ้ม และสังคมศาสตร ์

 

เชื่อมโยงกับทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะสาขา 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ ความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาของหลักสูตร 

5. ความสามารถในการท างานเป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ท้ังใน
ฐานะสมาชิกหรือผู้น า ในการสร้างเปูาหมาย การวางแผนงาน 
ท างานบรรลตุามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด และสามารถสร้างความ
ร่วมมือและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อตอ่การการท างานร่วมกัน  

 

MIIM1213 ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
MIIM1303 ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
MUTA0001 การออกแบบโครงงานเบื้องต้น 
MUTA0002 การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์ 
PIEG0381 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการ 
PIEG0402  การศึกษาโรงงานระดับน าร่อง 
PREG0402  การออกแบบวิศวกรรมกระบวนการ 1  
PREG0403  การออกแบบวิศวกรรมกระบวนการ 2 
PREG0490 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการ 1 
PREG0491 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการ 2 
PREG0492 โครงงานสหกิจวิศวกรรมกระบวนการ 
COOP0013 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมกระบวนการ 
IELG0401  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 
IELG0402  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
IELG0490  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 
IELG0491  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 
IELG0492  โครงงานสหกิจวิศวกรรมอุตสาหการ 
COOP0014  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
INDT0390  การฝึกงานอุตสาหกรรม 
SOHU0027 การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการท างาน 
 

6. ความสามารถในการพัฒนาและด าเนินการทดลองที่เหมาะสม 
วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล และใช้หลักการตัดสินใจ
ทางวิศวกรรมศาสตร์ในการสรุปผล 

 

MIIM1213 ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
MIIM1303 ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
PIEG0381 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการ 
PREG0490 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการ 1 
PREG0491 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการ 2 
PREG0492 โครงงานสหกิจวิศวกรรมกระบวนการ 
COOP0013 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมกระบวนการ 
IELG0490  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 
IELG0491  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 
IELG0492  โครงงานสหกิจวิศวกรรมอุตสาหการ 
COOP0014  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ ความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาของหลักสูตร 

7. ความสามารถในการหาความรู้ใหม่และการประยุกต์ใช้ โดยใช้กล
ยุทธ์การเรยีนรู้ที่เหมาะสม 

 

MUTA0001 การออกแบบโครงงานเบื้องต้น 
MUTA0002 การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์ 
PREG0490 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการ 1 
PREG0491 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการ 2 
PREG0492 โครงงานสหกิจวิศวกรรมกระบวนการ 
COOP0013 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมกระบวนการ 
IELG0490  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 
IELG0491  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 
IELG0492  โครงงานสหกิจวิศวกรรมอุตสาหการ 
COOP0014  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
INDT0390  การฝึกงานอุตสาหกรรม 
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ส่วนที่ 3 คณาจารย์ 
1. ประธานหลักสูตร 
 

ตารางแสดงรายช่ือประธานหลักสูตร 
ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา ประสบการณ์สอน (ป)ี 

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

2534 
 

2540 

25 

 

ประธานสาขาวิศวกรรมเคมี  
 

ชื่อ-สกุล  ต าแหน่งวิชาการ  คุณวุฒิการศึกษา  ปีที่ส าเร็จการศึกษา ประสบการณ์สอน (ปี) 
ดร.ขวัญจติ 
วงษ์ชารี 

รอง 
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Chemical Engineering) 
The University of New South Wales Australia 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2546 
 
 

2539 
 

2535 

21 

 

ประธานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 

ชื่อ-สกุล  ต าแหน่งวิชาการ  คุณวุฒิการศึกษา  ปีที่ส าเร็จการศึกษา ประสบการณ์สอน (ปี) 
วรินทร์  
เกียรตินุกูล 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2548 
 
 

2540 

14 

 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ตารางแสดงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา ประสบการณ์สอน (ป)ี 

1 ดร.วิษณุ    
มีอยู่ 

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

2540 
 
 

2534 

25 

2 ดร.ขวัญจติ  
วงษ์ชารี 

รองศาสตราจารย์    Ph.D. (Chemical Engineering) 
(The University of New South Wales 
Australia) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2546 
 
 

2539 
 

2535 
 

21 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา ประสบการณ์สอน (ป)ี 
3 ดร.นริศรา 

อินทรจันทร ์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
 

Ph.D. (Chemical Engineering) 
Imperial College of Science, UK) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
วศ.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2543 
 

2536 
 

2532 

25 

4 ดร.ธนิดา  
สุนารักษ ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

วท.ด. (การจัดการโลจิสติกส์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วศ.ม. (วิศวกรรมอตุสาหการ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2559 
 

2547 
 

2542 
 

16 

5 วรินทร์ 
เกียรตินุกลู 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
 

วศ.ม. (วิศวกรรมอตุสาหการ) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2548 
 
 

2540 

14 

6 อุษาวดี 
อินทร์คล้าย 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
 

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

2556 

 

2551 

11 

7 ดร.ชิดชนน์ 
สารรักษ์   

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

2561 
 
 
 

2549 
 

2546 

11 
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3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
ตารางแสดงรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา ประสบการณ์สอน (ป)ี 
1 ดร.วิษณุ    

มีอยู่ 
ศาสตราจารย ์ Ph.D. (Chemical Engineering) 

The University of New South Wales 
Australia 
วท.บ. (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2540 
 
 

2534 

25 

2 ดร.ขวัญจติ  
วงษ์ชารี 

รองศาสตราจารย์    Ph.D. (Chemical Engineering) 
The University of New South Wales 
Australia 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2546 
 
 

2539 
 

2535 

21 

3 ดร.นริศรา 
อินทรจันทร ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
 

Ph.D. (Chemical Engineering) 
Imperial College of Science, UK 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
วศ.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2543 
 
 

2536 
 

2532 

25 

4 ดร.ธนิดา  
สุนารักษ ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

วท.ด. (การจัดการโลจิสติกส์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วศ.ม. (วิศวกรรมอตุสาหการ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2559 
 

2547 
 

2542 
 

16 

5 วรินทร์ 
เกียรตินุกลู 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
 

วศ.ม. (วิศวกรรมอตุสาหการ) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2548 
 
 

2540 

14 

6 อุษาวดี  
อินทร์คล้าย 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
 

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

2556 

 

2551 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา ประสบการณ์สอน (ป)ี 
7 ดร.ชิดชนน์ 

สารรักษ์   
อาจารย ์ Ph.D. (Chemical Engineering) 

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

2561 
 
 
 

2549 
 

2546 

11 

8 บวรพงศ์   
พรชุติ 

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

2545 
2542 

20 

9 ชาติชาญ   
ตรียะเวชกุล 

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

2548 
 

2538 

19 

10 นพดล   
ปั้นจันทร ์

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

2559 
 

2555 

4 

11 ดร.สุจี  
ภัทรพุทธ 

อาจารย ์ ปร.ด. (การจดัการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน) 
มหาวิทยาลยับูรพา 
วศ.ม. (วิศวกรรมอตุสาหการ)มหาวิทยาลัยบูรพา 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2561 
 

2555 
2537 

4 

12 ณราวดี   
สิทธิเดช
ธ ารง 

อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมอตุสาหการ) 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโลจสิติกส์) 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร) 

2556 
 

2553 

12 

13 พิพัฒน์พงศ์   
เทพมณ ี

อาจารย ์ วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน) 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
วศ.ม.(วิศวกรรมวัสดุและการผลิต)มหาวิทยาลยั 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วศ.บ. (วิศวกรรมโลจสิติกส์) มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2564 
 

2561 
 

2557 

2 

14 ศุภพัฒน์  
ปิงตา 

อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมอตุสาหการ)
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2554 
 

2552 

9 

 
* หมายเหตุ: ลาศึกษาต่อเต็มเวลา (Full Time) 
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4. บุคลากรช่วยสอน/ผู้ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการ  
 

ตารางแสดงรายช่ือผู้ช่วยวิชาปฏิบัติการ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา 
1 ชาติชาญ  ตรียะเวชกุล อาจารย ์ M.Phil (Chemical Engineering) Heriot-Watt University, UK. 

วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2 อุษาวดี อินทร์คล้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

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

 
5. อัตราส่วนระหว่างอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษา 

 

ตารางแสดงอัตราส่วนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษา ณ ปีการศึกษา 2564 
 

ตารางที่ 1: จ านวนนักศึกษาระดบั ม.6 หลักสูตรวิศวกรรมเคมี/วิศวกรรมกระบวนการ 

ระดับชั้นป ี
จ านวนนักศึกษาจริง (ม.6) แต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ช้ันปีท่ี 1  15 15 15 15 
ช้ันปีท่ี 2 1  15 15 15 
ช้ันปีท่ี 3 2 1  15 15 
ช้ันปีท่ี 4 8 2 1 15 15 

รวม 11 18 31 60 60 
รวมนักศึกษา (ช้ันปีท่ี 2-4) 11 

 

ระดับชั้นป ี
จ านวนนักศึกษาจริง (ปวส.) แต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ช้ันปีท่ี 1  10 10 10 10 
ช้ันปีท่ี 2   10 10 10 
ช้ันปีท่ี 3    10 10 

รวม  10 20 30 30 
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ตารางที่ 1: จ านวนนักศึกษาระดบั ม.6 หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสตกิส์ 

ระดับชั้นป ี
จ านวนนักศึกษาจริง (ม.6) แต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ช้ันปีท่ี 1 10 25 25 25 25 
ช้ันปีท่ี 2 3 10 25 25 25 
ช้ันปีท่ี 3 12 3 10 25 25 
ช้ันปีท่ี 4 13 12 3 10 25 

รวม 38 50 63 85 100 
รวมนักศึกษา (ช้ันปีท่ี 2-4) 27 

 

ระดับชั้นป ี
จ านวนนักศึกษาจริง (ปวส.) แต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ช้ันปีท่ี 1 2 10 10 10 10 
ช้ันปีท่ี 2 6 2 10 10 10 
ช้ันปีท่ี 3 3 6 2 10 10 

รวม 11 18 22 30 30 
 
ตารางที่ 3: อัตราส่วนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษา 

จ านวนอาจารย์ประจ า รวมจ านวนนกัศึกษาจริง (ม.6) รวมจ านวนนกัศึกษาจริง (ปวส.) 
14 49 11 

อัตราส่วน 4.3 
อัตราส่วนต้องไม่เกิน 1:20 
 

6. แผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ปี 
รายงานการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาคณาจารย์ให้มีรายละเอียดที่ชัดเจน สามารถอธิบายถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาในด้านการให้ความรู้และเสริมทักษะ ด้านการจัดหาบุคลากรใหม่ ด้านการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา และด้านการปรับต าแหน่งทาง
วิชาการ ในแต่ละปีการศึกษาภายในระยะ 5 ปี 

 

6.1. แผนพัฒนาด้านการให้ความรู้และเสริมทักษะ 
กลุ่มวิศวกรรมกระบวนการผลิต 
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ  
(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย 
(3) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้ 
(4) ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
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กลุ่มการจัดการอุตสาหการและโลจิสติกส์ 
(1) หลักสูตรมีการส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรเพ่ิมความรู้ เสริมทักษะ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยให้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม ประชุมวิชา หรือสัมมนา ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี โดยเป็นหัวข้อในการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละ 1 หัวข้อ  
(2) ทางส านักทรัพยากรมนุษย์ด าเนินการจัดอบรมภายใน ตามหัวข้อที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ และร่วมกับทางหลักสูตร

จัดท าแบบก าหนดทักษะความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน เพ่ือวางแผนการเพิ่มทักษะความรู้แก่บุคลากรทุกปี ดังนี้ 
 

แบบก าหนดทักษะความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ 
หลักสูตร/กิจกรรมที่เข้าร่วม 

การเรียน
การสอน 

การวิจัย 
การบริหาร

จัดการ 
เฉพาะวิชาชีพ/
เฉพาะต าแหน่ง 

1 ดร.วิษณุ  มีอยู ่ ศาสตราจารย ์     

2 ดร.ขวัญจติ วงษ์ชารี รองศาสตราจารย ์     

3 ดร.นริศรา อินทรจันทร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์     

4 ดร.ธนิดา สุนารักษ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์     

5 วรินทร์ เกียรตินุกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์     

6 อุษาวดี อินทร์คล้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์     

7 ดร.ชิดชนน์ สารรักษ์ อาจารย ์     

8 บวรพงศ์ พรชุติ อาจารย ์     

9 ชาติชาญ ตรียะเวชกุล อาจารย ์     

10 นพดล ปั้นจันทร ์ อาจารย ์     

11 ดร.สจุี ภัทรพุทธ อาจารย ์     

12 ณราวดี สิทธิเดชธ ารง อาจารย ์     

13 พิพัฒน์พงศ์  เทพมณี อาจารย ์     

14 ศุภพัฒน์ ปิงตา อาจารย ์     

 
 

6.2. แผนพัฒนาด้านการจัดหาบุคลากรใหม่   
 การจัดหาอาจารย์ใหม่จะขึ้นอยู่กับปัจจัยของการสรรค์หาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็ง

ของหลักสูตรและการรักษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างจานวนอาจารย์ต่อนักศึกษาทั้งนี้การรับอาจารย์ใหม่จะเป็นไปตาม

กฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่สอน 
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6.3. แผนพัฒนาด้านการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา 
ทางส านักทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับทางหลักสูตรจัดท าแบบเสนออนุมัติพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษา 

เพ่ือวางแผนการการเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษาแก่บุคลากรทุกรอบระยะเวลา 5 ปี ดังนี้ 

 
 

แบบเสนออนุมัติพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปีการศึกษา 2565 ถึง ปีการศึกษา 2569 

 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
ณ 1 กุมภาพันธ์ 2565 

แผนการศึกษาต่อ 

ตรี โท เอก ระดับปริญญา 
เร่ิม 

ปี พ.ศ. 
สิ้นสุด 
ปี พ.ศ. 

1 วรินทร์ เกียรตินุกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  1  เอก 2569 2573 
2 อุษาวดี อินทร์คล้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  1  เอก 2568 2572 
3 บวรพงศ์ พรชุติ อาจารย ์  1     
4 ชาติชาญ ตรียะเวชกุล อาจารย ์  1     
5 นพดล ปั้นจันทร ์ อาจารย ์  1  เอก 2567 2570 
6 ณราวดี สิทธิเดชธ ารง อาจารย ์  1  เอก 2559 2565 
7 พิพัฒน์พงศ์  เทพมณี อาจารย ์  1  เอก 2567 2571 
8 ศุภพัฒน์ ปิงตา อาจารย ์  1  เอก 2566 2570 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 

 

6.4. แผนพัฒนาด้านการปรับต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ทางส านักทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับทางหลักสูตรจัดท าแบบก าหนดระยะเวลาการเข้าสู่/ปรับเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อวางแผนการ

ปรับต าแหน่งทางวิชาการแก่บุคลากรทุกรอบระยะเวลา 5 ปี ดังนี ้

 

แบบก าหนดระยะเวลาการเข้าสู่/ปรับเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ 
 ปีการศึกษา 2565 ถึง ปีการศึกษา 2569 

 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผลงานวิชาการ  
ณ ปัจจุบัน ท่ีจะใช้ขอ

ต าแหน่งวิชาการ 
ปีที่เข้าสู่/เลื่อนต าแหน่งทางวิชาการ 

งานวิจัย 
(ชิน้) 

หนังสือ/ 
นวัตกรรม 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 ดร.ขวัญจติ วงษ์ชารี รองศาสตราจารย ์        

2 ดร.นริศรา อินทรจันทร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์        

3 ดร.ธนิดา สุนารักษ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 3       

4 วรินทร์ เกียรตินุกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 3       

5 อุษาวดี อินทร์คล้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 3       

6 ดร.ชิดชนน์ สารรักษ์ อาจารย ์        

7 บวรพงศ์ พรชุติ อาจารย ์        

8 ชาติชาญ ตรียะเวชกุล อาจารย ์        

9 นพดล ปั้นจันทร ์ อาจารย ์        

10 ดร.สจุี ภัทรพุทธ อาจารย ์ 2       

11 ณราวดี สิทธิเดชธ ารง อาจารย ์ 3       

12 พิพัฒน์พงศ์  เทพมณ ี อาจารย ์ 1       

13 ศุภพัฒน์ ปิงตา อาจารย ์ 4       
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ส่วนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองค์ความรู้ 
 

1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด (Curriculum Mapping) 
 

ตารางการเทียบองค์ความรู้ สาขาวิศวกรรมเคมี 

หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ความรู้ที่สภา
วิศวกรก าหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หน่วยกิต/
ชั่วโมง) 

องค์ความรู้พ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ 

 
 

 
 

 
 

เคม ี
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเคมีพื้นฐาน ซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับสมบัติของ
อิเล็กตรอนของอะตอม และโมเลกุล การค านวณมวลสารสัมพันธ์ สมบัติ
ของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส จลน์ศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรด -เบส 
อุณหเคมี ไฟฟูาเคมี นิวเคลียร์เคมีและเคมีอินทรีย์ 

CHEM0120 
เคมี 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

เปเปอร์โครมาโทกราฟี ปฏิกิริยาแทนที่ อินดิเคเตอร์กรด-เบส ไทเทรชัน 
ความร้อนของปฏิกิริยา อัตราเร็วของ ปฏิกิริยา สมดุลเคมี เคมีไฟฟูา 
เซลล์กัลวานิก การท าคุณภาพวิเคราะห์แบบเซมิไมโคร 

CHEM0190 
ปฏิบัติการเคมี 

1(0-2-1) 
30 ช่ัวโมง
ภาคปฏิบตั ิ

คณิตศาสตร์  วิชานี้ เป็นการบูรณาการคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ โดยการแนะน า
แนวความคิดทางคณิตศาสตร์ในบริบทของความเป็นจริงทางกายภาพ
เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจว่าคณิตศาสตร์คือภาษาของฟิสิกส์ 
คณิตศาสตร์ ทบทวนตรีโกณมิติ; ฟังก์ชันและกราฟ; ลิมิต; อนุพันธ์และ
การน าไปใช้; ปริพันธ์และการน าไปใช้: พื้นที่ ปริมาตร พื้นที่ผิว งาน เซ็น
ทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่อย; ทฤษฏีบทมูลฐานของแคลคูลัส; เทคนิคการ
หาปริพันธ;์ พีชคณิตของเวคเตอร์สามมิติ 
ฟิสิกส์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน; การเคลื่อนที่แบบเส้นตรง; การ
เคลื่อนที่แบบโปรเจ็คไตล์; โมเมนตัม; แรงและงาน; ทฤษฎีบทงาน-
พลังงาน; กฎทรงพลังงาน;  โมเมนต์ของแรง; การแพร่กระจายและ
ปรากฏการณ์ของคลื่น; การสะท้อน หักเหและการกระจายของแสง; กฎ
แรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน; กฎของคูลอมบ์; สนามไฟฟูาและ
แม่เหล็ก; แรงลอเร็นซ์; โมเมนตัมเชิงมุม 

ENCC1001 
คณิตศาสตร์ 
เชิงฟิสิกส์ 

3(6-0-6) 
90 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี
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องค์ความรู้ที่สภา
วิศวกรก าหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หน่วยกิต/
ชั่วโมง) 

องค์ความรู้พ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์
(ต่อ) 

   

