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คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 

ช่ือสถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุYน 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร= 

สาขาวิศวกรรมท่ีรับรองปริญญา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ปGการศึกษาท่ีรับรองปริญญา ปZการศึกษา 2565 - 2569 

 

สHวนท่ี 1 หลักสูตร 

 

1. ช่ือหลักสูตร 

ช่ือภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ช่ือภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็มภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

ช่ือยHอภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Industrial Engineering) 

ช่ือยHอภาษาอังกฤษ : B.Eng. (Industrial Engineering) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา 

วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาไทย : - 

วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาอังกฤษ : - 

 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงคSของหลักสูตร 

4.1. ปรัชญาของหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป8นหลักสูตรที่มุ=งผลิตบัณฑิตใหAเป8นผูAมีความรูAทางดAาน

วิศวกรรมอุตสาหการ ดAานการออกแบบพัฒนา ดAานกระบวนการผลิต ดAานการบริหารจัดการระบบการผลิต ดAานการจัดการโลจิสติกสJ

และโซ=อุปทาน เพื่อใหAเป8นวิศวกรที่มีความสามารถในการประยุกตJความรูAทางดAานวิศวกรรมศาสตรJ สามารถวิเคราะหJ สังเคราะหJ การ

แกAปOญหาระบบการผลิตตลอดจนการปรับปรุงผลิตภาพในอุตสาหกรรม เป8นผูAมีทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุUนเพื่อการ

สื่อสารไดAเป8นอย=างดี รวมทั้งเป8นผูAมีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสำนึกสาธารณะในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอมอย=าง

ยั่งยืน มีความตระหนักถึงความจำเป8นในการเรียนรูAตลอดชีวิต เป8นวิศวกรที่มีขีดความสามารถทัดเทียมและสามารถทำงานไดAในระดับ

สากล 
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4.2. วัตถุประสงคSของหลักสูตร 

(1) มุ=งผลิตบัณฑิตที่มีความรูA และความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการในดAานต=าง ๆ ไดAอย=าง

เหมาะสม อาท ิ

(1.1) ดAานการออกแบบ พัฒนา และบริหารจัดการกระบวนการผลิตและระบบสนับสนุน 

(1.2) ดAานการบริหารจัดการระบบขนส=งและระบบโลจิสติกสJ ทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการ 

(1.3) ดAานการบรหารจัดการความปลอดภัยและสภาพแวดลAอมภายในโรงงานและชุมชนรอบบริเวณโรงงาน 

(1.4) ดAานการวิเคราะหJ แกAปOญหาต=าง ๆ ที่เกี่ยวขAองกับโรงงานอุตสาหกรรมอย=างเป8นระบบ 

(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการเรียนรูAเทคโนโลยีใหม= ๆ และสามารถประยุกตJใชAความรูAเหล=านั้นกับงานจริงไดA 

(3) ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุUนเพื่อการสื่อสาร 

(4) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เป8นแบบอย=างที่ดีในสังคม 

 

5. ระบบการจัดการศึกษา 

5.1. ระบบ 
สถาบันฯ จัดการศึกษาเป8นระบบทวิภาค โดยแบ=งออกเป8น 2 ภาคการศึกษาปกติต=อปcการศึกษา และมีการจัดการเรียนการ

สอนไม=นAอยกว=า 15 สัปดาหJต=อภาคการศึกษา ตามขAอบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุUน ว=าดAวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2554 

5.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูรWอน 

การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรAอน ทั้งนี้ขึ้นอยู=กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร  

โดยมีระยะเวลาประมาณ 8 สัปดาหJ 

5.3. การเทียบเคียงหนHวยกิตในระบบทวิภาค 

- ไม=ม ี– 

5.4. การดำเนินการเรียนการสอน 

5.4.1. วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ และนอกราชการ คือ 

- วันจันทรJ-วันศุกรJ  ตั้งแต=เวลา 08.00 – 17.00 น. 

- วันเสารJ-วันอาทิตยJ ตั้งแต=เวลา 09.00 – 16.00 น.   

ช=วงเวลาเรียนในแต=ละภาคศึกษามีช=วงเวลาดังนี ้

 ภาคการศึกษาที่ 1  ตั้งแต=เดือน มิถุนายน – ตุลาคม 

 ภาคการศึกษาที่ 2  ตั้งแต=เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม 

 ภาคฤดูรAอน    ตั้งแต=เดือน เมษายน – พฤษภาคม 

5.4.2. การเปlดโอกาสใหAผูAเขAาศึกษา 

เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 

5.4.3. คุณสมบัติของผูAเขAาศึกษา 

ผูAมีสิทธิ์สมัครเขAารับการคัดเลือกเพื่อเขAาศึกษา ตAองมีคุณสมบัติดังนี ้
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(1) สำเร็จการศึกษาชั ้นมัธยมศึกษาปcที ่ 6 สายวิทยาศาสตรJ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช=าง

อุตสาหกรรม หรือเทียบเท=าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 

(2) เป8นผูAมีความประพฤติเรียบรAอย ปฏิบัติตนเหมาะสมกับสภาพความเป8นนักศึกษา และสามารถปฏิบัติตนอยู=ใน

ระเบียบของสถาบันฯ และสังคม 

(3) เป8นผูAที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณJ ทั้งร=างกายและจิตใจ ไม=เป8นผูAมีโรคติดต=อรAายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือติด

ยาเสพติด 

(4) มีคุณสมบัติอื่น ๆ เป8นผูAกำลังศึกษาอยู=ในระดับอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่ตAองการโอนยAายมาศึกษาใน