คณิตศาสตร์  วิชานี้เป็นการบูรณาการความรู้ด้านแคลคูลัสหลายตัวแปรเข้ากับ
กลศาสตร์ และด้านแคลคูลัสเชิงเวกเตอร์เข้ากับแม่เหล็กไฟฟูาในการ
สอน หัวข้อทางด้านแคลคูลัสจะถูกน ามาตีความเชิงกายภาพเพื่อให้
นักศึกษาเข้าใจแนวความคิดทางคณิตศาสตร์ได้แจ่มชัดขึ้นและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในด้านกลศาสตร์และแม่เหล็กไฟฟูาได้อย่าง
เหมาะสม 
คณิตศาสตร์ เส้นตรง ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ; อนุพันธ์ย่อย; 
อนุพันธ์ระบุทิศทาง; เกรเดียนต์; ปริพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปรและ
การน าไปใช้; เส้นพาราเมตริก; ฟังก์ชันของเวกเตอร์; สนามเวกเตอร์; 
ปริพันธ์ตามเส้น; ปริพันธ์ตามผิวและปริพันธ์ฟลักซ์; เคิร์ลและไดเวอร์
เจนซ์; ทฤษฏีบทของกรีน สโตก และไดเวอร์เจนซ์ 
กลศาสตร์  การหาเซ็นทรอยด์ จุดศูนย์กลางมวล จุดศูนย์ถ่วงด้วย
ปริพันธ์หลายชั้น; โมเมนต์ที่สองของพื้นที่; การหาโมเมนต์ความเฉื่อย
ด้วยปริพันธ์หลายช้ัน 
แม่เหล็กไฟฟ้า  การเคลื่อนที่ในระนาบและปริภูมิ; การเคลื่อนที่แบบ
วงกลมและแรงสู่ศูนย์กลาง; สนามเวกเตอร์ของไฟฟูาและแม่เหล็ก; 
ความต่างศักย์ไฟฟูา; อีเอ็มเอฟ; กฎของแอมแปร์; ฟลักซ์ไฟฟูาและ
แม่เหล็ก; กฎเหนี่ยวน าของฟาราเดย์; กฎของเกาส์ส าหรับไฟฟูาและ
แม่เหล็ก; สมการแมกซ์เวล; ฟลักซ์ของการเคลื่อนที่ของของไหล 

ENCC1002 
แ ค ล คู ลั ส
ส า ห รั บ
กลศาสตร์และ
แม่เหล็กไฟฟูา 
 

3(6-0-6) 
90 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

ฟิสิกส ์ บรรยาย ปริมาณฐานและหน่วย แรง การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ การ
เคลื่อนที่ในสองมิติ กฎการเคลื่อนที่ กฎการอนุรักษ์พลังงาน การ
เคลื่อนที่แบบหมุน การอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม การเคลื่อนที่แบบสั่น 
คลื่นและสมบัติของคลื่น สมบัติเชิงกลของสสาร กลศาสตร์ของไหล 
ความร้อนและเทอร์มอไดนามกิส์ ทัศนศาสตร์เชิงคลื่น ทัศนศาสตร์เชิง
เรขาคณิต ฟิสิกส์ยุคใหม่   
ปฏิบัติการ ท าการทดลองในห้องปฏิบัติการในหัวข้อ ความเร่ง
เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนต์
ความเฉื่อย การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกเชิงเดียว การสั่นพ้อง ความ
ร้อน และหัวข้อท่ีสอดคล้องกับหลักการต่างๆที่ได้เรียนในภาคบรรยาย 

PHYS0101 
ฟิสิกส์ 

3(2-2-5) 
30 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี
30 ช่ัวโมง
ภาคปฏิบตั ิ
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องค์ความรู้ที่สภา
วิศวกรก าหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หน่วยกิต/
ชั่วโมง) 

องค์ความรู้พ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรม 

   

พื้นฐานทางไฟฟูา วงจรไฟฟูาและวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น: พื้นฐานและกฎทางไฟฟูา 
ทฤษฎีและการวิเคราะห์วงจรไฟฟูา ไฟฟูากระแสสลับ อุปกรณ์สะสม
พลังงาน การวิเคราะห์เฟสเซอร์ วงจรไฟฟูากระแสสลับหนึ่งเฟสและ
สามเฟส ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ออปแอมป์ เครื่องจักรกลไฟฟูาและ
ระบบไฟฟูาก าลัง: ก าลังไฟฟูากระแสสลับ สายไฟฟูาและระบบการเดิน
สายไฟฟูา อุปกรณ์และระบบปูองกันทางไฟฟูา มาตรฐานความ
ปลอดภัยทางไฟฟูาเบื้องต้น หม้อแปลงไฟฟูา เครื่องจักรกลไฟฟูา
เบื้องต้น ระบบการส่งจ่ายก าลังไฟฟูา ระบบควบคุมทางไฟฟูาก าลัง 
ยานยนต์ไฟฟูาและแบตเตอรี่ พลังงานหมุนเวียน แนะน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เช่น IoT, AI และอื่นๆ  ส าหรับการประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ 

EECC0 2 3 2
พื้ น ฐ า น
วิศวกรรมไฟฟูา 

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

 

พื้นฐานอุปกรณ์ส าหรับการวิศวกรรมออโตเมชัน เช่น รีเลย์ แมกเนติก
คอนแทรคเตอร์ วาล์วควบคุม กระบอกสูบ การอ่านแบบและเขียนแบบ
ส าหรับวิศวกรรมออโตเมชัน การออกแบบ การประกอบและการติดตั้ง
ตู้ควบคุม การตรวจสอบและการแก้ปัญหาส าหรับวิศวกรรมออโตเมชัน 

MIIM1213 
ป ฏิ บั ติ ก า ร
วิศวกรรมแมค
ค า ท ร อ นิ ก ส์
และออโตเมชัน 

2(0-4-2) 
60 ช่ัวโมง
ภาคปฏิบตั ิ

 

การออกแบบระบบแมคคาทรอนิกส์ ด้านการพัฒนาระบบการท างาน
ของเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เน้นในส่วนของการออกแบบระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้
หุ่นยนต์และระบบการผลิตที่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมจ าลองเป็นหลัก 

MIIM1303 
ป ฏิ บั ติ ก า ร
วิศวกรรมแมค
ค า ท ร อ นิ ก ส์
และหุ่นยนต์ 

2(0-4-2) 
60 ช่ัวโมง
ภาคปฏิบตั ิ

 

การโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

กระบวนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อัลกอริธึมและการแก้ปัญหา 
การออกแบบแบบบนลงล่างและขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาซับซ้อน ชนิด
ข้อมูล ตัวแปร กลุ่มตัวแปร การจัดการตัวแปรกลุ่มตัวอักษร ตัวกระท า
ทางคณิตศาสตร์และลอจิก การอ่านและเขียนข้อมูล ค าสั่งควบคุม
ทิศทาง ทางเลือกและการท าซ้ า ฟังก์ช่ัน โมดูล เมธอด การจัดการ
แฟูมข้อมูล  การเขียนโปรแกรมกับอุปกรณไ์มโครคอนโทรเลอรแ์ละการ
ติดต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วง 

MICC0202 
ก า ร เ ขี ย น
โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิ ว เ ตอร์
ด้วยภาษา 
ไพธอน 

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

 

เขียนแบบ การเขียนตัวอักษร กฎและข้อก าหนดต่างๆ ของการเขียนแบบ การร่าง
แบบมือเปล่าและการเขียนรูปทรงเรขาคณิต การเขียนแบบโดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วย การมองให้เห็นภาพและการเขียนภาพในหลาย
มุมมองตั้งฉาก การมองให้เห็นภาพและการเขียนภาพในมุมมองสามมิติ 
การก าหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วย การเขียนแบบ
สั่งงาน แบบงานท่อ แบบงานก่อสร้าง และแบบงานไฟฟูา 

MECH0105 
พื้ น ฐ า น ก า ร
เขียนแบบงาน
วิศวกรรม 

 

3(2-2-5) 
30 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี
30 ช่ัวโมง
ภาคปฏิบตั ิ
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องค์ความรู้ที่สภา
วิศวกรก าหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หน่วยกิต/
ชั่วโมง) 

องค์ความรู้พ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรม (ต่อ) 

   

กลศาสตร ์
 

ระบบของแรง แรงลัพธ์ โมเมนต์ โมเมนต์ลัพธ์ สมดุลของอนุภาคและ
วัตถุแกร่ง ใน 2 มิติ และ 3 มิติ พื้นฐานการวิเคราะห์โครงสร้าง โครงข้อ
หมุน โครงข้อแข็งและกลไก ความฝืด จุดศูนย์ถ่วง โมเมนต์ความเฉื่อย
ของพื้นที่และมวล พื้นฐานงานเสมือน เสถียรภาพโครงสร้าง พลศาสตร์ 

MECH0110 
ก ล ศ า ส ต ร์
วิศวกรรม 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี
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องค์ความรู้ที่สภา
วิศวกรก าหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หน่วยกิต/
ชั่วโมง) 

องค์ความรู้ 
เฉพาะทางวิศวกรรม 

   

การดุลมวล 
และพลังงาน 

การค านวณพื้นฐานทางวิศวกรรม หน่วยและมิติ สมบัติเชิงเคมีและเคมี
กายภาพและกระบวนการ อาทิเช่น ความช้ืน การอิ่มตัว การละลาย 
และการตกผลึก สมบัติเชิงอุณหพลศาสตร์ เช่น เอนทัลปี เอนโทรปี 
เอกซ์เซอจี ความร้อนของปฏิกิริยาเคมี ความร้อนของการละลาย และ
ความร้อนของการผสม สมบัติ P-V-T ของแก๊สและสารผสมแก๊ส-ไอดุล
มวลสารและพลังงานของกระบวนการที่สภาวะคงตัวและสภาวะไม่คง
ตัว ดุลมวลสารและพลังงานของระบบหลายหน่วยปฏิบัติการ ปูอน
เวียนรอบ ปูอนข้าม และการเปุาทิ้ง การค านวณดุลมวลสารและ
พลังงานร่วมกัน 

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

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

อุณหพลศาสตร์ทาง
วิศวกรรมเคม ี

สมบัติเชิงอุณหพลศาสตร์ เช่น เอนทัลปี เอนโทรปี เอกซ์เซอจี ความ
ร้อนของปฏิกิริยาเคมี ความร้อนของการละลาย และความร้อนของการ
ผสม สมบัติ P-V-T ของแก๊สและสารผสมแก๊ส-ไอ ดุลมวลสารและ
พลังงานของกระบวนการที่สภาวะคงตัวและสภาวะไม่คงตัว ดุลมวล
สารและพลังงานของระบบหลายหน่วยปฏิบัติการ ปูอนเวียนรอบ ปูอน
ข้าม และการเปุาทิ้ง การค านวณดุลมวลสารและพลังงานร่วมกัน 

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

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

แนวคิดเบื้องต้นของอุณหพลศาสตร์ สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของสาร
บริสุทธิ์ กฎข้อที่หนึ่งและสองของอุณหพลศาสตร์  พลังงาน เอนโทรปี 
พื้นฐานการถ่ายเทความร้อนและการแปลงผันของพลังงาน วัฏจักร
ก าลังเบื้องต้น แนวคิดและคุณสมบัติพื้นฐานของของไหล สมดุลสถิต
ของของไหล สมการอนุรักษ์โมเมนตัมและพลังงาน  สมการความ
ต่อเนื่องและการเคลื่อนที่ การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึงการไหล
ของของไหลที่อัดตัวไม่ได้ในสภาวะคงตัว  คุณสมบัติของของไหล เช่น 
การไหลแบบราบเรียบ และ การไหลแบบปั่นปุวน รวมทั้งการวัดการ
ไหลด้วยอุปกรณ์ต่างๆ 

PIEG0201      
อุณหพลศาสตร์
และกลศาสตร์
ของไหล  

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของแก๊สอุดมคติและแก๊สจริง  สมการสภาวะ 
สมบัติของของผสม สมดุลเฟสของของของผสม การวิเคราะห์วัฏจักร
ก าลัง วัฏจักรความเย็นและวัฏจักรในการเปลี่ยนแก๊สเป็นของเหลว 
แนวคิดในการปรับปรุงประสิทธิภาพของวัฏจักร 

PREG0303  
อุณหพลศาสตร์
วิ ศ ว ก ร ร ม
กระบวนการ 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี
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องค์ความรู้ที่สภา
วิศวกรก าหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หน่วยกิต/
ชั่วโมง) 

องค์ความรู้ 
เฉพาะทางวิศวกรรม 

   

อุณหพลศาสตร์ทาง
วิศวกรรมเคมี (ต่อ) 

ทฤษฎีพื้นฐานของจลนพลศาสตร์และสมดุลของปฏิกิริยาเคมีรวมถึง
เทคนิคการหากลไกและสมการแสดงอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

PREG0304
จลนพลศาสตร์
แ ล ะ ก า ร
ออกแบบเครื่อง
ปฏิกรณ์เคมี 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

แนะน าความส าคัญของหลักการสมดุลวัฎภาค ฟลักซ์เชิงโมล การแพร่  
การถ่ายเทมวลสารระหว่างเฟส สัมประสิทธิ์การถ่ายเทมวลสาร กฎข้อ
ที่หนึ่งของฟิกส์ ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม การน าเอา
หลักการสมดุลวัฎภาค  กฎข้อที่หน่ึงของฟิกส์ และการท าดุลมวล (โมล) 
มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเบื้องต้นส าหรับอุปกรณ์ส าหรับการแยก
สารผสมเบื้องต้น เช่น หอกลั่น หอดูดซึม หอสกัดของแข็ง-ของเหลว 
หอสกัดของเหลว-ของเหลว เครื่องแยกสารด้วยเยื่อเลือกผ่าน หอดูดซับ 

PREG0401  
การถ่ายเท 
ม ว ล ส า ร ใ น
กระบวนกา ร
ผลิต 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

วัสดุศาสตร ์ ความส าคัญและประโยชน์ของวัสดุวิศวกรรมกลุ่มหลักๆ เช่น โลหะ พอ
ลิเมอร์ เซรามิก วัสดุกึ่งตัวน า และวัสดุผสม เฟสไดอะแกรมและการ
แปลความหมาย การศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้างและคุณสมบัติ
ของวัสดุ การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ การเสื่อมสภาพของวัสดุ 
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุวิศวกรรม และการประยุกต์ใช้ใน
งานทางวิศวกรรม 

MATS0310  
วัสดุวิศวกรรม 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

การปฏิบัติการเฉพาะ

ห น่ ว ย แ ล ะ

ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์      

การถ่ายโอน 

แนวคิดเบื้องต้นของอุณหพลศาสตร์ สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของสาร
บริสุทธิ์ กฎข้อที่หนึ่งและสองของอุณหพลศาสตร์  พลังงาน เอนโทรปี 
พื้นฐานการถ่ายเทความร้อนและการแปลงผันของพลังงาน วัฏจักร
ก าลังเบื้องต้น แนวคิดและคุณสมบัติพื้นฐานของของไหล สมดุลสถิต
ของของไหล สมการอนุรักษ์โมเมนตัมและพลังงาน  สมการความ
ต่อเนื่องและการเคลื่อนที่ การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึงการไหล
ของของไหลที่อัดตัวไม่ได้ในสภาวะคงตัว  คุณสมบัติของของไหล เช่น 
การไหลแบบราบเรียบ และ การไหลแบบปั่นปุวน รวมทั้งการวัดการ
ไหลด้วยอุปกรณ์ต่างๆ 

PIEG0201      
อุณหพลศาสตร์
และกลศาสตร์
ของไหล  

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของแก๊สอุดมคติและแก๊สจริง  สมการสภาวะ 
สมบัติของของผสม สมดุลเฟสของของของผสม การวิเคราะห์วัฏจักร
ก าลัง วัฏจักรความเย็นและวัฏจักรในการเปลี่ยนแก๊สเป็นของเหลว 
แนวคิดในการปรับปรุงประสิทธิภาพของวัฏจักร 

PREG0303  
อุณหพลศาสตร์
วิ ศ ว ก ร ร ม
กระบวนการ 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี
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องค์ความรู้ที่สภา
วิศวกรก าหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หน่วยกิต/
ชั่วโมง) 

องค์ความรู้ 
เฉพาะทางวิศวกรรม
(ต่อ) 

   

การปฏิบัติการเฉพาะ
ห น่ ว ย แ ล ะ
ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์      
การถ่ายโอน (ต่อ) 

แนะน าความส าคัญของหลักการสมดุลวัฎภาค ฟลักซ์เชิงโมล การแพร่  
การถ่ายเทมวลสารระหว่างเฟส สัมประสิทธิ์การถ่ายเทมวลสาร กฎข้อ
ที่หนึ่งของฟิกส์ ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม  การน าเอา
หลักการสมดุลวัฎภาค  กฎข้อที่หน่ึงของฟิกส์ และการท าดุลมวล (โมล) 
มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเบื้องต้นส าหรับอุปกรณ์ส าหรับการแยก
สารผสมเบื้องต้น เช่น หอกลั่น หอดูดซึม หอสกัดของแข็ง-ของเหลว 
หอสกัดของเหลว-ของเหลว เครื่องแยกสารด้วยเยื่อเลือกผ่าน หอดูดซับ 

PREG0401  
การถ่ายเทมวล
สารในกระบวน 
การผลิต 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

 หลักการพื้นฐานของการน าความร้อน ทั้งในสภาวะคงตัวและไม่คงตัว 
หลักการพาความร้อน การพาความร้อนแบบอิสระและแบบบังคับ 
กระบวนการและสมบัติการแผ่รังสีความร้อน การแผ่รังสีความร้อน
ระหว่างพื้นผิว ทฤษฎีการเดือดและการควบแน่น การประยุกต์หลักการ
ถ่ายเทความร้อนในการออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ได้แก่ 
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อ เครื่องระเหย เครื่อง
ควบแน่น การควบคุมการท างานของอุปกรณ์ การเพิ่มการถ่ายเทความ
ร้อน 

PREG0302  
ก า ร ถ่ า ย เ ท
ความร้ อน ใน
กระบวนกา ร
ผลิต 
  

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

 ประยุกต์องค์ความรู้พื้นฐานทางกลศาสตร์ การถ่ายเทความร้อน และ
การถ่ายเทมวลในการออกแบบอุปกรณ์ต่างๆที่ส าคัญในกระบวนการ
ผลิต อาทิเช่น ปั๊มและคอมเพรสเซอร์ รวมถึงระบบท่อส าหรับระบบ
ขนส่งแก๊ส ของเหลว และของแข็ง อุปกรณ์ส าหรับการแยกของเหลว-
แก๊ส ของเหลว-ของเหลว แก๊ส-แก๊ส ภาชนะรับความดันในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับ เครื่องปฏิกรณ์เคมี หอกลั่น หอดูดซึมและดูดซับ และ
ภาชนะกักเก็บของเหลวและแก๊ส เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน โดยใช้
การค านวณมือ และแอพพลิเคชัน การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมด้าน
ความแข็งแรงและการทนต่อการกัดกร่อน 

PREG0402 
การออกแบบ
วิ ศ ว ก ร ร ม
กระบวนการ 1 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี



88 

 

 

 

 

องค์ความรู้ที่สภา
วิศวกรก าหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หน่วยกิต/
ชั่วโมง) 

องค์ความรู้ 
เฉพาะทางวิศวกรรม 
(ต่อ) 

   

วิศวกรรมปฏิกิ ริ ย า
เคมีและการออกแบบ
ปฏิกรณ์ 

ทฤษฎีพื้นฐานของจลนพลศาสตร์และสมดุลของปฏิกิริยาเคมีรวมถึง
เทคนิคการหากลไกและสมการแสดงอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การ
ออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ชนิดต่างๆ เช่น เครื่องปฏิกรณ์แบบกะ เครื่อง
ปฏิกรณ์แบบ CSTR และเครื่องปฏิกรณ์แบบ PFR ส าหรับปฏิกิริยาเอก
พันธ์และวิวิธพันธ์ การเลือกใช้และออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การน าเครื่องปฏิกรณ์ต่างชนิดมาใช้รวมกัน 
การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงของความดัน
และอุณหภูมิ  รวมถึงการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ เคมีส าหรับ            
พหุปฏิกิริยา 

PREG0304
จลนพลศาสตร์
แ ล ะ ก า ร
ออกแบบเครื่อง
ปฏิกรณ์เคมี 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

การออกแบบอุปกรณ์
แล ะก า ร ออกแ บ บ
โรงงานทางวิศวกรรม
เคมี 

ประยุกต์องค์ความรู้พื้นฐานทางกลศาสตร์ การถ่ายเทความร้อน และ
การถ่ายเทมวลในการออกแบบอุปกรณ์ต่างๆที่ส าคัญในกระบวนการ
ผลิต อาทิเช่น ปั๊มและคอมเพรสเซอร์ รวมถึงระบบท่อส าหรับระบบ
ขนส่งแก๊ส ของเหลว และของแข็ง อุปกรณ์ส าหรับการแยกของเหลว-
แก๊ส ของเหลว-ของเหลว แก๊ส-แก๊ส ภาชนะรับความดันในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับ เครื่องปฏิกรณ์เคมี หอกลั่น หอดูดซึมและดูดซับ และ
ภาชนะกักเก็บของเหลวและแก๊ส เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน โดยใช้
การค านวณมือและแอพพลิเคชัน การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมด้านความ
แข็งแรงและการทนต่อการกัดกร่อน 

PREG0402 
การออกแบบ
วิ ศ ว ก ร ร ม
กระบวนการ 1
  

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

การออกแบบกระบวนการผลิตส าหรับอุตสาหกรรมเคมี พัฒนา        
ผังกระบวนการผลิต การจ าลองกระบวนการผลิตด้วยซอฟต์แวร์ ท าดุล
มวลสารและพลังงาน การพัฒนาแบบโรงงานหรือผังแสดงรายละเอียด
ของระบบท่อ อุปกรณ์ และอุปกรณ์วัดคุมต่าง ๆ ของกระบวนการผลิต 
(P&ID) การออกแบบอุปกรณ์เบื้องต้นส าหรับกระบวนการผลิต โดยใช้
การค านวณมือและแอพพลิเคชัน  โดยการออกแบบให้ยึดหลักพื้นฐาน
ความปลอดภัยรวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การค านวณความเป็นไป
ได้ของโครงการโดยค านึงถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนส าหรับสินทรัพย์
ระยะยาว (CAPEX) และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ (OPEX) 

PREG0403 
การออกแบบ
วิ ศ ว ก ร ร ม
กระบวนการ 2
  

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

การฝึกบูรณาการองค์ความรู้ในการออกแบบ วางแผนการผลิตและการ
ค านวณต้นทุนการผลิตส าหรับกระบวนการที่มีและไม่มีปฏิกิริยาเคมี
เกี่ยวข้อง รวมทั้งทักษะในการควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพ 
การควบคุมความปลอดภัย โดยยึดหลักพื้นฐานการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การน าเสนอการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 

PIEG0402 
ก า ร ศึ ก ษ า
โรงงานระดับ
น าร่อง 

2(0-4-2) 
60 ช่ัวโมง 
ภาคปฏิบตั ิ
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องค์ความรู้ที่สภา
วิศวกรก าหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หน่วยกิต/
ชั่วโมง) 

องค์ความรู้ 
เฉพาะทางวิศวกรรม 
(ต่อ) 

   

การบริหารโครงการ ประยุกต์องค์ความรู้พื้นฐานทางกลศาสตร์ การถ่ายเทความร้อน และ
การถ่ายเทมวลในการออกแบบอุปกรณ์ต่างๆที่ส าคัญในกระบวนการ
ผลิต อาทิเช่น ปั๊มและคอมเพรสเซอร์ รวมถึงระบบท่อส าหรับระบบ
ขนส่งแก๊ส ของเหลว และของแข็ง อุปกรณ์ส าหรับการแยกของเหลว-
แก๊ส ของเหลว-ของเหลว แก๊ส-แก๊ส ภาชนะรับความดันในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับ เครื่องปฏิกรณ์เคมี หอกลั่น หอดูดซึมและดูดซับ และ
ภาชนะกักเก็บของเหลวและแก๊ส เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน โดยใช้
การค านวณมือและแอพพลิเคชัน การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมด้านความ
แข็งแรงและการทนต่อการกัดกร่อน 

PREG0402 
การออกแบบ
วิ ศ ว ก ร ร ม
กระบวนการ 1
  

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

การออกแบบกระบวนการผลิตส าหรับอุตสาหกรรมเคมี พัฒนาผัง
กระบวนการผลิต การจ าลองกระบวนการผลิตด้วยซอฟต์แวร์ ท าดุล
มวลสารและพลังงาน การพัฒนาแบบโรงงานหรือผังแสดงรายละเอียด
ของระบบท่อ อุปกรณ์ และอุปกรณ์วัดคุมต่าง ๆ ของกระบวนการผลิต 
(P&ID) การออกแบบอุปกรณ์เบื้องต้นส าหรับกระบวนการผลิต โดยใช้
การค านวณมือและแอพพลิเคชัน  โดยการออกแบบให้ยึดหลักพื้นฐาน
ความปลอดภัยรวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การค านวณความเป็นไป
ได้ของโครงการโดยค านึงถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนส าหรับสินทรัพย์
ระยะยาว (CAPEX) และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ (OPEX) 

PREG0403 
การออกแบบ
วิ ศ ว ก ร ร ม
กระบวนการ 2
  

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

การฝึกบูรณาการองค์ความรู้ในการออกแบบ วางแผนการผลิตและการ
ค านวณต้นทุนการผลิตส าหรับกระบวนการที่มีและไม่มีปฏิกิริยาเคมี
เกี่ยวข้อง รวมทั้งทักษะในการควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพ 
การควบคุมความปลอดภัย โดยยึดหลักพื้นฐานการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การน าเสนอการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 

PIEG0402 
ก า ร ศึ ก ษ า
โรงงานระดับ
น าร่อง   

2(0-4-2) 
60 ช่ัวโมง 
ภาคปฏิบตั ิ
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องค์ความรู้ที่สภา
วิศวกรก าหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หน่วยกิต/
ชั่วโมง) 

องค์ความรู้ 
เฉพาะทางวิศวกรรม 
(ต่อ) 

   

พ ล ศ า ส ต ร์ ข อ ง
กระบวนการและการ
ควบคุม เศรษฐศาสตร์
และการประเมินราคา
ทางวิศวกรรมเคมี 

แนะน าโครงสร้างและหลักการการควบคุมอัตโนมัติสมัยใหม่ในระบบ
กระบวนการผลิตเบื้องต้น งานปฏิบัติการทางด้านการควบคุมใน
กระบวนการผลิตในรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบ PLC ระบบ SCADA การ
ปรับแต่งเครื่องควบคุมชนิด PID ส าหรับอุปกรณ์ เช่น เครื่องปฏิกรณ์ 
หอกลั่น การจ าลองกระบวนการผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  การ
สุ่มตัวอย่าง การควบคุมคุณภาพในกระบวนการ การวางแผน
บ ารุงรักษาและการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ 

PIEG0303 
วิ ศ ว ก ร ร ม
ควบคุมระบบ 
ง า น ใ น ง า น
อุตสาหกรรม
  

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

หลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน มูลค่า
ของเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา ผังกระแสการไหลของเงิน การวิเคราะห์
อัตราการตอบแทน การวิเคราะห์ผลคุ้มค่าของการลงทุน การวิเคราะห์
การลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร การวิเคราะห์ค่าเสื่อมราคา การ
วิ เ คราะห์ จุ ดคุ้ มทุนและการค านวณภาษี  การวิ เ คราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจในงานวิศวกรรมภายใต้ความเสี่ยงและ
ความไม่แน่นอน 

PIEG0204 
เศรษฐศาสตร์
วิศวกรรม  

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

วิ ศ ว ก ร ร ม ค ว า ม
ปลอดภั ย แ ละ กา ร
ประเมินความเสี่ยง
วิ ศ ว ก ร ร ม
ก ร ะ บ ว น ก า ร ด้ า น
สิ่งแวดล้อม 

การศึกษาและออกแบบระบบการท างานเพื่อความปลอดภัย ,ศึกษา
ลักษณะและการปูองกันรวมถึงวิธีการแก้ไขบรรเทาอันตรายใน
กระบวนการทางอุตสาหกรรม ,ความปลอดภัยในกระบวนการใช้
สารเคมีและการใช้งานหุ่นยนต์(robot) หลักการควบคุมสิ่งแวดล้อมใน
งานอุตสาหกรรม,กฎหมายความปลอดภัย การยศาสตร์ ระบบดับเพลิง 
และการประเมินความเสี่ยงในอุตสาหกรรม 

PIEG0302 
วิศวกรรมความ
ป ล อ ด ภั ย                                                                                    
 
  

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

ความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบของภาวะมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม แหล่งก าเนิด 
สมบัติ และองค์ประกอบของของเสียจากอุตสาหกรรม การบ าบัดและ
การก าจัดน้ าเสีย การควบคุมมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียงและการ
ควบคุมเสียง การลดปริมาณของเสียและขยะ การจัดการกากตะกอน
บ าบัด การน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ และการลดปริมาณของเสีย
อันตราย ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาสิ่ งแวดล้อมในปัจจุบัน 
กฎหมายและการควบคุม จริยธรรมสิ่งแวดล้อม และการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

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

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี
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ตารางการเทียบองค์ความรู้ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ 

สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 

องค์ความรู้ที่สภา
วิศวกรก าหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 
หมายเหตุ 

องค์ความรู้พ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ 

 
 

 
 

 
 

 

เคม ี ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเคมีพื้นฐาน ซึ่ง
ครอบคลุมเกี่ยวกับสมบัติของอิเล็กตรอนของ
อะตอม และโมเลกุล การค านวณมวลสาร
สัมพันธ์ สมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
จลน์ศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส อุณหเคมี 
ไฟฟูาเคมี นิวเคลียร์เคมีและเคมีอินทรีย์ 

CHEM0120 
เคม ี

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมงภาคทฤษฎ ี

เทียบองค์ความรู้
พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์   

กลุ่มเคม ี
 (เนื้อหาทั้งหมด) 

เคม ี เปเปอร์โครมาโทกราฟี ปฏิกิริยาแทนที่ อินดิเค
เตอร์กรด -เบส ไทเทรชัน ความร้อนของ
ปฏิกิริยา อัตราเร็วของ ปฏิกิริยา สมดุลเคมี 
เคมีไฟฟูา เซลล์กัลวานิก การท าคุณภาพ
วิเคราะห์แบบเซมิไมโคร 

CHEM0190 
ปฏิบัติการเคม ี

1(0-2-1) 
30 ช่ัวโมงภาคปฏบิัต ิ

เทียบองค์ความรู้
พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์   

กลุ่มเคมี  
(เนื้อหาทั้งหมด) 

คณิตศาสตร ์
เชิงวิศวกรรม 

วิชานี้เป็นการบูรณาการคณิตศาสตร์และฟิสิกส์
โดยการแนะน าแนวความคิดทางคณิตศาสตร์ใน
บริบทของความเป็นจริงทางกายภาพเพื่อให้
นักศึกษาเกิดความเข้าใจว่าคณิตศาสตร์คือ
ภาษาของฟิสิกส์ 
คณิตศาสตร์ ทบทวนตรีโกณมิติ; ฟังก์ชันและ
กราฟ; ลิมิต; อนุพันธ์และการน าไปใช้; ปริพันธ์
และการน าไปใช้: พื้นที่ ปริมาตร พื้นที่ผิว งาน 
เซ็นทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่อย; ทฤษฏีบทมูล
ฐานของแคลคูลัส ; เทคนิคการหาปริพันธ์; 
พีชคณิตของเวคเตอร์สามมิติ 
ฟิสิกส์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน; การเคลื่อนที่
แบบเส้นตรง; การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็คไตล์; โม
เมนตัม; แรงและงาน; ทฤษฎีบทงาน-พลังงาน; 
กฎทรงพลังงาน;  โมเมนต์ของแรง; การ
แพร่กระจายและปรากฏการณ์ของคลื่น; การ
สะท้อน หักเหและการกระจายของแสง; กฎแรง
ดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน; กฎของคูลอมบ์; 
สนามไฟฟูาและแม่เหล็ก; แรงลอเร็นซ์; โม
เมนตัมเชิงมุม 

ENCC1001 
คณิตศาสตร ์
เชิงฟิสิกส ์

3(6-0-6) 
90 ช่ัวโมงภาคทฤษฎ ี

เทียบองค์ความรู้
พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์   

กลุ่มคณิตศาสตร ์
เชิงวิศวกรรม  

(เนื้อหาทั้งหมด) 
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องค์ความรู้ที่ 
สภาวิศวกรก าหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 
หมายเหตุ 

องค์ความรู้พ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ 

    

คณิตศาสตร ์
เชิงวิศวกรรม 

วิชานี้เป็นการบูรณาการความรู้ด้านแคลคูลัส
หลายตัวแปรเข้ากับกลศาสตร์ และด้าน
แคลคูลัสเชิงเวกเตอร์เข้ากับแม่เหล็กไฟฟูา  
ในการสอน หัวข้อทางด้านแคลคูลัสจะถูก
น ามาตีความเชิงกายภาพเพื่อให้นักศึกษา
เข้าใจแนวความคิดทางคณิตศาสตร์ได้แจ่ม
ชัดขึ้นและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในด้าน
กลศาสตร์และแม่ เหล็ กไฟฟูา ได้อย่ า ง
เหมาะสม 
คณิตศาสตร์ เส้นตรง ระนาบและผิวใน
ปริภูมิสามมิติ; อนุพันธ์ย่อย; อนุพันธ์ระบุ
ทิศทาง; เกรเดียนต์; ปริพันธ์ของฟังก์ชัน
หลายตัวแปรและการน าไปใช้; เส้นพารา
เมตริก; ฟังก์ชันของเวกเตอร์; สนาม
เวกเตอร์; ปริพันธ์ตามเส้น; ปริพันธ์ตามผิว
และปริพันธ์ฟลักซ์; เคิร์ลและไดเวอร์เจนซ์; 
ทฤษฏีบทของกรีน สโตก และไดเวอร์เจนซ์ 
กลศาสตร์  การหาเซ็นทรอยด์ จุดศูนย์กลาง
มวล จุดศูนย์ถ่วงด้วยปริพันธ์หลายช้ัน ; 
โมเมนต์ที่สองของพื้นที่; การหาโมเมนต์
ความเฉื่อยด้วยปริพันธ์หลายช้ัน 
แม่เหล็กไฟฟ้า  การเคลื่อนที่ในระนาบและ
ปริภูมิ; การเคลื่อนที่แบบวงกลมและแรงสู่
ศูนย์กลาง; สนามเวกเตอร์ของไฟฟูาและ
แม่เหล็ก; ความต่างศักย์ไฟฟูา; อีเอ็มเอฟ; 
กฎของแอมแปร์; ฟลักซ์ไฟฟูาและแม่เหล็ก; 
กฎเหนี่ยวน าของฟาราเดย์; กฎของเกาส์
ส าหรับไฟฟูาและแม่เหลก็; สมการแมกซ์เวล; 
ฟลักซ์ของการเคลื่อนที่ของของไหล 

ENCC1002 
แ ค ล คู ลั ส
ส า ห รั บ
กลศาสตร์และ
แม่เหล็กไฟฟูา 
 

3(6-0-6) 
90 ช่ัวโมง 
ภาคทฤษฎ ี

เทียบองค์ความรู้พ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์   
กลุ่มคณิตศาสตร ์

เชิงวิศวกรรม  
(เนื้อหาทั้งหมด) 
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องค์ความรู้ที่ 
สภาวิศวกรก าหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 
หมายเหตุ 

องค์ความรู้พ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ 

    

ฟิสิกส ์ บรรยาย ปริมาณฐานและหน่วย แรง การ
เคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ การเคลื่อนที่ในสองมิติ 
กฎการเคลื่อนที่ กฎการอนุรักษ์พลังงาน 
การเคลื่อนที่แบบหมุน การอนุรักษ์โมเมนตัม
เชิงมุม การเคลื่อนที่แบบสั่น คลื่นและสมบัติ
ของคลื่น สมบัติเชิงกลของสสาร กลศาสตร์
ของไหล ความร้อนและเทอร์มอไดนามิกส์ 
ทัศนศาสตร์ เ ชิ งคลื่ น  ทัศนศาสตร์ เ ชิ ง
เรขาคณิต ฟิสิกส์ยุคใหม่   
ปฏิบัติการ ท าการทดลองในห้องปฏิบัติการ
ในหัวข้อ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของ
โลก กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนต์
ความเฉื่อย การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก
เชิงเดียว การสั่นพ้อง ความร้อน และหัวข้อที่
สอดคล้องกับหลักการต่างๆที่ได้เรียนในภาค
บรรยาย 

PHYS0101 
ฟิสิกส ์

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

 

เทียบองค์ความรู้พ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์   

กลุ่มฟิสิกส์  
(เนื้อหาทั้งหมด) 
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องค์ความรู้ที่สภา
วิศวกรก าหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 
หมายเหตุ 

องค์ความรู้พ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรม 

    

เขียนแบบวิศวกรรม การเขียนตัวอักษร กฎและข้อก าหนดต่างๆ 
ของการเขียนแบบ การร่างแบบมือเปล่าและ
การเขียนรูปทรงเรขาคณิต การเขียนแบบ
โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย การมองให้เห็นภาพ
และการเขียนภาพในหลายมุมมองตั้งฉาก 
การมองให้เห็นภาพและการเขียนภาพใน
มุมมองสามมิติ การก าหนดขนาดและพิกัด
ความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วย การเขียนแบบ
สั่งงาน แบบงานท่อ แบบงานก่อสร้าง และ
แบบงานไฟฟูา 

MECH0105 
พื้ น ฐ า น ก า ร
เขียนแบบงาน
วิศวกรรม 

 

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

 

เทียบองค์ความรู้
พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม 

กลุ่มการเขียนแบบ
วิศวกรรม  

(เนื้อหาทั้งหมด) 

กลศาสตร ์ ระบบของแรง แรงลัพธ์ โมเมนต์ โมเมนต์
ลัพธ์ สมดุลของอนุภาคและวัตถุแกร่ง ใน 2 
มิติ  และ  3 มิ ติ  พื้ นฐานการวิ เ คราะห์
โครงสร้าง โครงข้อหมุน โครงข้อแข็งและ
กลไก ความฝืด จุดศูนย์ถ่วง โมเมนต์ความ
เฉื่อยของพื้นที่และมวล พื้นฐานงานเสมือน 
เสถียรภาพโครงสร้าง พลศาสตร์ 