สาขาวิชานี้ที่สถาบันฯ ซึ่งสถาบันฯ จะทำการเทียบรายวิชาและโอนหน=วยกิตใหA 

5.4.4. ปOญหาของนักศึกษาแรกเขAา 

 นักศึกษาแรกเขAามีความรูAพื้นฐานในระดับที่แตกต=างกัน และมักมีปOญหาเรื่องการปรับตัวเขAากับการเรียนใน

สถาบันฯ ที่มีความเป8นอิสระสูงและการเรียนเป8นแบบศึกษาดAวยตนเอง รวมถึงมีกิจกรรมเสริมต=าง ๆ หากนักศึกษาไม=

สามารถจัดสรรเวลาในการเรียนใหAเหมาะสมอาจส=งผลใหAผลการเรียนต่ำกว=าที่ควร 

5.4.5. กลยุทธJในการดำเนินการเพื่อแกAไขปOญหา/ขAอจำกัดของนักศึกษาในขAอ 5.4.4 

(1) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม= แนะนำการวางเปsาหมายชีวิต การปรับตัวเพื่อการเรียนในระดับอุดมศึกษา และ

การแบ=งเวลาในการเรียนรวมไปถึงการมีส=วนร=วมในกิจกรรมต=างๆ 

(2) มอบหมายใหAอาจารยJที่ปรึกษาติดตาม ดูแล ใหAคำแนะนำนักศึกษาในดAานต=าง ๆ  

(3) จัดกิจกรรมที่เกี่ยวขAองกับการสรAางความสัมพันธJของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา เช=น วันแรกพบระหว=าง

นักศึกษาและอาจารยJ วันพบผูAปกครอง การติดตามผลการเรียนของนักศึกษาชั้นปcที่ 1 จากอาจารยJผูAสอน และจัด

กิจกรรมสอนเสริม เป8นตAน 

(4) ส=งเสริมใหAคณาจารยJผูAสอนประยุกตJใชAเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนใหAนักศึกษาสามารถ

ศึกษาความรูAและทบทวนบทเรียนดAวยตัวเองไดAมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5.4.6. แผนการรับนักศึกษาและผูAสำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปc 

 ชั้นป' 
จำนวนนักศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปcที่ 1 50 50 50 50 50 

ชั้นปcที่ 2 - 50 50 50 50 

ชั้นปcที่ 3 - - 50 50 50 

ชั้นปcที่ 4 - - - 50 50 

นักศึกษาทุกชั้นปcรวม 50 100 150 200 200 

จำนวนนักศึกษาที่คาดว=าจะสำเร็จการศึกษา - - - - 50 
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5.4.7. งบประมาณตามแผน 

  การบริหารจัดการหลักสูตรใชAงบประมาณของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ Uน และประมาณการค=าใชAจ=าย

ดำเนินการต=อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ประมาณ 

90,000 บาท/ปc/คน 

5.4.8. ระบบการศึกษา 

R  แบบชั้นเรียน 

£  แบบทางไกลผ=านสื่อสิ่งพิมพJเป8นหลัก 

£  แบบทางไกลผ=านสื่อแพร=ภาพและเสียงเป8นสื่อหลัก 

£  แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกสJเป8นสื่อหลัก (E-Learning) 

£  แบบทางไกลอินเตอรJเน็ต 

£  อื่น ๆ (ระบุ) 

5.4.9. การเทียบโอนหน=วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขAามมหาวิทยาลัย 

  เป8นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุUนว=าดAวย การเทียบรายวิชาและ

โอนหน=วยกิตเพื่อเขAาศึกษาต=อ พ.ศ. 2552 และขAอบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุUน ว=าดAวย การศึกษาระดับปริญญา

ตรี พ.ศ. 2554 

6. หลักสูตร 

6.1. จำนวนหนHวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม#นIอยกว#า          138     หน#วยกิต 

6.2. โครงสรWางหลักสูตร  

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         ไมAนBอยกวAา 31 หนAวยกิต 

 1.1 กลุ=มวิชาสังคมศาสตรJและมนุษยศาสตรJ 3 หน=วยกิต 

 1.2 กลุ=มวิชาวิทยาศาสตรJและคณิตศาสตรJ 4 หน=วยกิต 

 1.3 กลุ=มวิชาภาษา 24 หน=วยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไมAนBอยกวAา 101 หนAวยกิต 

 2.1 กลุ=มวิชาพื้นฐาน 47 หน=วยกิต 

 2.2 กลุ=มวิชาบังคับสาขา 38 หน=วยกิต 

2.3 กลุ=มวิชาฝ~กปฏิบัติทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

• แผนสหกิจศึกษา                                          7 หน=วยกิต 

• แผนฝ~กงานและทำโครงงาน                            7 หน=วยกิต 

2.4 กลุ=มวิชาเลือกสาขา      

• แผนสหกิจศึกษา 9 หน=วยกิต 

• แผนฝ~กงานและทำโครงงาน 9 หน=วยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมAนBอยกวAา 6 หนAวยกิต 
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6.3. การกำหนดรหัสวิชา 

รหัสวิชาประกอบดAวยตัวอักษรและตัวเลขสามหลัก 

   XXX – X  XX 

 อักษรย=อกลุ=มวิชา 

 ชั้นปcที่ควรศึกษาวิชานั้นๆ 

 ลำดับที ่

รหัสตัวอักษรย=อ มีความหมายดังนี้  

  HUM  =  กลุ=มวิชามนุษยศาสตรJ 

  SOC   =  กลุ=มวิชาสังคมศาสตรJ 

  JPN   =   กลุ=มวิชาภาษาญี่ปุUน 

  ENL   = กลุ=มวิชาภาษาอังกฤษ 

  EEN = กลุ=มวิชาวิศวกรรมไฟฟsา 

  ENG   =   กลุ=มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม 

  AEN   = กลุ=มวิชาวิศวกรรมยานยนตJ 

  CPE =  กลุ=มวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรJ 

  EEN =  กลุ=มวิชาวิศวกรรมไฟฟsา  

  IEN   = กลุ=มวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

  REN   = กลุ=มวิชาวิศวกรรมหุ=นยนตJและระบบอัตโนมัติแบบลีน 

รหัสตัวเลข ตำแหน=งที่ 4 หมายถึงชั้นปcที่ควรศึกษา 

  เลข 1  =  ชั้นปcที่ 1 

  เลข 2  =  ชั้นปcที่ 2 

  เลข 3  =  ชั้นปcที่ 3 

  เลข 4  =  ชั้นปcที่ 4 

รหัสตัวเลข ตำแหน=งที่ 5-6 หมายถึง ลำดับรายวิชา  

  00-89 เป8นรายวิชาย=อยของแต=ละหลักสูตร 

  90-99 เป8นรายวิชากลุ=มฝ~กงาน โครงงาน สหกิจศึกษา และหัวขAอพิเศษทางวิศวกรรม 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไมAนBอยกวAา 31 หนAวยกิต 

1.1) กลุAมวิชาสังคมศาสตรTและมนุษยศาสตรT ไมAนBอยกวAา 3 หนAวยกิต 

โดยใหAเลือกเรียนจากรายวิชาดังต=อไปนี ้

HUM-125 ศิลปะการใชAชีวิต 

Arts of Life 

3(3-0-6) 

HUM-126 ศิลปะประเพณีนิยมไทย 

Thai Traditional Arts 

3(3-0-6) 

HUM-127 จุดเปลี่ยนโลก 

World's Great Turning Point 

3(3-0-6) 

HUM-128 อยู=ไดA อยู=เป8น 

Live Well 

3(3-0-6) 
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HUM-129 ทราบศิลป� 

Knowing Master Arts 

3(3-0-6) 

HUM-130 มีเงินไวA ใชAเงินเป8น 

Having Money, Spending Money 

3(3-0-6) 

SOC-125 การเตรียมความพรAอมสู=วิชาชีพ 

Career Preparation 

1(1-0-2) 

SOC-126 คนใจสิงหJ 

Lion Heart People 

3(3-0-6) 

SOC-127 รูAทันการเมือง 

Political Awareness 

3(3-0-6) 

SOC-128 กฎหมายสามัญประจำบAาน 

Live Life Laws 

3(3-0-6) 

SOC-129 สังคมและวัฒนธรรมไทย 

Thai Society and Culture 

3(3-0-6) 

SOC-130 ญี่ปุUนปOจจุบัน 

Japan Today 

3(3-0-6) 

SOC-131 สุดยอดการจัดการนวัตกรรมสมัยใหม= 

Innovative Solutions Managemet 

3(3-0-6) 

SOC-132 อาเซียน-ญี่ปุUนศึกษา 

Asean-Japanology 

3(3-0-6) 

SOC-133 พAนพิบัติสารพัดภัย 

Avoiding Natural Disasters 

3(3-0-6) 

SOC-134 Thai-Nichi Society 

เปlดโลกไทย-นิจิ 

3(3-0-6) 

SOC-135 เท=าทันสื่อ 

Media Literacy 

3(3-0-6) 

SOC-136 กินดีอยู=ดี 

Healthy living 

3(3-0-6) 

SOC-137 สตารJทอัพศึกษา 

Startup Studies 

3(3-0-6) 

SOC-138 ท=องเทคโนโลย ี

Technology Tour 

3(3-0-6) 

1.2) กลุAมวิชาคณิตศาสตรTและวิทยาศาสตรT ไมAนBอยกวAา 4 หนAวยกิต 

ENG-111 ฟlสิกสJทั่วไป 

General Physics 

3(3-0-6) 

ENG-112 ปฏิบัติการฟlสิกสJทั่วไป 

General Physics Laboratory 

1(0-3-2) 
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1.3) กลุAมวิชาภาษา ไมAนBอยกวAา 24 หนAวยกิต 

ENL-111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

English for Communication 

2(2-0-4) 

ENL-112 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 

English Language Skill Development 

2(2-0-4) 

ENL-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 

English for Work 

2(2-0-4) 

ENL-212 เตรียมพรAอมสอบ TOEIC 

TOEIC Preparation  

3(3-0-6) 

JPN-101 ภาษาญี่ปุUนธุรกิจ 1 

Business Japanese 1 

3(3-0-6) 

JPN-102 ภาษาญี่ปุUนธุรกิจ 2 

Business Japanese 2 

3(3-0-6) 

JPN-201 ภาษาญี่ปุUนธุรกิจ 3 

Business Japanese 3 

3(3-0-6) 

JPN-202 ภาษาญี่ปุUนธุรกิจ 4 

Business Japanese 4 

3(3-0-6) 

JPN-301 ภาษาญี่ปุUนธุรกิจ 5 

Business Japanese 5 

3(3-0-6) 
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2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไมAนBอยกวAา 101 หนAวยกิต 

2.1) กลุAมวิชาพื้นฐาน  47 หนAวยกิต 

2.1.1) กลุAมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรTและวิทยาศาสตรT 14 หนAวยกิต 

ENG-103 ฟlสิกสJวิศวกรรม 

Engineering Physics 

3(3-0-6) 

ENG-104 ปฏิบัติการฟlสิกสJวิศวกรรม 

Engineering Physics Laboratory 

1(0-3-2) 

ENG-121 เคมีทั่วไป 

General Chemistry 

3(3-0-6) 

ENG-122 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 

General Chemistry 

1(0-3-2) 

ENG-131 แคลคูลัส 1 

Calculus 1 

3(3-0-6) 

ENG-132 แคลคูลัส 2 

Calculus 2 

3(3-0-6) 

2.1.2) กลุAมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 33 หนAวยกิต 

ENG-101 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3(2-3-6) 

ENG-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรJสำหรับวิศวกร 

Computer Programming for Engineer 

3(2-3-6) 