MECH0110 
ก ล ศ า ส ต ร์
วิศวกรรม 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

เทียบองค์ความรู้
พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม 

กลุ่มกลศาสตร์ 
(เนื้อหาทั้งหมด) 
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องค์ความรู้ที่สภา
วิศวกรก าหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 
หมายเหตุ 

องค์ความรู้พ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรม 

    

กลศาสตร ์ วิชานี้เป็นการบูรณาการความรู้ด้านแคลคูลัส
หลายตัวแปรเข้ากับกลศาสตร์ และด้าน
แคลคูลัสเชิงเวกเตอร์เข้ากับแม่เหล็กไฟฟูา  
ในการสอน หัวข้อทางด้านแคลคูลัสจะถูก
น ามาตีความเชิงกายภาพเพื่อให้นักศึกษา
เข้าใจแนวความคิดทางคณิตศาสตร์ได้แจ่ม
ชัดขึ้นและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในด้าน
กลศาสตร์และแม่ เหล็ กไฟฟูา ได้อย่ า ง
เหมาะสม 
คณิตศาสตร์  เส้นตรง ระนาบและผิวใน
ปริภูมิสามมิติ; อนุพันธ์ย่อย; อนุพันธ์ระบุ
ทิศทาง; เกรเดียนต์; ปริพันธ์ของฟังก์ชัน
หลายตัวแปรและการน าไปใช้; เส้นพารา
เมตริก; ฟังก์ชันของเวกเตอร์; สนาม
เวกเตอร์; ปริพันธ์ตามเส้น; ปริพันธ์ตามผิว
และปริพันธ์ฟลักซ์; เคิร์ลและไดเวอร์เจนซ์; 
ทฤษฏีบทของกรีน สโตก และไดเวอร์เจนซ์ 
กลศาสตร์  การหาเซ็นทรอยด์ จุดศูนย์กลาง
มวล จุดศูนย์ถ่วงด้วยปริพันธ์หลายช้ัน ; 
โมเมนต์ที่สองของพื้นที่; การหาโมเมนต์
ความเฉื่อยด้วยปริพันธ์หลายช้ัน 
แม่เหล็กไฟฟูา  การเคลื่อนที่ในระนาบและ
ปริภูมิ; การเคลื่อนที่แบบวงกลมและแรงสู่
ศูนย์กลาง; สนามเวกเตอร์ของไฟฟูาและ
แม่เหล็ก; ความต่างศักย์ไฟฟูา; อีเอ็มเอฟ; 
กฎของแอมแปร์; ฟลักซ์ไฟฟูาและแม่เหล็ก; 
กฎเหนี่ยวน าของฟาราเดย์; กฎของเกาส์
ส าหรับไฟฟูาและแม่เหลก็; สมการแมกซ์เวล; 
ฟลักซ์ของการเคลื่อนที่ของของไหล 

ENCC1002 
แ ค ล คู ลั ส
ส า ห รั บ
กลศาสตร์และ
แม่เหล็กไฟฟูา 

3(6-0-6) 
90 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

เทียบองค์ความรู้
พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม 

กลุ่มกลศาสตร์ 
(เนื้อหาทั้งหมด) 
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องค์ความรู้ที่สภา
วิศวกรก าหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 
หมายเหตุ 

องค์ความรู้พ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรม 

    

วัสดุวิศวกรรม ความส าคัญและประโยชน์ของวั สดุ
วิศวกรรมกลุ่มหลักๆ เช่น โลหะ พอลิเมอร์ 
เซรามิก วัสดุกึ่งตัวน า และวัสดุผสม เฟส
ไดอะแกรมและการแปลความหมาย 
การศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้างและ
คุณสมบัติของวัสดุ การทดสอบคุณสมบัติ
ขอ ง วั ส ดุ  ก า ร เ สื่ อ มสภาพของวั ส ดุ 
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ ใ ช้วัสดุ
วิศวกรรม และการประยุกต์ใช้ในงานทาง
วิศวกรรม 

MATS0310 
วัสดุวิศวกรรม 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

เทียบองค์ความรู้
พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม 

กลุ่มวัสดุวิศวกรรม 
(เนื้อหาทั้งหมด) 

 

คอมพิวเตอร ์
ส าหรับวิศวกร 

กระบวนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
อัลกอริธึมและการแก้ปัญหา การออกแบบ
แบบบนล งล่ า ง แ ละขั้ น ตอนวิ ธี ก า ร
แก้ปัญหาซับซ้อน ชนิดข้อมูล ตัวแปร กลุ่ม
ตัวแปร การจัดการตัวแปรกลุ่มตัวอักษร 
ตัวกระท าทางคณิตศาสตร์และลอจิก การ
อ่านและเขียนข้อมูล ค าสั่งควบคุมทิศทาง 
ทางเลือกและการท าซ้ า ฟังก์ช่ัน โมดูล 
เมธอด การจัดการแฟูมข้อมูล  การเขียน
โปรแกรมกับอุปกรณ์ไมโครคอนโทรเลอร์
และการติดต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วง 

MICC0202 
ก า ร เ ขี ย น
โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิ ว เ ตอร์
ด้วยภาษา 
ไพธอน 

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

 

เทียบองค์ความรู้
พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม 

กลุ่มโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
ส าหรับวิศวกร 

 (เนื้อหาทั้งหมด) 

สถิติวิศวกรรม ทฤษฎีบทความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การ
อนุมานเ ชิงสถิติ  การวิ เคราะห์ความ
แปรปรวน  การถดถอยและสหสัมพันธ์  
การประยุกต์วิธีการเชิงสถิติส าหรับการใช้
งานด้านการวิจัยเชิงวิศวกรรม ด้านสังคม
และเศรษฐกิจ 

STAT0115 
สถิติส าหรับ 
การแก้ปัญหา 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

เทียบองค์ความรู้
พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม 

กลุ่มสถติิวิศวกรรม 
(เนื้อหาทั้งหมด) 
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องค์ความรู้ที่สภา
วิศวกรก าหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 
หมายเหตุ 

องค์ความรู้พ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรม 

    

อุณหพลศาสตร ์ แนวคิด เบื้ องต้นของอุณหพลศาสตร์ 
สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของสารบริสุทธิ์ 
กฎข้อที่หนึ่งและสองของอุณหพลศาสตร์  
พลังงาน เอนโทรปี พื้นฐานการถ่ายเท
ความร้อนและการแปลงผันของพลังงาน 
วั ฏจั ก ร ก า ลั ง เบื้ อ งต้ น  แนวคิ ด และ
คุณสมบัติพื้นฐานของของไหล สมดุลสถิต
ของของไหล สมการอนุรักษ์โมเมนตัมและ
พลังงาน  สมการความต่อเนื่องและการ
เคลื่อนที่  การวิ เคราะห์มิติและความ
คล้ายคลึงการไหลของของไหลที่อัดตัว
ไม่ได้ในสภาวะคงตัว  คุณสมบัติของของ
ไหล เช่น การไหลแบบราบเรียบ และ การ
ไหลแบบปั่นปุวน รวมทั้งการวัดการไหล
ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ 

PIEG0201 
อุณหพลศาสตร์
และกลศาสตร์
ของไหล 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎ ี

เทียบองค์ความรู้
พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม 

กลุ่มอุณหพลศาสตร์ 
(เนื้อหาทั้งหมด) 
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องค์ความรู้ที่สภา
วิศวกรก าหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 
หมายเหตุ 

องค์ความรู้พ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรม 

    

กระบวนการผลติ ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต
แบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ กระบวนการขึ้น
รูปโดยการท าให้แข็งตัว: งานหล่อโลหะ 
งานขึ้นรูปแก้ว งานขึ้นรูปยางและพลาสติก
ด้วยแม่พิมพ์ กระบวนการขึ้นรูปโลหะและ
โลหะแผ่น กระบวนการขึ้นรูปโดยการเอา
เนื้อออก: การกลึง การไส การกัด การตัด 
การ เจาะ และการเจีย  กระบวนการ
ประกอบ: สกรู หมุดย้ า และการสวม การ
เชื่อมต่อวัสดุ: การเช่ือม การบัดกรีแข็ง การ
บัดกรีอ่อน และการใช้สารยึดติด การ
ป รั บ แ ต่ ง ส ม บั ติ ท า ง ก ล ข อ ง วั ส ดุ : 
กระบวนการทางความร้อน, การเคลือบผิว 
กระบวนการผลิตสมัยใหม่: เหล็กกล้าความ
ต้านทานแรงสูง, ไบโอพลาสติก, การพิมพ์ 
3 มิติ กระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับเท
รนด์ของเศรษฐกิจสีเขียวหมุนเวียนชีวภาพ 
คว ามปล อดภั ย  อ า ชี วอนา มั ย  แล ะ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

PIEG0203 
เทคโนโลย ี
การผลิต 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมงภาคทฤษฎ ี

เทียบองค์ความรู้
พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม 

กลุ่มกระบวนการผลติ 
(เนื้อหาทั้งหมด) 
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องค์ความรู้ที่สภา
วิศวกรก าหนด 

 
 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 
หมายเหตุ 

องค์ความรู้พ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรม 

    

ความรู้พื้นฐานไฟฟูา 
 

พื้นฐานอุปกรณ์ส าหรับการวิศวกรรมออโต
เมชัน เช่น รีเลย์ แมกเนติกคอนแทรคเตอร์ 
วาล์วควบคุม กระบอกสูบ การอ่านแบบ
และเขียนแบบส าหรับวิศวกรรมออโตเมชัน 
การออกแบบ การประกอบและการติดตั้ง
ตู้ควบคุม การตรวจสอบและการแก้ปัญหา
ส าหรับวิศวกรรมออโตเมชัน 

MIIM1213 
ป ฏิ บั ติ ก า ร
วิศวกรรมแมค
คาทรอนิ กส์
และออโตเม
ชัน 

2(0-4-2) 
60 ช่ัวโมงภาคปฏบิัต ิ

 

เทียบองค์ความรู้
พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม 
กลุ่มความรู ้

พื้นฐานไฟฟูา  
(เนื้อหา ครั้งท่ี 

2,3,4,5,6,9,10,11 
รวม 24 ช่ัวโมง) 

การออกแบบระบบแมคคาทรอนิกส์ ด้าน
การพัฒนาระบบการท างานของเครื่องจักร
ห รื อ ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ที่ มี อ ยู่ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เน้นในส่วนของการ
ออกแบบระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 
โดยใช้หุ่นยนต์และระบบการผลิตที่ ใ ช้
คอมพิวเตอร์ควบคุมจ าลองเป็นหลัก 

MIIM1303 
ป ฏิ บั ติ ก า ร
วิศวกรรมแมค
คาทรอนิ กส์
และหุ่นยนต์ 

2(0-4-2) 
60 ช่ัวโมงภาคปฏบิัต ิ

 

เทียบองค์ความรู้
พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม 
กลุ่มความรู ้

พื้นฐานไฟฟูา 
 (เนื้อหา ครั้งท่ี 1 

รวม 3ช่ัวโมง) 
วงจร ไฟฟู าและวงจรอิ เ ล็ กทรอนิ กส์
เบื้องต้น: พื้นฐานและกฎทางไฟฟูา ทฤษฎี
และการวิ เ คราะห์ วงจร ไฟฟู า  ไฟฟู า
กระแสสลับ อุปกรณ์สะสมพลังงาน การ
วิเคราะห์เฟสเซอร์ วงจรไฟฟูากระแสสลับ
หนึ่งเฟสและสามเฟส ไดโอด ทรานซิสเตอร์ 
ออปแอมป์ เครื่องจักรกลไฟฟูาและระบบ
ไฟฟู าก าลั ง :  ก าลั ง ไฟฟู ากระแสสลับ 
สายไฟฟูาและระบบการเดินสายไฟฟูา 
อุปกรณ์และระบบปูองกันทางไฟฟู า 
มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟูาเบื้องต้น 
หม้อแปลงไฟฟูา  เครื่ องจักรกลไฟฟูา
เบื้องต้น ระบบการส่งจ่ายก าลังไฟฟูา 
ระบบควบคุมทางไฟฟูาก าลัง ยานยนต์
ไฟฟูาและแบตเตอรี่ พลังงานหมุนเวียน 
แนะน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น IoT, AI 
และอื่นๆ  ส าหรับการประยุกต์ใช้งานด้าน
ต่างๆ 

EECC0232 
พื้นฐาน
วิศวกรรม 
ไฟฟูา 

3(2-2-5) 
30 ช่ัวโมงภาคทฤษฎ ี
30 ช่ัวโมงภาคปฏบิัต ิ

 

เทียบองค์ความรู้
พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม 
กลุ่มความรู ้

พื้นฐานไฟฟูา 
(เนื้อหาทั้งหมด) 
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องค์ความรู้ที่สภา
วิศวกรก าหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 
หมายเหตุ 

องค์ความรู้ 
เฉพาะทางวิศวกรรม 

    

กลุ่ม 1 วัสดุ
อุตสาหกรรมและ
กระบวนการผลิตทาง
เทคโนโลยีสมัยใหม ่

หลั กการ ในการวิ เ คร าะห์ ออกแบบ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม  ก า ร ใ ช้
คอมพิวเตอร์ในการสร้างแบบ 3 มิติของ
ผลิตภัณฑ์และการสร้างช้ินงานประกอบ 
การเลือกใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ การ
ก าหนดพิกัด และการสร้างโปรแกรมค าสั่ง
เชิงตัวเลขในการควบคุมกระบวนการผลิต
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และวิศวกรรม
ย้อนรอย 

PIEG0205 
แ ค ด / แ ค ม 
ส า ห รั บ ก า ร
อ อ ก แ บ บ
วิศวกรรม 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมงภาคทฤษฎ ี

เทียบองค์ความรู้
เฉพาะทางวิศวกรรม 
กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรม
และกระบวนการผลติ  

(เนื้อหาทั้งหมด) 

บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม รู้ ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม           
อุตสาหการและโลจิสติกส์ในการวิเคราะห์
และออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และ
กระบวนการโดยการแปลงหน้าที่ของ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เชิงคุณภาพและ
เชิงนวัตกรรม กระบวนการออกแบบและ
วิเคราะห์แผนการทดลองเพื่อก าหนด
สภาวการณ์การผลิตที่เหมาะสมตลอดจน
วิศวกรรมนวัตกรรม 

IELG0305 
บูรณาการ 
ทางวิศวกรรม 
อุ ต ส า ห ก า ร
และโลจิสติกส์ 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมงภาคทฤษฎ ี

เทียบองค์ความรู้
เฉพาะทางวิศวกรรม 
กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรม
และกระบวนการผลติ  
(เนื้อหา ครั้งท่ี 1-10  

รวม 30 ช่ัวโมง) 
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องค์ความรู้ที่สภา
วิศวกรก าหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 
หมายเหตุ 

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

หลักการและพื้นฐานการเพิ่มผลผลิต 
การศึกษาและออกแบบระบบงานเพื่อการ
ปรับปรุงผลิตภาพ และประสิทธิภาพการ
ผลิต การศึกษาและบันทึกการเคลื่อนไหว
การท างานของคน การวิ เคราะห์การ
ท างานระหว่างคนกับเครื่องจักร การ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการปรับปรุงการ
ท า ง าน การศึ กษา เ วลา เพื่ อการวั ด
ประสิทธิผล  ระบบข้อมู ลมาตรฐาน 
หลักการยศาสตร์เบื้องต้น และการใช้
เครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการ
ท างาน 

PIEG0202 
การศึกษา 

และวิเคราะห ์
การท างาน 

ใน
อุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมงภาคทฤษฎ ี

เทียบองค์ความรู้
เฉพาะทางวิศวกรรม 
กลุ่มระบบงานและ

ความปลอดภัย 
(เนื้อหาทั้งหมด) 

การศึกษาและออกแบบระบบการท างาน
เพื่อความปลอดภัย ,ศึกษาลักษณะและ
การปูองกันรวมถึงวิธีการแก้ไขบรรเทา
อันตรายในกระบวนการทางอุตสาหกรรม
,ความปลอดภัยในกระบวนการใช้สารเคมี
และการใช้งานหุ่นยนต์(robot) หลักการ
ควบคุมสิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม ,
กฎหมายความปลอดภัย , การยศาสตร์  
ระบบดับเพลิง และการประเมินความ
เสี่ยงในอุตสาหกรรม 

PIEG0302 
วิศวกรรม 

ความ
ปลอดภัย 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมงภาคทฤษฎ ี

เทียบองค์ความรู้
เฉพาะทางวิศวกรรม 
กลุ่มระบบงานและ

ความปลอดภัย 
(เนื้อหาทั้งหมด) 
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องค์ความรู้ที่สภา
วิศวกรก าหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 
หมายเหตุ 

กลุ่ม 3  
ระบบคุณภาพ 

การควบคุมและการประกันคุณภาพในเชิง
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ภาคอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้สถิติใน
การควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรม ความ
น่า เ ช่ือถือ เ ชิงวิศวกรรม การจัดการ
คุณภาพเชิงรวม หลักการบริหารเชิง
คุณภาพ เช่น ไคเซ็น ซิกส์ซิกม่า ระบบ
ประกันคุณภาพท่ีเกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐาน 
ISO 

PIEG0301 
การควบคุม
และการ
ประกัน
คุณภาพ 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมงภาคทฤษฎ ี

เทียบองค์ความรู้
เฉพาะทางวิศวกรรม 
กลุ่มระบบคณุภาพ 
(เนื้อหาทั้งหมด) 

บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม รู้ ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม           
อุตสาหการและโลจิสติกส์ในการวิเคราะห์
และออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และ
กระบวนการโดยการแปลงหน้าที่ของ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เชิงคุณภาพและ
เชิงนวัตกรรม กระบวนการออกแบบและ
วิเคราะห์แผนการทดลองเพื่อก าหนด
สภาวการณ์การผลิตที่เหมาะสมตลอดจน
วิศวกรรมนวัตกรรม 

IELG0305 
บูรณาการทาง

วิศวกรรม 
อุตสาหการ

และ 
โลจสิติกส ์

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมงภาคทฤษฎ ี

เทียบองค์ความรู้
เฉพาะทางวิศวกรรม 
กลุ่มระบบคณุภาพ 

(เนื้อหา ครั้งท่ี 12-15 
รวม 12 ช่ัวโมง) 
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องค์ความรู้ที่สภา
วิศวกรก าหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 
หมายเหตุ 

กลุ่ม  4 
เศรษฐศาสตร 
และการเงิน 

หลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์ด้าน
เศรษฐศาสตร์และการเงิน มูลค่าของเงินที่
เปลี่ยนไปตามเวลา ผังกระแสการไหลของ
เงิน การวิเคราะห์อัตราการตอบแทน การ
วิเคราะห์ผลคุ้มค่าของการลงทุน การ
วิเคราะห์การลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร 
การวิเคราะห์ค่าเสื่อมราคา การวิเคราะห์
จุดคุ้ มทุนและการค านวณภาษี  การ
วิ เคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อการ
ตัดสินใจในงานวิศวกรรมภายใต้ความ
เสี่ยงและความไม่แน่นอน 

PIEG0204   
เศรษฐศาสตร์

วิศวกรรม 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมงภาคทฤษฎ ี

เทียบองค์ความรู้
เฉพาะทางวิศวกรรม 
กลุ่มเศรษฐศาสตร์

และการเงิน 
(เนื้อหาทั้งหมด) 

การศึกษาวิเคราะห์และการประเมินความ
เป็นไปได้ของโครงการ  การประเมินด้าน
การตลาด การบริหาร การผลิตและการ
บริการ  การจัดการต้นทุนเพื่อการจัดการ
งบประมาณ การจัดการและการวิเคราะห์
งบการเงินและการบัญชี  การประเมิน
รายได้และรายจ่ายทั้งจากการด าเนินงาน
ผลิตและที่เกิดจากการบริหารที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต การประเมินผลกระทบจากการ
โครงการ 

IELG0402 
การศึกษา

ความเป็นไป
ได้ของ

โครงการ 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมงภาคทฤษฎ ี

เทียบองค์ความรู้
เฉพาะทางวิศวกรรม 
กลุ่มเศรษฐศาสตร์

และการเงิน 
(เนื้อหาทั้งหมด) 
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องค์ความรู้ที่สภา
วิศวกรก าหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 
หมายเหตุ 

กลุ่ม 5  
การจัดการการผลิต  

แนะน าเกี่ยวกับบทบาทการวางแผนและ
การควบคุมการผลิต ศึกษาลักษณะและ
คุณสมบัติของกระบวนการผลิต  เทคนิค
ของการพยากรณ์อุปสงค์โดยวิธีทางสถิติ 
การควบคุมและจัดองค์ประกอบของ
กระบวนการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง  
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลก าไรเพื่อการ
ตัดสิน ใจ   การก าหนดงานและการ
จัดล าดับงาน โดยมีการค านวณและการ
วิเคราะห์ผ่านโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ 
ก รณี ศึ กษาการก าหนดกลยุ ทธ์ ก า ร
วางแผนและควบคุมการผลิตสมัยใหม่ 

PIEG0206 
การวางแผน
และควบคมุ

การผลิต 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมงภาคทฤษฎ ี

เทียบองค์ความรู้
เฉพาะทางวิศวกรรม 

กลุ่มการจัดการ 
การผลิต 

(เนื้อหาทั้งหมด) 

วิธีการประเมินหาผลลัพธ์ที่เหมาะสม และ
การน าไปประยุกต์ โดยการสร้างตัวแบบ
และวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อการจัดการ
ก า ร ผ ลิ ต ท า ง ด้ า น วิ ศ ว ก ร ร ม ใ น
อุตสาหกรรมสมัยใหม่ การก าหนดการเชิง
เส้น การจัดการโครงการ การวิเคราะห์
ข่ า ย ง า น  ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ก า ร ขน ส่ ง 
แบบจ าลองการจัดการพัสดุคงคลังแบบ
พื้นฐาน และปัญหาระบบแถวคอย รวมถึง
การใช้โปรแกรมเฉพาะทางมาประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหา 

IELG0301 
การวิจัย

ด าเนินการ
และการ
ประยุกต ์

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมงภาคทฤษฎ ี

เทียบองค์ความรู้
เฉพาะทางวิศวกรรม 

กลุ่มการจัดการ 
การผลิต 

(เนื้อหาทั้งหมด) 

หลักการจัดการระบบการซ่อมบ ารุงและ
หลักการบ ารุงรักษาเชิงทวีผลโดยรวม 
(TPM) การช ารุดเสียหายเชิงสถิติ,ความ
น่าเชื่อถือ,ความสามารถในการบ ารุงรักษา
และความพร้อมใช้งาน,การหล่อลื่น,การ
จัดวัสดุและอะไหล่,การวางแผนการและ
ควบคุมเกี่ ยวกับกิจกรรมบ ารุ งรักษา 
ระบบการบ ารุงรักษาเชิงปูองกันและ
เทคโนโลยีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักร 
การควบคุมการบ ารุงรักษาและระบบ
สั่งงานองค์การบ ารุงรักษา ,ระบบการ
จัดการบ ารุ งรั กษาด้ วยคอมพิวเตอร์ 
(CMMS) 

IELG0302 
การ

บริหารงาน
ซ่อมบ ารุง 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมงภาคทฤษฎ ี

เทียบองค์ความรู้
เฉพาะทางวิศวกรรม 
กลุ่มการจัดการการ

ผลิต 
(เนื้อหาทั้งหมด) 
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 ส าหรับผู้เข้าศึกษาปีการศึกษา {2565 - 2569} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ความรู้ที่สภา
วิศวกรก าหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 
หมายเหตุ 

กลุ่ม 6 การ 
บูรณาการวิธีการทาง
วิศวกรรมอุตสาหการ 

เรียนรู้การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
เบื้ องต้นศึกษาพื้นฐานการออกแบบ 
ขั้นตอนการออกแบบ การประเมินแบบ
และการวางสาธารณูปโภคเพื่อให้ง่ายและ
สะดวกต่อการขนย้ายวัตถุดิบและการ
ท างานโรงงาน ศึกษาปัญหาต่างๆในการ
วางแผนผังรวมถึงสถานที่ตั้ ง โรงงาน 
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และออกแบบการให้
การสนับสนุนการท างานในโรงงาน 

IELG0401 
การออกแบบ

โรงงาน
อุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมงภาคทฤษฎ ี

เทียบองค์ความรู้
เฉพาะทางวิศวกรรม 
กลุ่มการบรูณาการ

ทางวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

(เนื้อหาทั้งหมด) 

ศึกษาทฤษฎีจัดการสมัยใหม่ การเป็น
ผู้ประกอบการ การเป็น Startup หัวหน้า
งาน การท างานร่วมกันเป็นทีม การ
จัดการกับคน ทรัพยากร และการจัดการ
องค์กรของระบบการผลิตและการบริการ 
ระบบการจัดการนวัตกรรมในองค์กร 
รวมถึงการบริหารโรงงาน รูปแบบของ
ธุรกิจสมัยใหม่ การสร้างกลยุทธ์ธุรกิจ การ
หาแหล่งทุน พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
ทางวิศวกรรม การเงินและการตลาดโดย
ใช้ทฤษฎีและเครื่องมือสมัยใหม่ การเพิ่ม
ผลผลิตทางวิศวกรรม กฎหมายแรงงาน 
กฎหมายอุตสาหกรรม รวมถึงข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการค้าทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 

PIEG0207 
การจัดการ

ทางวิศวกรรม
และการเป็น

ผู้ประกอบการ 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมงภาคทฤษฎ ี

เทียบองค์ความรู้
เฉพาะทางวิศวกรรม 
กลุ่มการบรูณาการ

ทางวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

(เนื้อหาทั้งหมด) 
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2. ตารางแสดงผู้สอนในแต่ละองค์ความรู้ 
 

ตารางการเทียบองค์ความรู้ สาขาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและโลจสิติกส์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

ส าหรับผู้เข้าศึกษาปกีารศึกษา 2565 - 2569 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
CHEM0120 เคมี 
 
 

1. ดร. ประภาส  ขอพึ่ง 
วท.บ. เคม ี(มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 
วท.ม. ปิโตรเคม ี(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วท.ด. เคมีอินทรีย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 
2. ดร. ประวิทย์  สิงห์โตทอง 
วท.บ. เคม ี(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วท.ม. เคมีอินทรีย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วท.ด. เคมีอินทรีย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 
3. ดร. ด ารงค์  สมมิตร์ 
วท.บ. เคม ี(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วท.ม. เคมีอินทรีย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วท.ด. เคมีอินทรีย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 21 ปี 
4. ดร. สันติ  ตั้งประภา 
วท.บ. เคม ี(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วท.ม. เคมีอินทรีย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ปร.ด. เคมปีระยุกต์  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 21 ปี 
5. อาจารย์อัญชลี  ทองสิมา 
วท.บ. ชีวเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วท.ม. ชีวเคม ี(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 21 ปี 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
CHEM0190 ปฏิบัติการเคมี 1. ดร. ประภาส  ขอพึ่ง 

วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 
วท.ม. ปิโตรเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วท.ด. เคมีอินทรีย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 
2. ดร. ประวิทย์  สิงห์โตทอง 
วท.บ. เคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วท.ม. เคมีอินทรีย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วท.ด. เคมีอินทรีย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 
3. ดร. ด ารงค์  สมมิตร์ 
วท.บ. เคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วท.ม. เคมีอินทรีย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วท.ด. เคมีอินทรีย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 21 ปี 
4. ดร. สันติ  ตั้งประภา 
วท.บ. เคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วท.ม. เคมีอินทรีย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ปร.ด. เคมีประยุกต์  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 21 ปี 
5. อาจารย์อัญชลี  ทองสิมา 
วท.บ. ชีวเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วท.ม. ชีวเคม ี(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 21 ปี 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
ENCC1001 คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส์ 1. 1. ดร. ธนากาญ  สุนทรกระจ่าง 

วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 
ปร.ด. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
ประสบการณ์สอน 22 ปี 
2. อาจารย์กานต์ฐิตา  สัมปันณา 
วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 18 ปี 

ENCC1002 แคลคูลัสส าหรับกลศาสตร์และแม่เหล็กไฟฟูา 1. ดร. ธนากาญ  สุนทรกระจ่าง 

วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 

ปร.ด. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 

ประสบการณ์สอน 22 ปี 
2. ดร. อรวรรณ  อรุณพลังสันติ 
วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
ปร.ด. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
ประสบการณ์สอน 18 ปี 
3. ดร. สุรีย์พร  สังข์สุวรรณ 
วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
วท.ม. สถิติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 
ปร.ด. สถิติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 
ประสบการณ์สอน 22 ปี 



109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
PHYS0101 ฟิสิกส์  1. ผศ.ดร. สมพงษ์  เลี่ยงโรคาพาธ 

วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
Ph.D. Electrical Engineering (University of Surrey, United Kingdom) 
ประสบการณ์สอน 32 ปี 
2. ผศ.ดร. สุพงษา  เขตต์คีรี 
วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยบูรพา) 
วท.ม. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟูา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
ประสบการณ์สอน 15 ปี 
3. ผศ. ภรวัฏ  ธนกิติวิรุฬ 
วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต์  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 27 ปี 
4. อาจารย์ชัพกิตต์ิ  ชาญสมร 
วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง) 
วท.ม. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 
ประสบการณ์สอน 31 ปี 
5. อาจารย์ศุภกัลย์  วัฒนการุณ 
วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟูา  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 
6. อาจารย์เยาวมาลย์  รพิพันธุ์ 
วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
วท.ม. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
ประสบการณ์สอน 19 ปี 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

MECH0105 พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม 
 

1. ผศ.ดร. กฤษณ์  เรืองพยุงศักดิ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
ประสบการณ์สอน 23 ปี 
2. ผศ.ดร. ปรัชญา  ส ารวยสินธุ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
ประสบการณ์สอน 17 ปี 
3. อาจารย์รัตติกาล  สมัน 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
ประสบการณ์สอน 1 ปี  
. 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม (ต่อ) 
MECH0110 กลศาสตร์วิศวกรรม 
 
 

1. ผศ.ดร. รัชเวช  หาญชูวงศ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
ปร.ด. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
ประสบการณ์สอน 15 ปี 
2. ดร. ชลลดา  เลาะฟอ 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
วศ.ด. วิศวกรรมโยธา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 10 ปี 
3. อาจารย์วิฆเนศ  วงศ์วาณิชวัฒนา 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
M.Eng. Construction Engineering and Management    
(Asian Institute of Technology) 
ประสบการณ์สอน 28 ปี 

MICC0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ด้วยภาษาไพธอน                                    

1. อาจารย์ณัฐพงษ์  จันทร์แดง  
 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟูา (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
 วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
 ประสบการณ์สอน 3 ปี 

MIIM1213 ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
และออโตเมชั่น 

1. อาจารย์ณัฐพงศ์  แพน้อย 
วศ.บ.  (วิศวกรรมไฟฟูา-สาขาย่อยวิศวกรรมระบบวัดคุม)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
ประสบการณ์สอน 8 ปี 

MIIM1303 ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
และหุ่นยนต์ 

1. อาจารย์ศศิธร พยัคฆ์ทอง 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประสบการณ์สอน 2 ปี 10 เดือน 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม (ต่อ) 
EECC0232 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟูา 1. รศ.ดร. สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ 

วท.บ. (ฟิสิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
วศ.ม. (ไฟฟูา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
Ph.D. (Satellite Engineering) University of  Surrey 
ประสบการณ์สอน 28 ปี 
2. ผศ.พัลลภ พันธุปรีชารัตน์ 
อศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
วศ.ม. (อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
ประสบการณ์สอน 30 ปี  
 

MATS0310 วัสดุวิศวกรรม 
 

1. ดร.ชิดชนน์ สารรักษ์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒองค์รักษ์ 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Ph.D (Chemical Engineering) Institute of Process Engineering, University of 
Academy of Sciences, China 
ประสบการณ์สอน 11 ปี 

องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม 
PREG0301 หลักการและการค านวณทางวิศวกรรม
กระบวนการ 

1. ผศ.ดร.นริศรา อินทรจันทร์ 
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Ph.D. (Chemical Engineering) Imperial College of Science, UK 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 

PIEG0201 อุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล  1. ผศ. วรินทร์ เกียรตินุกูล 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ประสบการณ์สอน 14 ปี 

PREG0303 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมกระบวนการ 1. รศ.ดร. ขวัญจิต วงษ์ชารี 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
Ph.D. (Chemical Engineering)The University of New South Wales Australia 
ประสบการณ์สอน 21 ปี 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม (ต่อ) 
PREG0304 จลนพลศาสตร์และการออกแบบ 
เครื่องปฏิกรณ์เคมี 

1. ศ.ดร.วิษณุ   มีอยู่ 
วท.บ. เคมีเทคนิค (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
Ph.D. (Chemical Engineering) 
The University of New South Wales Australia 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 

PREG0302 การถ่ายเทความร้อนในกระบวนการผลิต 1. รศ.ดร. ขวัญจิต วงษ์ชารี 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
Ph.D. (Chemical Engineering) 
The University of New South Wales Australia 
ประสบการณ์สอน 21 ปี 

PREG0401 การถ่ายเทมวลสารในกระบวนการผลิต 1. อาจารย์บวรพงศ์  พรชุติ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบการณ์สอน 20 ปี 

PIEG0402 การศึกษาโรงงานระดับน าร่อง 1. อาจารย์บวรพงศ์  พรชุติ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบการณ์สอน 20 ปี 

PREG0402 การออกแบบวิศวกรรมกระบวนการ 1 1. อาจารย์ชาติชาญ  ตรียะเวชกุล 
วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
M.Phil (Chemical Engineering)  
Heriot-Watt University, UK. 
ประสบการณ์สอน 19 ปี 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม 
PREG0403 การออกแบบวิศวกรรมกระบวนการ 2 1. ศ.ดร.วิษณุ   มีอยู่ 

วท.บ. เคมีเทคนิค (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
Ph.D. (Chemical Engineering) 
The University of New South Wales Australia 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 
2. อาจารย์นพดล  ปั้นจันทร์ (ผู้สอนร่วม) 
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประสบการณ์สอน 4 ปี 

PIEG0303 วิศวกรรมควบคุมระบบงาน 
ในงานอุตสาหกรรม 

1. อาจารย์ชาติชาญ  ตรียะเวชกุล 
วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
M.Phil (Chemical Engineering)  Heriot-Watt University, UK. 
ประสบการณ์สอน 19 ปี 

PIEG0302 วิศวกรรมความปลอดภัย 1. ดร.สุจี ภัทรพุทธ 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปร.ด. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประสบการณ์สอน 4 ปี 

PIEG0204 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 1. อาจารย์ศุภพัฒน์ ปิงตา 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประสบการณ์สอน 9 ปี 

PIEG0401 พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1. ผศ.ดร.นริศรา อินทรจันทร์ 
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Ph.D. (Chemical Engineering) Imperial College of Science, UK 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 
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ตารางการเทียบองค์ความรู้ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและโลจสิติกส์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
ส าหรับผู้เข้าศึกษาปีการศึกษา 2565 – 2569 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
CHEM0120 เคมี 
 
 

1. ดร. ประภาส  ขอพึ่ง 
วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 
วท.ม. ปิโตรเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วท.ด. เคมีอินทรีย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 
2. ดร. ประวิทย์  สิงห์โตทอง 
วท.บ. เคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วท.ม. เคมีอินทรีย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วท.ด. เคมีอินทรีย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 
3. ดร. ด ารงค์  สมมิตร์ 
วท.บ. เคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วท.ม. เคมีอินทรีย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วท.ด. เคมีอินทรีย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 21 ปี 
4. ดร. สันติ  ตั้งประภา 
วท.บ. เคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วท.ม. เคมีอินทรีย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ปร.ด. เคมีประยุกต์  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 21 ปี 
5. อาจารย์อัญชลี  ทองสิมา 
วท.บ. ชีวเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วท.ม. ชีวเคม ี(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 21 ปี 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
CHEM0190 ปฏิบัติการเคมี 1. ดร. ประภาส  ขอพึ่ง 

วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 
วท.ม. ปิโตรเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วท.ด. เคมีอินทรีย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 
2. ดร. ประวิทย์  สิงห์โตทอง 
วท.บ. เคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วท.ม. เคมีอินทรีย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วท.ด. เคมีอินทรีย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 
3. ดร. ด ารงค์  สมมิตร์ 
วท.บ. เคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วท.ม. เคมีอินทรีย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วท.ด. เคมีอินทรีย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 21 ปี 
4. ดร. สันติ  ตั้งประภา 
วท.บ. เคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วท.ม. เคมีอินทรีย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ปร.ด. เคมีประยุกต์  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 21 ปี 
5. อาจารย์อัญชลี  ทองสิมา 
วท.บ. ชีวเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วท.ม. ชีวเคม ี(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 21 ปี 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
ENCC1001 คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส์ 2. 1. ดร. ธนากาญ  สุนทรกระจ่าง 

วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 
ปร.ด. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
ประสบการณ์สอน 22 ปี 
2. อาจารย์กานต์ฐิตา  สัมปันณา 
วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 18 ปี 

ENCC1002 แคลคูลัสส าหรับกลศาสตร์และแม่เหล็กไฟฟูา 1. ดร. ธนากาญ  สุนทรกระจ่าง 

วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 

ปร.ด. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 

ประสบการณ์สอน 22 ปี 
2. ดร. อรวรรณ  อรุณพลังสันติ 
วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
ปร.ด. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
ประสบการณ์สอน 18 ปี 
3. ดร. สุรีย์พร  สังข์สุวรรณ 
วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
วท.ม. สถิติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 
ปร.ด. สถิติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 
ประสบการณ์สอน 22 ปี 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 

PHYS0101 ฟิสิกส์  1. ผศ.ดร. สมพงษ์  เลี่ยงโรคาพาธ 
วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
Ph.D. Electrical Engineering (University of Surrey, United Kingdom) 
ประสบการณ์สอน 32 ปี 
2. ผศ.ดร. สุพงษา  เขตต์คีรี 
วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยบูรพา) 
วท.ม. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟูา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
ประสบการณ์สอน 15 ปี 
3. ผศ. ภรวัฏ  ธนกิติวิรุฬ 
วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต์  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 27 ปี 
4. อาจารย์ชัพกิตต์ิ  ชาญสมร 
วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
วท.ม. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 
ประสบการณ์สอน 31 ปี 
5. อาจารย์ศุภกัลย์  วัฒนการุณ 
วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟูา  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 
6. อาจารย์เยาวมาลย์  รพิพันธุ์ 
วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
วท.ม. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
ประสบการณ์สอน 19 ปี 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
MECH0105 พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม 
 