ENG-133 กลศาสตรJวิศวกรรม 

Engineering Mechanics  

3(3-0-6) 

ENG-202 การปฏิบัติงานพื้นฐานวิศวกรรม 

Fundamental Engineering Workshop 

1(0-3-2) 

ENG-203 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0-6) 

ENG-207 วิศวกรรมไฟฟsา 

Electrical Engineering 

3(3-0-6) 

ENG-208 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟsา 

Electrical Engineering Laboratory 

1(0-3-2) 

ENG-209 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 

Mechanical Engineering Laboratory 

1(0-3-2) 

ENG-211 สถิติวิศวกรรม 

Engineering Statistics 

3(3-0-6) 

ENG-212 กรรมวิธีการผลิต 

Manufacturing Process 

3(3-0-6) 

ENG-213 คณิตศาสตรJสำหรับวิศวกรรม 

Mathematics for Engineering  

3(3-0-6) 

ENG-216 วิศวกรรมความรAอนของไหล 

Engineering Thermo-Fluids  

3(3-0-6) 
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ENG-301 เศรษฐศาสตรJวิศวกรรม 

Engineering Economics 

3(3-0-6) 

2.2) วิชาเฉพาะดBาน จำนวน 47 หนAวยกิต 

2.2.1) กลุAมวิชาบังคับทางวิศวกรรม 38 หนAวยกิต 

IEN-301 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1 

Industrial Engineering Laboratory 1 

1(0-3-2) 

IEN-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 2 

Industrial Engineering Laboratory 2 

1(0-3-2) 

IEN-303 มาตรวิทยาในงานวิศวกรรม 

Engineering Metrology 

3(3-0-6) 

IEN-305 การศึกษางาน 

Work Study 

3(3-0-6) 

IEN-307 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 

Production Planning and Control 

3(3-0-6) 

IEN-308 การควบคุมคุณภาพ 

Quality Control 

3(3-0-6) 

IEN-312 การจัดการโลจิสติกสJและโซ=อุปทาน 

Logistics and Supply Chain Management 

3(3-0-6) 

IEN-314 วิศวกรรมความปลอดภัย 

Safety Engineering 

3(3-0-6) 

IEN-316 ระบบอัตโนมัติและการควบคุมเชิงอุตสาหกรรม 

Industrial Automation and Control 

3(3-0-6) 

IEN-317 การออกแบบโรงงานและการวางแผนทรัพยากรกายภาพ 

Plant Design and Facility Planning 

3(3-0-6) 

IEN-401 การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส=วนร=วม 

Total Productive Maintenance 

3(3-0-6) 

IEN-403 การวิเคราะหJตAนทุนทางอุตสาหกรรม 

Industrial Cost Analysis 

3(3-0-6) 

IEN-404 การวิจัยดำเนินงาน 

Operations Research 

3(3-0-6) 

IEN-406 การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม 

Engineering Experimental Design 

3(3-0-6) 
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2.2.2) กลุAมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 9 หนAวยกิต 

ใหAนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาดังต=อไปนี้ โดยสามารถเลือกในกลุ=มวิชาเดียวกันหรือต=างกลุ=มวิชากันไดA 

- กลุAมวิชาดBานระบบคุณภาพและกระบวนการผลิต 

IEN-405 การจัดการคุณภาพที่ทุกคนมีส=วนร=วม 

Total Quality Management 

3(3-0-6) 

REN-303 เครื่องมือกลอัตโนมัติ 

Automatic Machine Tools 

3(3-0-6) 

REN-305 หุ=นยนตJอุตสาหกรรมและการมองเห็นของเครื่องจักร  

Industrials Robotics and Machine Vision 

3(3-0-6) 

REN-308 การใชAคอมพิวเตอรJช=วยในการออกแบบขึ้นรูปและวิเคราะหJการผลิต 

CAD/CAM/CAE 

3(2-3-6) 

REN-312 ระบบนิวแมติกสJและไฮดรอลิก 

Pneumatics and Hydraulics System 

3(3-0-6) 

REN-411 เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง 

Advanced Manufacturing Technology 

3(3-0-6) 

AEN-431 การเขียนแบบวิศวกรรมขั้นสูง 

Advanced Engineering Drawing 

3(3-0-6) 

AEN-434 เครื่องจักรอัตโนมัติในโรงงาน 

Factory Automation 

3(3-0-6) 

ENG-210 กลศาสตรJวัสดุ 

Mechanics of Materials 

3(3-0-6) 

- กลุAมวิชาดBานการจัดการโลจิสติกสTและโซAอุปทาน 

IEN-309 ระบบการขนถ=ายวัสด ุ

Material Handling System 

3(3-0-6) 

IEN-402 การจัดการสินคAาคงคลังและคลังสินคAา 

Inventory and Warehouse Management 

3(3-0-6) 

IEN-407 การจัดการขนส=งและการกระจายสินคAา 

Transportation and Distribution Management 

3(3-0-6) 

IEN-412 ระบบบรรจุภัณฑJ 

Packaging System 

3(3-0-6) 

- กลุAมวิชาดBานการอนุรักษTพลังงานและปรับปรุงสภาพแวดลBอม 

IEN-421 การยศาสตรJ 

Ergonomics 

3(3-0-6) 

IEN-423 การจัดการมลพิษและของเสียจากอุตสาหกรรม 

Industrial Pollution and Waste Management 

3(3-0-6) 

EEN-433 พลังงานทดแทน 

Renewable Energy 

3(3-0-6) 

EEN-434 การอนุรักษJและจัดการพลังงาน 

Energy Conservation and Management 

3(3-0-6) 
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- กลุAมวิชาดBานการวางแผนและบริหารจัดการเชิงอุตสาหกรรม 

IEN-304 วิศวกรรมคุณค=า 

Value Engineering 

3(3-0-6) 

IEN-311 ระบบการผลิตแบบโตโยตา 

Toyota Production System 

3(3-0-6) 

IEN-414 การจำลองปOญหา 

Simulation Modeling 

3(3-0-6) 

IEN-416 การบริหารโครงการ 

Project Management 

3(3-0-6) 

IEN-420 การศึกษาความเป8นไปไดAของโครงการอุตสาหกรรม 

Industrial Project Feasibility Study 

3(3-0-6) 

IEN-431 คอมพิวเตอรJประยุกตJสำหรับวิศวกรอุตสาหการ 

Computer Applications for Industrial Engineers 

3(3-0-6) 

IEN-432 การออกแบบผลิตภัณฑJเชิงอุตสาหกรรม 

Industrial Product Design 

3(3-0-6) 

CPE-433 ปOญญาประดิษฐJ 

Artificial Intelligence 

3(3-0-6) 

CPE-443 วิทยาศาสตรJขAอมูลเบื้องตAน 

Introduction to Data Science 

3(3-0-6) 

- กลุAมวิชาดBานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

IEN-417 การจัดการความรูAทางอุตสาหกรรม 

Industrial Knowledge Management 

3(3-0-6) 

IEN-481 หัวขAอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

Special Topics in Industrial Engineering 

3(3-0-6) 

ENG-491 กิจกรรมเสริมหลักสูตรดAานวิศวกรรมศาสตรJ 1 

Extra Curriculum Activity in Engineering  1 

1(1-0-10) 

ENG-492 กิจกรรมเสริมหลักสูตรดAานวิศวกรรมศาสตรJ 2 

Extra Curriculum Activity in Engineering  2 

3(3-0-10) 

ENG-493 กิจกรรมเสริมหลักสูตรดAานวิศวกรรมศาสตรJ 3 

Extra Curriculum Activity in Engineering  3 

1(1-0-10) 

ENG-494 กิจกรรมเสริมหลักสูตรดAานวิศวกรรมศาสตรJ 4 

Extra Curriculum Activity in Engineering  4 

3(3-0-10) 

ENG-496 โมโนซุคุริสำหรับวิศวกรรมการออกแบบ  

Monozukuri for Design Engineering 

3(3-0-6) 

ENG-497 โมโนซุคุริสำหรับระบบอัตโนมัติ  

Monozukuri for Automation System 

3(3-0-6) 

ENG-498 โมโนซุคุริสำหรับรถไฟฟsา  

Monozukuri for Electric Vehicles 

3(3-0-6) 
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2.3) กลุAมวิชาฝ`กปฏิบัติทางวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 7 หนAวยกิต 

2.3.1) แผนสหกิจศึกษา 7 หนAวยกิต 

IEN-491 เตรียมสหกิจศึกษา 

Pre-Cooperative Education 

1(1-0-2) 

IEN-492 สหกิจศึกษา 

Co-operative Education 

6(0-40-10) 

 

2.3.2) แผนฝ`กงานและทำโครงงาน 7 หนAวยกิต 

IEN-491 เตรียมสหกิจศึกษา 

Pre-Cooperative Education 

1(1-0-2) 

IEN-493 ฝ~กงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

Industrial Engineering Practice 

1(0-40-10) 

IEN-496 

 

โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 

Industrial Engineering Project 1 

2(0-6-4) 

IEN-497 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 

Industrial Engineering Project 2 

3(0-9-6) 

 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมAนBอยกวAา 6 หนAวยกิต 

ใหAเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปlดสอนในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุUน ทั้งนี้ใหAอยู=ภายใตAเงื่อนไขวิชาที่ตAองศึกษามา

ก=อนดAวย 
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7. แผนการศึกษา 

แผนการศึกษาที่ 1 : แผนการศึกษาสหกิจศึกษา 

ป'การศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนAวยกิต 

ENL-111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) 

JPN-101 ภาษาญี่ปุUนธุรกิจ 1 3(3-0-6) 

ENG-111 ฟlสิกสJทั่วไป 3(3-0-6) 

ENG-112 ปฏิบัติการฟlสิกสJทั่วไป 1(0-3-2) 

ENG-121 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

ENG-122 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 

ENG-131 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

รวม 16(14-6-32) 
 

ป'การศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนAวยกิต 

ENL-112 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 

JPN-102 ภาษาญี่ปุUนธุรกิจ 2 3(3-0-6) 

ENG-132 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

ENG-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรJสำหรับวิศวกร 3(2-3-6) 

ENG-103 ฟlสิกสJวิศวกรรม 3(3-0-6) 

ENG-104 ปฏิบัติการฟlสิกสJวิศวกรรม 1(0-3-2) 

ENG-133 กลศาสตรJวิศวกรรม 3(3-0-6) 

ENG-202 การปฏิบัติงานพื้นฐานวิศวกรรม 1(0-3-2) 

รวม 19(16-9-38) 

 

ป'การศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนAวยกิต 

ENL-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 2(2-0-4) 

JPN-201 ภาษาญี่ปุUนธุรกิจ 3 3(3-0-6) 

ENG-211 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 

ENG-203 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

ENG-101 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

ENG-216 วิศวกรรมความรAอนของไหล 3(3-0-6) 

SOC/HUM-XXX กลุ=มวิชาสังคมศาสตรJและมนุษยศาสตรJ 3(3-0-6) 

รวม 20(19-3-40) 
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ป'การศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนAวยกิต 

JPN-202 ภาษาญี่ปุUนธุรกิจ 4 3(3-0-6) 

ENG-207 วิศวกรรมไฟฟsา 3(3-0-6) 

ENG-208 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟsา 1(0-3-2) 

ENG-209 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-2) 

ENG-213 คณิตศาสตรJสำหรับวิศวกรรม 3(3-0-6) 

ENG-212 กรรมวิธีการผลิต  3(3-0-6) 