1. ผศ.ดร. กฤษณ์  เรืองพยุงศักดิ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
ประสบการณ์สอน 23 ปี 
2. ผศ.ดร. ปรัชญา  ส ารวยสินธุ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
ประสบการณ์สอน 17 ปี 
3. อาจารย์รัตติกาล  สมัน 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
ประสบการณ์สอน 1 ปี    
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม (ต่อ) 
MECH0110 กลศาสตร์วิศวกรรม 
 
 

1. ผศ.ดร. รัชเวช  หาญชูวงศ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
ปร.ด. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
ประสบการณ์สอน 15 ปี 
2. ดร. ชลลดา  เลาะฟอ 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
วศ.ด. วิศวกรรมโยธา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 10 ปี 
3. อาจารย์วิฆเนศ  วงศ์วาณิชวัฒนา 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
M.Eng. Construction Engineering and Management    
(Asian Institute of Technology) 
ประสบการณ์สอน 28 ปี 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม (ต่อ) 
MATS0310 วัสดุวิศวกรรม 
 

1. ดร.ชิดชนน์ สารรักษ์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒองค์รักษ์ 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Ph.D (Chemical Engineering) Institute of Process Engineering, 
University of Academy of Sciences, China 
ประสบการณ์สอน 11 ปี 

MICC0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ด้วยภาษาไพธอน                                    

1. อาจารย์ณัฐพงษ์  จันทร์แดง  
 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟูา (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
 วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
 ประสบการณ์สอน 3 ปี 

STAT0115 สถิติส าหรับการแก้ปัญหา 
 
 

1. ผศ. อุษาวดี อินทร์คล้าย 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์สอน 11 ปี 
2. ดร. สุรีย์พร  สังข์สุวรรณ 
วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
วท.ม. สถิติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 
ปร.ด. สถิติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 
ประสบการณ์สอน 22 ปี .                                                  
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม (ต่อ) 
PIEG0201 อุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล 1. ผศ. วรินทร์ เกียรตินุกูล 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ประสบการณ์สอน 14 ปี 

PIEG0203 เทคโนโลยีการผลิต 1. ผศ.ดร.ปรัชญา ส ารวยสินธุ์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
ประสบการณ์สอน 12 ปี 

MIIM1213 ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
และออโตเมชั่น 

1. อาจารย์ณัฐพงศ์  แพน้อย 
วศ.บ.  (วิศวกรรมไฟฟูา-สาขาย่อยวิศวกรรมระบบวัดคุม)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
ประสบการณ์สอน 8 ปี 

MIIM1303 ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
และหุ่นยนต์ 

1. อาจารย์ศศิธร พยัคฆ์ทอง 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประสบการณ์สอน 2 ปี 10 เดือน 

EECC0232 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟูา 1. รศ.ดร. สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ 
วท.บ. (ฟิสิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
วศ.ม. (ไฟฟูา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
Ph.D. (Satellite Engineering) University of  Surrey 
ประสบการณ์สอน 28 ปี 
2. ผศ.พัลลภ พันธุปรีชารัตน์ 
อศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
วศ.ม. (อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
ประสบการณ์สอน 30 ปี  
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม 
PIEG0205 แคด/แคม ส าหรับการออกแบบวิศวกรรม 1. ผศ. อุษาวดี อินทร์คล้าย 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์สอน 11 ปี 

IELG0305 บูรณาการทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
และโลจิสติกส์ 

1. ผศ. อุษาวดี อินทร์คล้าย 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์สอน 11 ปี 
2. อาจารย์ณราวดี สิทธิเดชธ ารง  
วศ.บ. (วิศวกรรมโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์สอน 12 ปี 
3. ผศ.ดร.ธนิดา สุนารักษ์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วศ.ด. (การจัดการโลจิสติกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบการณ์สอน 16 ปี 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา 
ระบุรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
ในแต่ละองค์ความรู้ท่ีสภาวิศวกรก าหนด 

องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม (ต่อ) 
PIEG0202 การศึกษาและวิเคราะห์การท างาน 
ในอุตสาหกรรม                     

1. อาจารย์ศุภพัฒน์ ปิงตา 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประสบการณ์สอน 9 ปี 

PIEG0302 วิศวกรรมความปลอดภัย 1. ดร.สุจี ภัทรพุทธ 
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา 
วศ.ด.(การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประสบการณ์สอน 4 ปี 

PIEG0301 การควบคุมและการประกันคุณภาพ 1. ผศ.ดร.ธนิดา สุนารักษ์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วศ.ด. (การจัดการโลจิสติกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบการณ์สอน 16 ปี 

PIEG0204   เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 1. อาจารย์ศุภพัฒน์ ปิงตา 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประสบการณ์สอน 9 ปี 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม (ต่อ) 
IELG0402   การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 1. ผศ. วรินทร์ เกียรตินุกูล 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ประสบการณ์สอน 14 ปี 
.      
2. อาจารย์ณราวดี สิทธิเดชธ ารง 
วศ.บ. (วิศวกรรมโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์สอน 12 ปี 
3. อาจารย์ศุภพัฒน์ ปิงตา 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประสบการณ์สอน 9 ปี 

PIEG0206   การวางแผนและควบคุมการผลิต 1. ผศ. วรินทร์ เกียรตินุกูล 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ประสบการณ์สอน 14 ปี 

IELG0301  การวิจัยด าเนินการและการประยุกต์ 1. ผศ. อุษาวดี อินทร์คล้าย 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์สอน 11 ปี 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม (ต่อ) 
IELG0302    การบริหารงานซ่อมบ ารุง 1. ดร.สุจี ภัทรพุทธ 

วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา 
วศ.ด.(การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประสบการณ์สอน 4 ปี 

IELG0401    การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 1. ดร.สุจี ภัทรพุทธ 
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา 
วศ.ด.(การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประสบการณ์สอน 4 ปี 

PIEG0207  การจัดการทางวิศวกรรม 
และการเป็นผู้ประกอบการ 

1. ผศ. วรินทร์ เกียรตินุกูล 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ประสบการณ์สอน 14 ปี 
.      
2. ผศ. อุษาวดี อินทร์คล้าย 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์สอน 11 ปี 
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ส่วนที่ 5 สิง่สนับสนุนการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
1. ห้องปฏิบัติการ 

1.1. บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง 
 

รายช่ือห้องปฏิบัติการพื้นฐานและห้องปฏิบัติการวิจัย 
1.1.1 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 

1) ห้องปฏิบัติการ Fluid Mechanics 

เคร่ืองมือและชุดการทดลอง จ านวน รูปภาพ 
1 ชุดทดลองวัดอัตราการไหลโดยใช้ 

Venturi และแผ่น Orifice 
(Air Flow Test Set)  

1 ชุด 

 
2 ชุดทดลองวัดการสูญเสียก าลังการ

ไหลในท่อ 
(Flow or Fiction Loss in Pipe) 

1 ชุด 

 
3 ชุดทดลองประสิทธิภาพของปั๊มน้ า

(Centrifugal Pump Test Set) 
1 ชุด 
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เคร่ืองมือและชุดการทดลอง จ านวน รูปภาพ 
4 ชุดทดลอง Multi Pump Test 

(Multi-Pump Test Set) 
1 ชุด 

 
5 ชุดทดลองประสิทธิภาพกังหันน้ า 

Pelton 
(Pelton & Francis Turbine Test 
Set) 

1 ชุด 

 
 

2)  ห้องปฏิบัติการ Material Testing 

เคร่ืองมือและชุดการทดลอง จ านวน รูปภาพ 
1 ชุดทดลองการโก่งตัวของคาน

แบบหน้าตัดไมส่มมาตร 
 

1 ชุด 
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เคร่ืองมือและชุดการทดลอง จ านวน รูปภาพ 
2 ชุดทดลองการโก่งตัวของคานยื่น 

 
1 ชุด 

 
3 ชุดทดลองการโก่งตัวของคานท่ีมี

จุดรองรับอย่างง่ายชุดท่ี 1 และ
ชุดที่ 2 
 

1 ชุด 

 
4 เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกด 

Universal Testing Machine 
(Tensile Test set) 
 

1 เครื่อง 

 
5 เครื่องทดสอบความแข็งของร็อค

เวลล ์
(Brinell and Rockwell 
Hardness Tester) 
 

1 เครื่อง 
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3) ห้องปฏิบัติการ Thermodynamics & Heat Transfer 

เคร่ืองมือและชุดการทดลอง จ านวน รูปภาพ 
1 ชุดทดลองการปรับอากาศ 

Air Conditioning Unit 
 

1 ชุด 

 
2 ชุดทดลองการพาความร้อนแบบ

ธรรมชาติและแบบบังคับ 
(Free & Forced Heat 
Convection Test Set) 

1 ชุด 

 
3 ชุดทดลองการถ่ายเทความร้อนแบบ

ท่อซ้อน 
 

1 ชุด 
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4) ห้องปฏิบัติการ Dynamics 

เคร่ืองมือและชุดการทดลอง จ านวน รูปภาพ 
1 ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟูา

กระแสตรงแบบระบบเปดิด้วย
สัญญาณอนาล๊อค 
(Feedback Control) 
 
 

1 ชุด 

 
 

 

1.1.2 ห้องปฏิบัติการ Programmable Logic Control 

เคร่ืองมือและชุดการทดลอง จ านวน รูปภาพ 
1 Control Panel Digital in/out 

and Analog in/out 
11 เครื่อง 

 
 

2 ชุดควบคุมปั๊มน้ าด้วยพีแอลซ ี 5 ชุด  
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1.1.3 ห้องปฏิบัติการ Process Control  

เคร่ืองมือและชุดการทดลอง จ านวน รูปภาพ 
1 ถังกรอง (กรองสนิม, กรอง Carbon, 

กรองเรซิน) 
3 ถัง 

 
 

2 ระบบกรองน้ า Reverse Osmosis 
(RO) พร้อม Conduct 

1 ชุด 

 
 

3 เครื่องบรรจุอัตโนมตั ิ 1 เครื่อง 
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1.1.4 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 

เคร่ืองมือและชุดการทดลอง จ านวน รูปภาพ 
1 เครื่องสกัดของแข็งด้วย

ของเหลว  
(Solid Liquid Extraction) 
 

1 เครื่อง 

 
 

2 เครื่องระเหยแบบฟิลม์บาง 
(Evaporator) 

1 เครื่อง 

 
 

3 อุปกรณ์การกลั่นแบบกะ 1 เครื่อง 
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เคร่ืองมือและชุดการทดลอง จ านวน รูปภาพ 
4 เครื่องกวนผสม 1 เครื่อง 

 
 

 

1.1.5 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์การท างาน และการยศาสตร์ 

เคร่ืองมือและชุดการทดลอง จ านวน รูปภาพ 
1 ชุดทดลองการศึกษาการ

ท างาน (Lean Game) 
 

4 ชุด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.2. โปรแกรมส าเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software) 

 

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

  5.    ASPEN PLUS 
  6.    MATLAB 
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2. แหล่งบริการข้อมูลทางวิชาการ 
2.1. ห้องสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
จ านวนหนังสือที่มีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 

ล าดับที ่ หมวดหรือประเภทหนังสือ 
ปัจจุบัน (เล่ม) 

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

ลัทธิคอมมิวนิสต ์
599 93 

19 หมวด J  รัฐศาสตร์ 1,661 65 
20 หมวด K กฎหมาย 1,182 93 
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ล าดับที ่ หมวดหรือประเภทหนังสือ 
ปัจจุบัน (เล่ม) 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
21 หมวด L การศึกษา 2,777 238 
22 หมวด M ดนตรี 147 39 
23 หมวด N วิจิตรศิลป์ ศิลปกรรม  895 157 
24 หมวด P ภาษาและวรรณคดี 4,161 3,340 
25 หมวด Q วิทยาศาสตร์ทั่วไป 678 429 
26 หมวด QA คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์ 6,626 7,976 
27 หมวด QB ดาราศาสตร์ 68 47 
28 หมวด QC ฟิสิกส ์ 779 1,230 
29 หมวด QD เคมี 656 818 
30 หมวด QE ธรณีวิทยา 59 49 
32 หมวด QK พฤกษศาสตร์ 150 25 
33 หมวด QL สัตวศาสตร์ 358 421 
34 หมวด QM กายวิภาคศาสตร์ 55 93 
35 หมวด QP สรีรศาสตร์ 213 197 
36 หมวด QR – QZ จุลชีววิทยา 182 218 
37 หมวด R การแพทยแ์ละพยาบาล 1,604 394 
38 หมวด S การเกษตรทั่วไป 256 60 
39 หมวด SB กสิกรรม 530 34 
40 หมวด SD การปุาไม ้ 100 19 
41 หมวด SF – SP สัตวแพทย ์การประมง การล่าสัตว ์ 2,011 2,113 
42 หมวด T เทคโนโลยี 2,476 1,072 
43 หมวด TA วิศวกรรมทั่วไป วิศวกรรมโยธาทั่วไป 2,459 3,066 
44 หมวด TC วิศวกรรมชลศาสตร์ 228 120 
45 หมวด TD เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล 534 305 
46 หมวด TE –TH วิศวกรรมการทาง ถนนและผิวจราจร 1,071 506 
47 หมวด TJ วิศวกรรมเครื่องกล 1,389 1,304 
48 หมวด TK วิศวกรรมไฟฟูาและอุตสาหกรรม 4,859 5,727 
49 หมวด TL วิศวกรรมยานยนต ์ 437 243 
50 หมวด TM – TN วิศวกรรมเหมืองแร่ 130 119 
51 หมวด TP วิศวกรรมเคมี 485 519 
52 หมวด TR การถ่ายภาพ 692 80 
53 หมวด TS การจัดการอุตสาหกรรม 1,233 865 
54 หมวด TT ศิลปะและงานที่ใช้ฝีมือ การค้าที่เกี่ยวขอ้งกับวิศวกรรม 108 72 
55 หมวด TX คหกรรมศาสตร์ 451 72 
56 หมวด U วิทยาศาสตร์การทหาร 72 28 
57 หมวด V นาวกิศาสตร์ 6 48 
58 หมวด W เทคโนโลยีทางการแพทย ์ 55 4 
59 หมวด Z บรรณานุกรมและบรรณารักษศาสตร์ 612 405 
60 หนังสืออ้างอิง 2,767 2,375 
61 นวนิยาย – เร่ืองสั้น 3,363 977 
62 มอก. 453 0 

รวมทั้งหมด   82,132   44,464 
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ตารางจ านวนรายชื่อวารสารในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
 

ล าดับที ่ ประเภทวารสาร ปัจจุบัน (ชื่อเรื่อง) 
1 ภาษาไทย 190  
2 ภาษาอังกฤษ 74   

                                                รวมทั้งหมด 264 
 

  
ตารางจ านวนหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการที่มีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 
ล าดับที ่ ประเภทวารสาร ปัจจุบัน (เล่ม) 

1 ภาษาไทย 32,433 
2 ภาษาอังกฤษ 23,757 

                                                รวมทั้งหมด 56,190 
 

 
ตารางจ านวนหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีที่มีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 
ล าดับที ่ ประเภทวารสาร ปัจจุบัน (เล่ม) 

1 ภาษาไทย 17,792 
2 ภาษาอังกฤษ 18,636 

                                                รวมทั้งหมด 36,428 

 
จ านวนหนังสือในส านักหอสมุดท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบัน 

 

ล าดับที ่ หมวด 
จ านวนที่มีอยู่ ณ ปัจจบุัน (เล่ม) 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
1 หมวดหนังสือ 

หนังสือประกอบวิชาและหนังสือประกอบวิชาสาขาอื่นๆ 
78,769   43,487    

รวม 122,256  
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จ านวนวารสารในส านักหอสมุดที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน 

 

ล าดับท่ี หมวด 
จ านวนท่ีมีอยู ่ณ ปจัจุบัน 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
1 หมวดวารสาร 

วารสารวิชาการและวารสารวชิาการอืน่ๆ 
190 ชื่อเรือ่ง  

(เฉพาะวิชา 38 ชือ่เรื่อง)   
74 ชื่อเรือ่ง    

(เฉพาะวิชา 25 ชือ่เรื่อง) 
รวม 264 ชื่อเรือ่ง 

2 หมวดฐานขอ้มูลส าหรับ 
สาขาวิชาและสาขาที่เกี่ยวเนื่อง 

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

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

 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
- 

1 ฐาน 
- 

รวม 1 ฐาน 
3 หมวดสื่ออิเลก็ทรอนกิส ์

1. ฐานขอ้มูลซีดรีอม ABI / inform Global  
2. ฐานขอ้มูลซีดรีอม ASTp 
3. ฐานขอ้มูลดรรชนีวารสารไทยของ มทม. 
4. ฐานขอ้มูลสทิธิบัตรนานาชาต ิ
5. ฐานขอ้มูล Journal Link 
6. Open Access ต่างๆ อาทิ e-books, e-journals 
7. ฐานขอ้มูล TDC 
8. Microfilm วารสารของ IEEE/IEE ตั้งแต่ ค.ศ.1913-2000 

 
- 
- 

1 ฐาน 
- 

1 ฐาน 
- 

1 ฐาน 
- 

 
1 ฐาน 
1 ฐาน 

- 
1 ฐาน 

- 
1 ฐาน 

- 
1 ฐาน 

รวม 8 ฐาน 
  

      

จ านวนหนังสือส าหรับสาขาวิชาในส านักหอสมุด ที่มีอยู่ ณ ปัจจบุัน 
 

ล าดับที ่ หมวด 
จ านวนที่มีอยู่ ณ ปัจจบุัน (เล่ม) 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
1 หมวดหนังสือ 

ส าหรับสาขาวิชาและสาขาที่เกี่ยวเนื่องที่มีอยู่ในส านักหอสมุด 
32,433 23,757 

รวม 56,190 เลม่ 
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รายการหนังสือส าหรับสาขาวิชา และสาขาท่ีเกี่ยวเนื่องท่ีมีอยู่ในส านักหอสมุด 

จ าแนกตามหมวดหมู่ได้ ดังนี้ 
 

หมวด : ค าอธิบาย    หนังสือภาษาไทย (เล่ม) หนังสือภาษาอังกฤษ (เล่ม) 

H  สังคมศาสตร์ทั่วไป     248   22 
HA สถิต ิ      213   54 
HB ทฤษฎีเศรษฐศาสตร ์    530   350 
HD บริหารธรุกิจ, การจดัการ    5,807   1,936 
HE การขนส่งสินค้า     283   80 
HF การพาณิชย ์     7,403   2,821 
Q  วิทยาศาสตร์ทั่วไป     678   429 
QA คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร ์    6,626   7,976 
QC ฟิสิกส ์      779   1,230 
QD เคม ี      656   818 
T  เทคโนโลยีทั่วไป     2,476   1,072 
TD วิศวกรรมสุขาภิบาล    532   305 
TK วิศวกรรมไฟฟูาและอตุสาหกรรม  4,859   5,727 
TS โรงงานผลติภณัฑ ์    1,233   865 
TT การค้าที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม  108   72 

รวม    32,433   23,757   
 

 
 

    ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 
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2.2. สิ่งอ านวยความสะดวก 
 (อ้างอิงตามหัวข้อ 1 และหัวข้อ 2.1) 
 

3. การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
รายนามคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายใน 

1.     รองศาสตราจารย์ ดร.สมิทธิ์ เอ่ียมสอาด  ประธานกรรมการ 
2.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ เพ็ชร์กุล  กรรมการ 
3.     ดร.ประวิทย์ สิงห์โตทอง        กรรมการและเลขานุการ 

 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน : 

 1.  เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน 

 2.  เพื่อให้ข้อมูลซึ่งช่วยสะท้อนให้เห็นจุดที่ควรพัฒนา - จุดแข็งของหลักสูตร 

 3.  เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร 
 

วิธีการด าเนินงาน : 
 1.  การศึกษาและวิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) การของหลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน 
โดยตรวจสอบกับหลักฐานเอกสารประกอบ 
 2.  บุคคลที่คณะผู้ตรวจประเมินสัมภาษณ์ คือ  

1) ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ มีอยู่ 
2) รองศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจิต วงษ์ชารี 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริศรา อินทรจันทร์ 
4) อาจารย์บวรพงศ์ พรชุติ 
5) อาจารย์ชาติชาญ ตรียะเวชกุล      

 

สรุปผลการประเมินของคณะผู้ตรวจประเมิน 
1.บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (เดิมคณะ
วิศวกรรมศาสตร์) ได้เริ่มเปิดด าเนินการเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2538  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของวิชาชีพ ที่มีความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคมีและมีความสามารถในการจัดการในอุตสาหกรรมเคมีเป็นอย่างดี 
หลังจากเปิดด าเนินการมีการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2544 ปี 2547 และปี 2552 โดยผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก 
สกอ. เรียบร้อย ในปี พ.ศ. 2555 ได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง โดยใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) เป็น
แนวทางในการจัดท าหลักสูตร (มคอ.2) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ. เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 
เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 จนถึงปีการศึกษา 2559 ล่าสุดได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรปีการศึกษา 2560 โดยผ่าน
การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 และผ่านการรับทราบจาก สกอ. 
เมือ่วันที่ 19 กันยายน 2559   
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  
องค์ประกอบ จ านวนตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1  ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
องค์ประกอบที่ 2  2 4.64 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3  3 3.00 ปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 4  3 4.00 ด ี
องค์ประกอบที่ 5  4 3.50 ด ี
องค์ประกอบที่ 6 1 3.00 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้  13 3.64 ดี 

 
2. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  ปีการศึกษา 2563 
ตารางท่ี 1 สรุปคะแนนโดยประเมินตนเองของหลักสูตร ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) (ระบุจ านวน/ร้อยละ) 
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1   การบริหารจัดการหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสตูรที่ก าหนดโดย สกอ. 
 