ENG-301 เศรษฐศาสตรJวิศวกรรม 3(3-0-6) 

ENL-212 เตรียมพรAอมสอบ TOIEC 3(3-0-6) 

รวม 20(18-6-40) 

 

ป'การศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนAวยกิต 

JPN-301 ภาษาญี่ปุUนธุรกิจ 5 3(3-0-6) 

IEN-404 การวิจัยดำเนินงาน 3(3-0-6) 

IEN-301 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1 1(0-3-2) 

IEN-307 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 

IEN-305 การศึกษางาน 3(3-0-6) 

IEN-312 การจัดการโลจิสติกสJและโซ=อุปทาน 3(3-0-6) 

IEN-401 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส=วนร=วม 3(3-0-6) 

XXX-XXX วิชาเลือกสาขา (1) 3(3-0-6) 

รวม 22(21-3-44) 

 

ป'การศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนAวยกิต 

IEN-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 2 1(0-3-2) 

IEN-303 มาตรวิทยาในงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

IEN-308 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 

IEN-314 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 

IEN-316 ระบบอัตโนมัติและการควบคุมเชิงอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

IEN-317 การออกแบบโรงงานและการวางแผนทรัพยากรกายภาพ 3(3-0-6) 

IEN-491 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 

XXX-XXX วิชาเลือกสาขา (2) 3(3-0-6) 

รวม 20(19-3-40) 
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ป'การศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนAวยกิต 

IEN-492 สหกิจศึกษา 6(0-40-10) 

รวม 6(0-40-10) 

 

ป'การศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนAวยกิต 

IEN-403 การวิเคราะหJตAนทุนทางอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

IEN-406 การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม 3(3-0-6) 

XXX-XXX วิชาเลือกเสรี (1) 3(3-0-6) 

XXX-XXX วิชาเลือกเสรี (2) 3(3-0-6) 

XXX-XXX วิชาเลือกสาขา (3) 3(3-0-6) 

รวม  15(15-0-30) 
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แผนการศึกษาที่ 2 : แผนการศึกษาฝ`กงานและทำโครงงาน 

ป'การศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนAวยกิต 

ENL-111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) 

JPN-101 ภาษาญี่ปุUนธุรกิจ 1 3(3-0-6) 

ENG-111 ฟlสิกสJทั่วไป 3(3-0-6) 

ENG-112 ปฏิบัติการฟlสิกสJทั่วไป 1(0-3-2) 

ENG-121 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

ENG-122 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 

ENG-131 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

รวม 16(14-6-32) 

 

ป'การศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนAวยกิต 

ENL-112 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 

JPN-102 ภาษาญี่ปุUนธุรกิจ 2 3(3-0-6) 

ENG-132 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

ENG-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรJสำหรับวิศวกร 3(2-3-6) 

ENG-103 ฟlสิกสJวิศวกรรม 3(3-0-6) 

ENG-104 ปฏิบัติการฟlสิกสJวิศวกรรม 1(0-3-2) 

ENG-133 กลศาสตรJวิศวกรรม 3(3-0-6) 

ENG-202 การปฏิบัติงานพื้นฐานวิศวกรรม 1(0-3-2) 

รวม 19(16-9-38) 

 

ป'การศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนAวยกิต 

ENL-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 2(2-0-4) 

JPN-201 ภาษาญี่ปุUนธุรกิจ 3 3(3-0-6) 

ENG-211 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 

ENG-203 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

ENG-101 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

ENG-216 วิศวกรรมความรAอนของไหล 3(3-0-6) 

SOC/HUM-XXX กลุ=มวิชาสังคมศาสตรJและมนุษยศาสตรJ 3(3-0-6) 

รวม 20(19-3-40) 
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ป'การศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนAวยกิต 

JPN-202 ภาษาญี่ปุUนธุรกิจ 4 3(3-0-6) 

ENG-207 วิศวกรรมไฟฟsา 3(3-0-6) 

ENG-208 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟsา 1(0-3-2) 

ENG-209 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-2) 

ENG-213 คณิตศาสตรJสำหรับวิศวกรรม 3(3-0-6) 

ENG-212 กรรมวิธีการผลิต  3(3-0-6) 

ENG-301 เศรษฐศาสตรJวิศวกรรม 3(3-0-6) 

ENL-212 เตรียมพรAอมสอบ TOIEC 3(3-0-6) 

รวม 20(18-6-40) 

 

ป'การศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

JPN-301 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 5 3(3-0-6) 

IEN-404 การวิจัยดําเนินงาน 3(3-0-6) 

IEN-301 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1 1(0-3-2) 

IEN-307 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 

IEN-305 การศึกษางาน 3(3-0-6) 

IEN-312 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 

IEN-401 การบํารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 3(3-0-6) 

XXX-XXX วิชาเลือกสาขา (1) 3(3-0-6) 

รวม 22(21-3-44) 

 

ป'การศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

IEN-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 2 1(0-3-2) 

IEN-303 มาตรวิทยาในงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

IEN-308 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 

IEN-314 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 

IEN-316 ระบบอัตโนมัติและการควบคุมเชิงอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

IEN-317 การออกแบบโรงงานและการวางแผนทรัพยากรกายภาพ 3(3-0-6) 

IEN-491 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 

XXX-XXX วิชาเลือกสาขา (2) 3(3-0-6) 

รวม 20(19-3-40) 
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ป'การศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูรBอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนAวยกิต 

IEN-493 การฝ~กงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ  1(0-40-10) 

รวม 1(0-40-10) 

 

ป'การศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนAวยกิต 

IEN-496 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 2(0-6-4) 

XXX-XXX วิชาเลือกเสร ี(1) 3(3-0-6) 

XXX-XXX วิชาเลือกเสรี (2) 3(3-0-6) 

รวม 8(6-6-16) 

 

ป'การศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

IEN-403 การวิเคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

IEN-406 การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม 3(3-0-6) 

IEN-497 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 3(0-9-6) 

XXX-XXX วิชาเลือกสาขา (3) 3(3-0-6) 

รวม 12(9-9-24) 

 

8. การเทียบโอน/ยกเวWนรายวิชา 
การเทียบโอน/ยกเว/นรายวิชาเป3นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ข/อบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุGน วHาด/วย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 และระเบียบสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุGน วHาด/วย แนวปฏิบัติเพิ่มเติมในการบันทึกผลการเทียบรายวิชา

และโอนหนHวยกิต กรณีย/ายคณะ เปลี่ยนสาขา และขอกลับเข/าศึกษาใหมHของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท พ.ศ. 

2561 

 

9. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ปcการศึกษา 2560 โดยเริ่มใชAตั้งแต=ภาคการศึกษาที่ 1 ปcการศึกษา 2565 

- เปlดสอนตั้งแต= ภาคเรียนที่ 1 ปcการศึกษา 2565 เป8นตAนไป 

- คณะกรรมการนโยบายดAานวิชาการประจำสถาบันฯ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 81-4/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 10 

สิงหาคม 2564 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ไดAรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจาก

สภาสถาบันการศึกษาในการประชุมครั้งที ่110-6/2564 เมื่อวันที ่6 กันยายน 2564 (ภาคผนวก เอกสารรายงานการประชุม) 

- หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ไดAรับการพิจารณาความสอดคลAองจาก สกอ ผ=านระบบ CHECO 

(ONLINE) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 
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10. ช่ือผูWรับรอง/อนุมัติขWอมูล 

ตารางแสดงรายชื่อผูBรับรอง/อนุมัต ิ

ชื่อ-สกุล ตำแหนAงบริหาร (วาระการดำรงตำแหนAง พ.ศ 25xx - พ.ศ 25xx) 

รศ. กฤษดา วิศวธีรานนทJ อธิการบดี พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565 

 

 

11. ช่ือผูWรับผิดชอบ/ผูWประสานงานหลักสูตร 
 

ตารางแสดงรายชื่อผูBรับผิดชอบ/ผูBประสานงาน 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนAง โทรศัพทT E-mail 

1 รศ.อัญชลี สุพิทักษJ ประธานหลักสูตร 02-763-2600 Ext. 2914 

08-1555-9280 

anchalee_s@tni.ac.th 

2 ผศ.ดร.ดำรงเกียรติ รัตนอมรพิน อาจารยJผูAรับผิดชอบหลักสูตร 02-7632600 Ext. 2905 dumrongkiat@tni.ac.th 

3 รศ.ดร.พิศุทธิ์ พงศJชัยฤกษJ อาจารยJผูAรับผิดชอบหลักสูตร 02-7632600 Ext. 2905 pisut@tni.ac.th 

4 ดร.วัชรินทรJ หนูทอง อาจารยJผูAรับผิดชอบหลักสูตร 02-7632600 Ext. 2905 dumrongkiat@tni.ac.th 

5 ฐิติรัตนJ วิวิธเกยูรวงศJ อาจารยJผูAรับผิดชอบหลักสูตร 02-7632600 Ext. 2917 

09-2248-1648 

titirat@tni.ac.th 

6 ชุติกาญจนJ  นิยะบุญ เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตรJ 02-7632600 Ext. 2905 chutikarn@tni.ac.th 
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สiวนที่ 2 นิสิต/นักศึกษา 

  

1. คุณสมบัติของผูWเขWาศึกษา 
ผูAมีสิทธิ์สมัครเขAารับการคัดเลือกเพื่อเขAาศึกษา ตAองมีคุณสมบัติดังนี ้

(1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปcที่ 6 สายวิทยาศาสตรJ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช=างอุตสาหกรรม หรือ

เทียบเท=าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศกึษาธิการรับรองวิทยฐานะ 

(2) เป8นผูAมีความประพฤติเรียบรAอย ปฏิบัติตนเหมาะสมกับสภาพความเป8นนักศึกษา และสามารถปฏิบัติตนอยู=ในระเบียบของ

สถาบันฯ และสังคม 

(3) เป8นผูAที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณJ ทั้งร=างกายและจิตใจ ไม=เป8นผูAมีโรคติดต=อรAายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติด 

(4) มีคุณสมบัติอื่นๆ เป8นผูAกำลังศึกษาอยู=ในระดับอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่ตAองการโอนยAายมาศึกษาในสาขาวิชานี้ที่

สถาบันฯ ซึ่งสถาบันฯ จะทำการเทียบรายวิชาและโอนหน=วยกิตใหA 

2. แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ปG 
ตารางแสดงจำนวนนักศึกษา 

ตารางที่ 1: ผูBสำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 

ระดับชั้นป' 
จำนวนนักศึกษาแตAละป'การศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปcที่ 1 50 50 50 50 50 

ชั้นปcที่ 2 - 50 50 50 50 

ชั้นปcที่ 3 - - 50 50 50 

ชั้นปcที่ 4 - - - 50 50 

รวม 50 100 150 200 200 
 

 

3. คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคS (ตามข/อตกลง Washington Accord หรือ ตามข/อตกลง Sydney Accord) 

ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคT  

(Graduate Attributes) 

ตามขBอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

1 ความรู'ด'านวิศวกรรม (Engineering 

Knowledge) 

- สามารถประยุกต9ใช<ความรู<ทางด<าน

คณิตศาสตร9 วิทยาศาสตร9 พื้นฐานทาง

วิศวกรรม และความรู< เฉพาะทางวิศวกรรม 

เพื่อการแก<ไขและหาคำตอบ ของปVญหาทาง

วิศวกรรมที่ซับซ<อน 

ENG-101 เขียนแบบ

วิศวกรรม (Engineering 

Drawing) 