ผ่าน ผ่าน 

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐานหลกัสูตร 
 หลักสูตรได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
 

 4.70 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑติปรญิญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 

ร้อยละ 91.67 4.58 คะแนน 

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต เฉลี่ยรวม 4.64 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การรับนักศึกษา  3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา  4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ผลลัพธ์ที่เกดิกับนกัศึกษา  2 คะแนน 

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา เฉลี่ยรวม 3.00 คะแนน 
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องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย ์  4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย ์  รวม 5 คะแนน 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 60 5 คะแนน 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ร้อยละ 60 5 คะแนน 

- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร  ร้อยละ 156 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย์ 
 

 3 คะแนน 

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ เฉลี่ยรวม 4.00 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร  3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจดัการเรียนการ
สอน 

 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรยีน  3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน เฉลี่ยรวม 3.50 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้  3 คะแนน 

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ เฉลี่ยรวม 3.00 คะแนน 
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ตารางที่ 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 

องค์ประกอบ 
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน ผ่าน/ไมผ่่านการประเมิน 
 

 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตวั

บ่ง
ชี้ใ

น
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
-6

 

2 - - 4.64 4.64 ระดับคณุภาพ ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3 3.00 - - 3.00 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3 4.00 - - 4.00 ระดับคณุภาพ ดี 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคณุภาพ ดี 

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

 

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 2-6   
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย            3.01-4.00 ระดับคุณภาพด ี
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง      4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเดน่และจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่  2 – องค์ประกอบที่  6 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีต าแหน่งวิชาการมากกว่าคร่ึง และได้ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
นักศึกษามีอัตราการจบตามหลักสูตรและอัตราการได้งานท าค่อนข้างสูง 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรบัปรุง 
ควรหาช่องทางและกลยุทธ์ในการเพิ่มจ านวนนักศึกษา 
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา และอัตราการส าเร็จการศึกษาตามเวลาของหลักสูตรของนักศึกษาลดลง  
ให้ดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนอย่างใกล้ชิด  
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สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
รายนามคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายใน 

1.   รองศาสตราจารย์ ดร.สมิทธิ์ เอ่ียมสอาด  ประธานกรรมการ 
2.   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กรณิการ์ มูลโพธิ์  กรรมการ 
3.   อาจารย์กนกสม ชุติโสวรรณ       กรรมการและเลขานุการ 

 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน : 
 1.  เพ่ือวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน 
 2.  เพ่ือให้ข้อมูลซึ่งช่วยสะท้อนให้เห็นจุดที่ควรพัฒนา - จุดแข็งของหลักสูตร 
 3.  เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร 
 
วิธีการด าเนินงาน : 
 1.  การศึกษาและวิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) การของหลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน 
โดยตรวจสอบกับหลักฐานเอกสารประกอบ 
 2.  รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ 
                บุคคลที่คณะผู้ตรวจประเมินสัมภาษณ์ (ระบุชื่อ และต าแหน่ง) คือ  

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรินทร์ เกียรตินุกูล 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนิดา สุนารักษ์ 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุษาวดี อินทร์คล้าย 
4) ดร. สุจี ภัทรพุทธ 
5) อาจารย์พิพัฒน์พงศ์ เทพมณี 
6) อาจารย์ ศุภพัฒน์ ปิงตา 

      เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม คือ          
 

 3.  สรุปผลการประเมินของคณะผู้ตรวจประเมิน 

 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร 

 

1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2563  ได้  ไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง  มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.27 คะแนน)  ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ  (13 ตัวบ่งชี้)  โดยมีสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบ  
ดังต่อไปนี้ 
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องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมิน

เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

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

องค์ประกอบที่ 1    ผ่าน   ไม่ผ่าน  

องค์ประกอบที่ 2 4.17 ดีมาก  

องค์ประกอบที่ 3 3.00 ปานกลาง  

องค์ประกอบที่ 4 3.91 ดี  

องค์ประกอบที่ 5 2.88 ปานกลาง  

องค์ประกอบที่ 6 2.00 น้อย  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.27 ดี  

  
2.  ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ได้เริ่มเปิดด าเนินการ
เป็นครั้งแรกในปีการศึกษา  2546  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ และสามารถน าศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ การออกแบบ และการวางแผน ในงานอุตสาหกรรมได้  

  2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างเพียงพอในการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีที่จะเกิดข้ึนใหม่ในอนาคตได้ 
  3. ผลิตบัณฑิตที่มีพร้อมทางด้านความรู้ในวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการมีจริยธรรม และคุณธรรม 
  4. ส่งเสริมการพัฒนาและการวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

ของประเทศ 
  5. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ และ ความรู้ เพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับสูงทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ และได้มี

การปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2560 (หลักสูตรปรับปรุง) เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย และทันต่อเทคโนโลยีที่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และจะมีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งในปีการศึกษา 2564 
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3. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
การด าเนินงาน/ผลการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที ่2  บัณฑิต 
-    หลักสูตรควรหาวิธีรับมือกับการปรับกระบวนการ
ความรู้พื้นฐานให้กับบัณฑิต เนือ่งจากผลประเมินใน
หัวข้อ “ความรู”้ จากผู้ประกอบการนั้น ในปีการศึกษา 
2562 ต่ ากว่าส่วนอื่นๆ และในปกีารศึกษา 2562 ผล
คะแนนเฉลี่ยก็ต่ าลงเชน่กัน 
-   หลักสูตรควรมีกระบวนการเพื่อผลักดันนักศึกษาจบ
การศึกษาตามเกณฑ์หลักสูตร ในปริมาณที่มากข้ึน
อย่าง คงที่ หรือมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
-    หลักสูตรควรตั้งเปูาหมายในการพัฒนากระบวนการที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาบัณฑิตทีช่ัดเจน 
-   หลักสูตรฯ ควรหากระบวนการวิเคราะห์เพิ่มเติมว่า เกิด
อะไรข้ึนที่ท าให้คะแนนประเมินจากผู้ประกอบการลดลง 

- ประธานหลักสูตร และคณะกรรมการคณะ เห็นด้วยใน
ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินภายใน และมีการวางแผนปรับหลักสูตร
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
- มีการจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะด้านความรู้ ให้กับนักศึกษาที่จะส าเร็จ
การศึกษาด้วยการอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยมีหัวข้อการอบรม ใน
หัวข้อเรื่อง การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และความรู้
พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการท างาน และ จัดกิจกรรมในปี 2563 
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะเข้าสู่การท างานจริง  
 

องค์ประกอบที ่3  นักศึกษา 
-   หลักสูตรควรทบทวนและปรบัปรุงกระบวนการของการ
รับนักศึกษาเข้า ควรเพิ่มกระบวนการหรือกลยุทธ์ในการรับ
นักศึกษาเพื่อคงปริมาณของนักศึกษาที่จะรับเข้ามา 
-   หลักสูตรควรตั้งเปูาหมายในกระบวนการตา่งๆเก่ียวกับ
การพัฒนานักศึกษาเอาไว้ เพื่อให้สามารถประเมิน
กระบวนการที่ใชง้าน และสามารถที่จะสร้างกรอบในการ
ปรับปรุงกระบวนการได้ อีกทั้งควรที่จะด าเนนิการส ารวจ
ความพึงพอในในการพฒันานักศึกษาด้วยหลักสูตรเอง ซึ่ง
จะสามารถที่จะได้ผลการประเมนิที่เหมาะสมยิง่กว่า 
-    หลักสูตรควรทบทวนและปรับปรุงกระบวนการเพื่อ
รักษาอัตราคงอยู่ของนักศึกษา เนื่องจากแนวโน้มลดลง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ควรที่จะท าการส ารวจสาเหตุที่อัตราคงอยู่
ลดลง เพื่อจะได้หาทางปรับกระบวนการตา่งๆได้ 
 

- กระบวนการเพื่อผลักดันนักศึกษาจบการศึกษาตามเกณฑ์หลกัสูตร 
มีการจัดท ารายชื่อนักศึกษา และ แจ้งทะเบียนให้ นักศึกษาทีผ่ลการ
เรียนต่ ากว่า 2 ให้ติดต่ออาจารยท์ี่ปรึกษา และขอค าแนะน าผา่นการ
ให้ค าปรึกษา และ นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาโปรเจคไม่ได้ จะตอ้งน า
ผลการเรียนมาให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาเพื่อปรบัแผนการ
ศึกษาก่อนลงทะเบียนวชิาโครงงานทุกครั้ง  และ กรณนีักศึกษา
ประสบปัญหาการลงทะเบียนให้น าผลการเรียนมาปรึกษาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรก่อนท าการลงทะเบียน  
- มีการก าหนดเปูาหมายให้นักศึกษาได้เข้าฝึกงานกบัตามศนูย์วจิัย/
ศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ  การพานกัศึกษาไปดูงาน ปี4 จ านวน 3 คร้ัง  
- มีการก าหนดกิจกรรมแนะแนว ที่ทางหลักสตูรร่วมกับ
ประชาสัมพนัธ์ ในการจัดกิจกรรม STEM CAMP และโชว์ตัวอย่าง
การเรียนรู้ของวิชาในหลักสูตร การจัดท าสื่อประชาสัมพนัธ์ผา่น
เครือข่ายอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
หลักสูตร  
- การรักษาอัตราคงอยู่ โดย เก็บข้อมูลผลการศึกษา ของนักศึกษา 
และให้ค าปรึกษาผา่นระบบที่ปรึกษา และมีการจัดการท าตัวอย่าง
และแบบฝึกหัด ให้กับนักศึกษา เช่นในรูปแบบ MKG การจัดติวทั้ง
จากรุ่นพี่ หรืออาจารย์ หรือ ตัวอย่างการค านวณ และให้นักศึกษาได้
ทดลองท าก่อนการสอบจริง  
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที ่5  หลักสูตร 
-   หลักสูตรควรมีข้ันตอน และ แผนการปรับปรุง
กระบวนการในวางแผนการออกแบบหลักสูตรอย่างชัดเจน 
 

- หลักสูตรวางแผนการออกแบบหลักสูตร โดยส ารวจความต้องการ
จากภาคอุตสาหกรรม ภาคสถาบันการศึกษา สภาวิศวกร เพื่อ
ออกแบบหลักสูตรที่ตอบโจทย์ในทุกภาคส่วน ซึ่ง ในหลักสูตรมกีาร
หารือในการเพิ่มเนื้อหาหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และโปรแกรมการ
สื่อสารด้านโลจิสติกส์ เพิ่มเติมในหลักสูตรที่จะท าการปรบัปรุง 
 

องค์ประกอบที ่6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
-  หลักสูตรควรมีข้ันตอนในการวางแผนสิ่งสนบัสนนุที่
ต้องการอย่างชัดเจน เพื่อสามารถที่จะสรุปและร้องขอกับ
ทางมหาวิทยาลยัได ้
 

- หลักสูตรมีการวางแผนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ล่วงหน้า และมีการ
ประชุมเพื่อขอความเห็นในการจัดสรรงบประมาณในการสั่งซื้อสิ่ง
สนับสนุน และอุปกรณ์ที่จ าเป็น รวมทั้งห้องปฏิบัติการที่รองรับการ
ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาให้มีความช านาญสูงขึ้น 
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4. ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน   

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.   
     (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรฯ พ.ศ. 2548) 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ผ่านเกณฑ์/     ไม่

ผ่านเกณฑ์ 
ระบุเหตุผลหากไม่ผ่านเกณฑ์ 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่านเกณฑ์  

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่านเกณฑ์  

3. คุณสมบัติของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูร   

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อน   

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

  

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)   

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์     

8. การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา   

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์และการค้นควา้อิสระใน
ระดับบณัฑติศึกษา 

  

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างตอ่เนื่องและสม่ าเสมอ 

  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ผ่านเกณฑ์  

 

ผลการประเมินองค์ประกอบที่  1 
  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
หมายเหตุ : - ระดับปริญญาตรี ต้องผ่าน 3 ข้อ (ข้อ 1, 2, 11)   

- ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องผ่าน 11 ข้อ (ข้อ 1 - 11)  
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ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต 

 ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ หมายเหตุ/ข้อสังเกต (ถ้ามี) 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

3.87  
 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 4.46  

- ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีทีไ่ดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป ี

4.46  
 

- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดับปรญิญาโทที่
ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร ่

 

- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดับปรญิญาเอกที่
ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร ่

 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 4.17  
 
ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบท่ี 3  นักศึกษา 

 ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ หมายเหตุ/ข้อสังเกต (ถ้ามี) 

3.1 การรับนักศึกษา 3  

 - การรับนักศึกษา 3 หลักสตูรฯควรจะมี เพิ่มกระบวนการในการเพิ่ม

ปริมาณหรือ คงอัตราการรบันักศกึษาเข้าที่เป็น

กระบวนการของตนเองให้มากข้ึน 

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา หลักสตูรฯควรจะมี ระบบในการเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้าศึกษาที่เป็นกระบวนการของ

หลักสตูรเอง 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานกัศึกษา 3  

 - การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ        และแนะแนว
แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตร ี

3  

- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวทิยานิพนธใ์นระดับบณัฑิตศึกษา   

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรยีนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 
 

 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศกึษา 3  

 - การคงอยู่ของนักศึกษา 3  

- การส าเร็จการศึกษา  

- ความพึงพอใจและผลการจดัการขอ้ร้องเรียนของนักศึกษา  

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 3  

ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบท่ี 4  อาจารย ์
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 ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ หมายเหตุ/ข้อสังเกต (ถ้ามี) 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3  

 - ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูร 3  

- ระบบการบริหารอาจารย ์  

- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์  

4.2 คุณภาพอาจารย์ 4.72  

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีวุฒิปริญญาเอก 5  

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 4.17  

 

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร  5  

- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับ

การอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าหลักสตูร 

N/A  

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 4  

 - การคงอยู่ของอาจารย ์ 4  

- ความพึงพอใจของอาจารย์  

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4 3.91  

 
ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ หมายเหตุ/ข้อสังเกต (ถ้ามี) 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3  

 - การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 3  

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์นั้นๆ  

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน 2  

 - การก าหนดผู้สอน 2  

- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
(มคอ.3 และมคอ.4) การจัดการเรียนการสอน 

 

 

- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการ บูรณา
การกับการวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม  และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

- การควบคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้า
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 ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ หมายเหตุ/ข้อสังเกต (ถ้ามี) 

ของศาสตร์ 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้อง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 

 

- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

 

5.3 การประเมินผู้เรียน 2  

 - การประเมินผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 2  

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

 

- การประเมินวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระในระดับบณัฑติศึกษา  

 

5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 4.5  

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5 2.88  
 

ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
 ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ หมายเหตุ/ข้อสังเกต (ถ้ามี) 

6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน 2  

 - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

2  

 

 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจดัการ
เรียนการสอน 

 

 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 

 

 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6 2  

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 - 6 3.27  

5. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
องค์ 

ประกอบ 
ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอ้ย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
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3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1  ผ่าน   ไม่ผ่านการประเมิน 
ห ลั ก สู ต ร   ไ ด้   ไ ม่ ไ ด้  
มาตรฐาน 

2 
คะ

แน
นเ

ฉล
ี่ยข

อง
ทุก

ตัว
บ่ง

ชี้ใ
น 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บที่
 2

 - 
6 

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

4 3 3.91 - - 3.91 ระดับคุณภาพ ดี 

5 4 3.00 2.83 - 2.88 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

6 1 - 2.00 - 2.00 ระดับคุณภาพ น้อย 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน 3.39 2.63 4.17 3.27 ระดับคณุภาพ ดี 

 
หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้ในการค านวณคะแนนในแต่ละด้านตามตารางดังนี้ 
 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอ้ย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตร  ได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

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

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

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

6 1 - 6.1 - 2.00 ระดับคุณภาพ น้อย 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน 3.29 2.63 4.17 3.27 ระดับคณุภาพ ดี 
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6. รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะ 
 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
ไม่ม ี

จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะ 
-    หลักสูตรควรมีกระบวนการเพื่อผลักดันนักศึกษาจบการศึกษาตามเกณฑ์หลักสูตร ในปริมาณท่ีมากขึ้นอย่าง 
     คงท่ี หรือมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
- หลักสูตรควรตั้งเปูาหมายในการพัฒากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบัณฑิตที่ชัดเจน 
- หลักสูตรควรวิเคราะห์ผลของของการประเมิณบัณฑิตตามกรอบ TQF ว่ามีสาเหตุอะไรที่ท าให้คะแนนส่วนของการวิเคราะห์

ความรู้ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข ในเกณฑ์ที่ต่ า 

 
องค์ประกอบท่ี 3  นักศึกษา 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
- ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะ 
- หลักสูตรควรทบทวนและปรับปรุงกระบวนการของการรับนักศึกษาเข้า ควรเพิ่มกระบวนการหรือกลยุทธ์ในการรับนักศึกษา

เพื่อเพ่ิมปริมาณของนักศึกษาท่ีจะรับเข้ามา 

- หลักสูตรควรทบทวนและปรับปรุงกระบวนการเพื่อรักษาอัตราคงอยู่ของนักศึกษา เนื่องจากแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ทั้งนี้ควร
ทีจ่ะท าการส ารวจสาเหตุที่อัตราคงอยู่ลดลง เพื่อจะได้หาทางปรับกระบวนการต่างๆได้ 

 
 

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
- อาจารย์มีการสร้างงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

- มีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะ 
ไม่ม ี

 
องค์ประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
- ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะ 
- หลักสูตรควรมีขั้นตอน และ แผนการปรับปรุงกระบวนการในวางแผนการออกแบบหลักสูตรอย่างชัดเจน  
- หลักสูตรควรมีการประชุมเพื่อกระจายข้อมูลให้ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ทราบการเปลี่ยนแปลงและการด าเนินอยู่อย่าง

ต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
- ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะ 
 

- หลักสูตรควรมีขั้นตอนในการวางแผนสิ่งสนับสนุนที่ต้องการอย่างชัดเจน เพื่อสามารถที่จะสรุปและร้องขอกับทาง
มหาวิทยาลัยได้ 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
- ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



155 

 

ส่วนที่ 6 โครงสร้างหลักสตูร 

   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
    (1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 6 หน่วยกิต 
    (2) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
    (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 12 หน่วยกิต 

   ข. หมวดวิชาเฉพาะ 103 หน่วยกิต 
    (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 13 หน่วยกิต 
    (2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร ์ 22 หน่วยกิต 
    (3) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 
     สาขาย่อยวิศวกรรมกระบวนการ 

 แบบปกต ิ 59 หน่วยกิต 
 แบบสหกิจศึกษา 65 หน่วยกิต 

     สาขาย่อยวิศวกรรมอุตสาหการและโลจสิติกส์ 
 แบบปกต ิ 59 หน่วยกิต 
 แบบสหกิจศึกษา 68 หน่วยกิต 

 

    (4) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 
     สาขาย่อยวิศวกรรมกระบวนการ 

 แบบปกต ิ 9 หน่วยกิต 
 แบบสหกิจศึกษา 3 หน่วยกิต 

     สาขาย่อยวิศวกรรมอุตสาหการและโลจสิติกส์ 
 แบบปกต ิ 9 หน่วยกิต 
 แบบสหกิจศึกษา 0 หน่วยกิต 

   ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
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รายวิชา  
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 

(1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมจ านวนหน่วยกิตเท่ากับ 6 หน่วยกิต 2 รายวิชา โดยมีรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

SOHU0019 นวัตกรรมและความคิดสรา้งสรรค์ 
(Innovation and Creativity) 

3(3-0-6) 

SOHU0027 การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการท างาน 
(Social Skills Development for Careers) 

3(3-0-6) 

(2) กลุ่มวิชาภาษา รวมจ านวนหน่วยกิตเท่ากับ 12 หน่วยกิต 4 รายวิชา โดยมีรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ENGL0001 ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล 
(English in the Digital World) 

3(3-0-6) 

ENGL0002 ภาษาอังกฤษส าหรับสเตม็ศึกษา 
(English for STEM Education) 

3(3-0-6) 

ENGL0003 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี
(English for Engineering and Technology) 

3(3-0-6) 

ENGL0004 ภาษาอังกฤษธุรกิจส าหรับที่ท างาน 
(Business English for the Workplace) 

3(3-0-6) 

 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมจ านวนหน่วยกิตเท่ากับ 12 หน่วยกิต 4 รายวิชา โดยมีรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ENCC0005 
 
MECH0190 
 
MICC0202 

นวัตกรรมเชิงวิศวกรรม 
(Engineering Innovation) 
การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน 
(Basic Tool Skills Practice) 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ยภาษาไพธอน 
(Python Computer Programming) 

3(3-0-6) 
 

3(0-6-3) 
 

3(2-2-5) 

STAT0115 สถิติส าหรับการแก้ปัญหา  
(Statistics for Problem Solving) 

3(3-0-6) 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 103 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมจ านวนหน่วยกิตเท่ากับ 13 หน่วยกิต 5 รายวิชา โดยมีรายวิชาดังต่อไปนี้ 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

CHEM0120 เคม ี
(Chemistry) 

3(3-0-6) 

CHEM0190 ปฏิบัติการเคม ี
(Chemistry Laboratory) 

1(0-2-1) 

ENCC1001 คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส ์
(Physical Mathematics)  

3(6-0-6) 

ENCC1002 แคลคูลสัส าหรับกลศาสตร์และแมเ่หล็กไฟฟูา 
(Calculus for Mechanics and Electromagnetism) 

3(6-0-6) 

PHYS0101 ฟิสิกส ์
(Physics) 
 

3(2-2-5) 

 (2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมศาสตร์ รวมจ านวนหน่วยกิตเท่ากับ 22 หน่วยกิต 8 รายวิชา โดยมีรายวิชาดังต่อไปนี้ 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

EECC0232 
 
MATS0310 
 
MECH0105 
 

พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟูา 
(Fundamental Electrical Engineering) 
วัสดุวิศวกรรม 
(Engineering Materials) 
พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม 
(Fundamental Engineering Drafting) 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 
 

MECH0110 
 
MICC0203 
 

กลศาสตร์วิศวกรรม 
(Engineering Mechanics) 
ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตรข์้อมูล                 
(AI and Data Science) 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 

   

 

MIIM1213 
 

ปฏิบัติการวศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
(Mechatronics and Automation Engineering Laboratory) 

2(0-4-2) 

MIIM1303 
 

ปฏิบัติการวศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
(Mechatronics and Robots Engineering Laboratory) 

2(0-4-2) 

PIEG0201 
 

อุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล 
(Thermodynamics and Fluid Mechanics) 
 
 
 
 
   
  

3(3-0-6) 
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(3) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ แผนการศึกษาแบบปกติรวมจ านวนหน่วยกิตเท่ากับ 59 หน่วยกิต และแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษารวม
จ านวนหน่วยกิตเท่ากับ 65 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้ 

3.1 วิชาเฉพาะบังคับ(เรียนร่วม) โดยทั้งสองแผนการศึกษา ต้องศึกษาแบบเดียวกันจ านวน 34 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้ 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
PIEG0202 
 
PIEG0203 
 
PIEG0204 
 

การศึกษาและวิเคราะห์การท างานในอุตสาหกรรม 
(Industrial Work Study and Analysis) 
เทคโนโลยีการผลติ 
(Manufacturing Technology) 
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
(Engineering Economics) 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

 

PIEG0205 
 
PIEG0206 
 
PIEG0207 
 
PIEG0301 
 
PIEG0302 
 
PIEG0303 
 
PIEG0381 
 
PIEG0401 
 
PIEG0402 
 
 

MUTA0001 
 
MUTA0002 
 

แคด/แคม ส าหรับการออกแบบวศิวกรรม 
(CAD/CAM For Engineering Design) 
การวางแผนและควบคุมการผลิต 
(Production Planning and Control) 
การจัดการทางวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ 
(Engineering Management and Entrepreneurship) 
การควบคุมและการประกันคุณภาพ 
(Quality Control and Assurance) 
วิศวกรรมความปลอดภัย 
(Safety Engineering) 
วิศวกรรมควบคมุระบบงานในงานอุตสาหกรรม 
(Process Control Engineering) 
ปฏิบัติการวศิวกรรมกระบวนการ 
(Process Engineering Laboratory)  
พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(Fundamentals in Environmental Engineering) 
การศึกษาโรงงานระดับน าร่อง 
(Pilot Plant Study) 
การออกแบบโครงงานเบื้องต้น 
(Preliminary Project Design) 
การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์ 
(Critical Project Design) 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

2(0-4-2) 
 

                 3(3-0-6) 
 

 2(0-4-2) 
 

0(0-24-0) 
 

0(0-24-0) 
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3.2 วิชาเฉพาะบังคับแยกเรียนตามกลุ่มวิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 
3.2.1 กลุ่มวิชาวิศวกรรมกระบวนการ  
3.2.1.1 แผนการศึกษาแบบปกต ิ ศึกษาจ านวน 21 หน่วยกิต  7 รายวิชา ดังต่อไปนี ้

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

PREG0301 หลักการและการค านวณทางวิศวกรรมกระบวนการ  
(Process Engineering Principles and Calculations) 

3(3-0-6) 

PREG0302 
 
PREG0303 
 

การถ่ายเทความร้อนในกระบวนการผลิต  
(Process Heat Transfer) 
อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมกระบวนการ 
(Process Engineering Themodynamics)  

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

PREG0304 จลนพลศาสตร์และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคม ี
(Kinetics and Reactor Design) 

3(3-0-6) 

PREG0401 การถ่ายเทมวลสารในกระบวนการผลิต  
(Process Mass Transfer) 

3(3-0-6) 

PREG0402 การออกแบบวิศวกรรมกระบวนการ 1  
(Process Engineering Design I) 

3(3-0-6) 

PREG0403 การออกแบบวิศวกรรมกระบวนการ 2  
(Process Engineering Design II) 

3(3-0-6) 
 
 

 

3.2.1.2 แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา ศึกษาจ านวน 18 หน่วยกิต  6 รายวิชา  ดังต่อไปนี้ 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
PREG0301 หลักการและการค านวณทางวิศวกรรมกระบวนการ  

(Process Engineering Principles and Calculations) 
3(3-0-6) 

PREG0302 
 
PREG0303 
 

การถ่ายเทความร้อนในกระบวนการผลิต  
(Process Heat Transfer) 
อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมกระบวนการ 
(Process Engineering Themodynamics) 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

PREG0304 จลนพลศาสตร์และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคม ี
(Kietics and Reactor Design) 

3(3-0-6) 

PREG0401 การถ่ายเทมวลสารในกระบวนการผลิต  
(Process Mass Transfer) 

3(3-0-6) 

PREG0402 
 
 

การออกแบบวิศวกรรมกระบวนการ 1  
(Process Engineering Design I) 

3(3-0-6) 
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3.2.2 กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ ทั้งสองแผนการศึกษาต้องศึกษาจ านวน 21 หน่วยกิต 7 รายวิชา ดังต่อไปนี้ 
 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

     IELG0301 การวิจัยและการด าเนินการประยกุต์ 3(3-0-6) 
 (Operations Research and Applications) 
     IELG0302 การบริหารงานซ่อมบ ารุง         3(3-0-6) 
  (Maintenance Management) 
     IELG0303 ระบบโลจสิติกส์และโซ่อุปทานแบบบูรณาการ       3(3-0-6) 
  (Integrated Logistics and Supply Chain Systems)  
     IELG0304 ระบบวางแผนทรัพยากรวสิาหกิจ        3(3-0-6) 
  (Enterprise Resource Planning)  
      IELG0305 บูรณาการทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจสิติกส ์      3(3-0-6) 
  (Integration of Industrial engineering and Logistics) 
     IELG0401 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม        3(3-0-6) 
  (Industrial Plant Design) 
     IELG0402 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ        3(3-0-6) 
  (Project Feasibility study) 

 

3.3 วิชาเฉพาะบังคับ แยกตามกลุ่มวิชาชีพและแผนการศึกษา ดังนี้ 
3.3.1 กลุ่มวิชาวิศวกรรมกระบวนการ 
3.3.1.1 แผนการศึกษาแบบปกต ิศึกษาจ านวน 4 หน่วยกิต  ดังต่อไปนี้ 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

INDT0390 การฝึกงานอุตสาหกรรม 
(Industrial Internship) 

0(240 ช่ัวโมง) 

PREG0490 
 
PREG0491 
 

โครงงานวิศวกรรมกระบวนการ 1 
(Process Engineering Project I) 
โครงงานวิศวกรรมกระบวนการ 2 
(Process Engineering Project II) 

                 2(0-4-2) 
 
                 2(0-6-3) 
 
 

3.3.1.2 แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา ศึกษาจ านวน 13 หน่วยกิต  ดังต่อไปนี้ 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
PREG0492 
 
COOP0013 
  

โครงงานสหกิจวิศวกรรมกระบวนการ 
(Co-operative Process Engineering Project) 
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมกระบวนการ 
(Co-Operative Education in Process Engineering) 

2(0-4-2) 
 

11(0-360-0) 
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3.3.2 กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ 
3.3.2.1 แผนการศึกษาแบบปกต ิศึกษาจ านวน 4 หน่วยกิต  ดังต่อไปนี้ 

 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

 

INDT0390 การฝึกงานอุตสาหกรรม 
(Industrial Internship) 

0(240 ช่ัวโมง) 

       IELG0490 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1       2(0-4-2) 
    (Industrial Engineering Project I) 
        IELG0491 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2        2(0-6-3) 
    (Industrial Engineering Project II) 

 
3.3.2.2 แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา ศึกษาจ านวน 13 หน่วยกิต  ดังต่อไปนี้ 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

IELG0492 
 
COOP0014 
 
 

โครงงานสหกิจวิศวกรรมอตุสาหการ 
(Co-operative Industrial Engineering Project) 
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
(Co-Operative Education in Industrial Engineering) 

2(0-4-2) 
 

11(0-360-0) 
 

 
(4) กลุ่มรายวิชาเฉพาะเลือก เฉพาะแผนการศึกษาแบบปกติ รวมจ านวนหน่วยกิตเท่ากับ 9 หน่วยกิต 3 รายวิชา โดย 
ที่ไม่ซ้ ากับรายวิชาเฉพาะบังคับ ใน 4 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกกลุ่มใดก็ได้ โดยมีรายวิชาดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มวิศวกรรมกระบวนการผลิต โดยมีรายวิชาดังต่อไปนี้ 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 

PREG0301 หลักการและการค านวณทางวิศวกรรมกระบวนการ                                          3(3-0-6) 
(Process Engineering Principles and Calculations) 

PREG0302 
 
PREG0303 
 

การถ่ายเทความร้อนในกระบวนการผลิต                                                       3(3-0-6) 
(Process Heat Transfer)  
อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมกระบวนการ                                                    3(3-0-6) 
(Process Engineering Thermodynamics) 

PREG0304 จลนพลศาสตร์และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคมี                                           3(3-0-6) 
(Kinetics and Reactor Design) 

PREG0401 การถ่ายเทมวลสารในกระบวนการผลิต                                                         3(3-0-6) 
(Process Mass Transfer) 

PREG0402 การออกแบบวิศวกรรมกระบวนการ 1                                                          3(3-0-6) 
(Process Engineering Design I) 

PREG0403 การออกแบบวิศวกรรมกระบวนการ 2                                                          3(3-0-6) 
(Process Engineering Design II) 
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        PREG0404  กระบวนการผลติอาหาร       3(3-0-6) 
       (Food Manufacturing)  

 PREG0405   กระบวนการหมัก 
  (Fermentation Process) 

3(3-0-6) 

 PREG0406   พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 
  (Renewable Energy Conservation and Management) 

3(3-0-6) 

 PREG0407   หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมกระบวนการผลิต 
  (Special Topics in Process Engineering) 

3(3-0-6) 

 PREG0408 
 

  ปรากฏการณ์ส่งผ่านส าหรับวิศวกรรมกระบวนการ  
  (Transport Phenomena for Process Engineering) 

3(3-0-6) 

หมายเหตุ   กลุ่มวิชาวิศวกรรมกระบวนการผลิต แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา ต้องศึกษาวิชาเฉพาะเลือก จ านวน 3 หน่วยกิต 1 รายวิชา 
 
     2. กลุ่มการจัดการอุตสาหกรรม โดยมีรายวิชาดังต่อไปนี ้

 รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

IELG0301  การวิจัยด าเนินการและการประยกุต์                                                  3(3-0-6) 
(Operations Research and Applications) 

IELG0302  การบริหารงานซ่อมบ ารุง                                                                3(3-0-6) 
(Maintenance Management) 

IELG0401 
 

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม                                               3(3-0-6) 
(Industrial Plant Design) 

IELG0402 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ                                                 3(3-0-6) 
(Project Feasibility study) 

IELG0403 การจ าลองสถานการณ์ด้านอุตสาหกรรมการผลิต                                    3(3-0-6) 
(Production Simulation) 

IELG0404 การยศาสตร ์                                                            3(3-0-6) 
(Ergonomics)  

IELG0405 การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม                                                 3(3-0-6) 
(Engineering Experimental Designs) 

IELG0406 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการ                                                  3(3-0-6) 
(Selected Topic in Industrial Engineering) 

IELG0407 วิศวกรรมคณุค่า                                                             3(3-0-6) 
(Value Engineering) 
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 3. กลุ่มการจัดการโลจิสติกส์   โดยมีรายวิชาดังต่อไปนี ้
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
IELG0303  ระบบโลจสิติกส์และโซ่อุปทานแบบบูรณาการ                                        3(3-0-6) 

(Integrated Logistics and Supply Chain Systems)  
IELG0304 ระบบวางแผนทรัพยากรวสิาหกิจ                                                      3(3-0-6) 

(Enterprise Resource Planning) 
IELG0305 บูรณาการทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจสิติกส์                                  3(3-0-6) 

(Integration of Industrial engineering and Logistics) 
IELG0408 
 
IELG0409 
 

การจัดการการขนส่งและคลังสินคา้                                                    3(3-0-6) 
(Transportation and Warehousing Management) 
การจัดการโซ่อุปทานในระดับนานาชาติ                                     3(3-0-6) 
(Global Supply Chain Management) 

IELG0410 
 
IELG0411 
 
IELG0412 

 

การจัดซื้อและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                  3(3-0-6)    
(Purchasing and E-Commerce) 
การจ าลองสถานการณ์ด้านโลจสิตกิส์                                                   3(3-0-6) 
(Logistic Simulation) 
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลจิสติกส์                                                     3(3-0-6) 
(Special Topics in Logistics Engineering) 

 
4. กลุ่มการควบคุมกระบวนการอัตโนมัติในอุตสาหกรรม โดยมีรายวิชาดังต่อไปนี้  

รหัสรายวิชา 
 

EECI0318 

ชื่อรายวิชา 
 

    เซนเซอร์และระบบในอุตสาหกรรม 
 (Industrial Sensors and Systems) 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

 3(2-2-5) 

 
    EECI0420           การออกแบบพีไอดีและระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์                                3(2-2-5)  
                           (PID Designs and Computer Control Systems) 
    EECI0435           การปรับพีไอดี และการควบคมุกระบวนการในอุตสาหกรรม                   3(3-0-6)  
                            (PID Tuning and Industrial Process Control) 
    EECI0458           ไอโอทีอุตสาหกรรมส าหรับระบบควบคุมและเครื่องมือวัด                   3(2-2-5)  
                            (Industrial IoT for Control and Instrumentation Systems) 
    EECI0460           ตัวขับเร้าและอุปกรณ์ควบคุมตัวสดุท้ายส าหรับระบบควบคุมอุตสาหกรรม       3(3-0-6)  
                           (Actuator and Final Control Element for Industrial Control Systems) 
 

 