ความรู<เบื้องต<นเกี่ยวกับการเขียนแบบ  การเขียนตัวอักษร การสเก็ตซ9ภาพ

เรขาคณิต การฉายภาพออโธกราฟฟmก การเขียนแบบภาพออโธกราฟฟmก 

การอnานแบบภาพออโธกราฟฟmก การบอกขนาดและสัญลักษณ9 การเขียน

แบบภาพประกอบ และการใช<คอมพิวเตอร9ในการเขียนแบบ 

  ENG-102 การเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร9

สำหรับวิศวกร (Computer 

Programming for 

Engineer) 

แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร9 สnวนประกอบของคอมพิวเตอร9 การติดตnอ

ระหวnางฮาร9ดแวร9และซอฟต9แวร9 แนวคิด EDP และการแก<ปVญหาเปwน

ขั้นตอนวิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การทำโปรแกรมด<วยภาษา

ขั้นสูง แนวคิดของการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร<าง โมดูลาร9และแบบเชิง

วัตถุ ชนิดของข<อมูลแบบตnาง ๆ หลักการควบคุมการทำงานแบบซ้ำ แบบ
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคT  

(Graduate Attributes) 

ตามขBอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

เลือกทำและการตรวจสอบเงื่อนไขตnาง ๆ พัฒนาการของโปรแกรมเชิงวัตถุ 

โดยให<มีการปฏิบัติควบคูnกับเนื้อหาที่เรียน 

  ENG-103  ฟิสิกส์วิศวกรรม 

(Engineering Physics) 

สมบัติทางกายภาพของแสงและการมองเห็น ไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้า

เบื้องต้น ไฟฟ้ากระแสตรง-สลับ แม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

เบื้องต้น ฟิสิกส์อิเล็คทรอนิกส์เบื้องต้น ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

ฟิสิกส์อะตอม ควอนตัมฟิสิกส ์

  ENG-104 ปฏิบัติการฟิสิกส์

ว ิ ศ ว ก ร ร ม  (Engineering 

Physics Laboratory) 

หัวข้อการทดลองให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาของฟิสิกส์วิศวกรรม 

  ENG-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 

(General Physics) 

ความสําคัญของวิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์และปรากฏการณ์ธรรมชาติ แนวคิด

พื้นฐานด้านฟิสิกส์ เวกเตอร์ จลนศาสตร์ แรง  การเคลื่อนที่ โมเมนตัม 

พลังงาน สมดุล การเคลื ่อนที ่แบบหมุน โมเมนตัมเชิงมุม แรงโน้มถ่วง 

กลศาสตร์ของไหล การเคลื่อนที่แบบมีคาบ  เทอร์โมไดนามิกส์ คลื่น 

  ENG-112 ปฏิบัติการฟิสิกส์

ทั่วไป (General Physics 

Laboratory) 

ทําการทดลองตามเนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 

  ENG-121 เคมีทั่วไป 

(General Chemistry) 

ปริมาณสารสัมพันธ์ พื้นฐานทฤษฏีปรมาณู คุณสมบัติของแก๊ส ของเหลว 

ของแข็งและสารละลาย สมดุลทางเคมี สมดุลอิออนและกรด-เบส ไตเตร

ชัน จลศาสตร์เคมี  โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม เคมีไฟฟ้า พันธะเคมี 

คุณสมบัติตามตารางธาตุ ธาตุตัวแทน อโลหะและโลหะตัวนํา สารประกอบ

และโพลิเมอร์ เคมีอินทรีย์และเคมีสิ่งแวดล้อม 

  ENG-122 ปฏิบัติการเคมี

ทั่วไป (General Chemistry 

Laboratory) 

ทําการทดลองตามเนื้อหาในรายวิชาเคมีทั่วไป 

  ENG-131 แคลคูลัส 1 

(Calculus 1) 

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น อนุพันธ์ของฟังก์ชั่นพีชคณิต และฟังก์ชั่น

อดิศัย อนุพันธ์อันดับสูง กฎลูกโซ่และอนุพันธ์โดยปริยาย การประยุกต์ของ

อนุพันธ์ อัตราสัมพัทธ์ ค่าเชิงอนุพันธ์รูปแบบไม่กําหนด การประยุกต์ใช้

อนุพันธ์ในการร่างกราฟ อินทิกรัลจํากัดเขตและอินทิกรัลไม่จํากัดเขต 

อนุพันธ์และอินทิกรัลเชิงตัวเลข เทคนิคการอินทิกรัล การประยุกต์ของการ

อินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 

  ENG-132 แคลคูลัส 2 

(Calculus 2) 

ลําดับ และอนุกรมของจํานวนจริง อนุกรมกําลัง อนุกรมเทย์เลอร์ และการ

ประมาณค่าเวกเตอร์ และพื้นผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่า

เวกเตอร์หนึ่งตัวแปร ระบบพิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลาย

ตัวแปร บทนําสู่สมการเชิงอนุพันธ์ และการประยุกต ์

  ENG-133 กลศาสตร์

วิศวกรรม 

(Engineering Mechanics) 

ระบบแรง แรงลัพธ์ สภาวะสมดุล สถิตยศาสตร์ของไหล จลศาสตร์และ

จลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎข้อที่สองของนิวตัน งาน

และพลังงาน การดลและโมเมนตัม 

  ENG-202 การปฏิบัติงาน

พื้นฐานวิศวกรรม 

(Fundamental 

Engineering Workshop) 

การใช้เครื่องมือพื้นฐาน เช่น เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจาะ เครื่องเลื่อย 

เครื่องเจียระไนราบ และเครื่องมือวัดละเอียดต่างๆ เช่น ไมโครมิเตอร์ เวอร์

เนียร์ นาฬิกาวัด วิธีการเชื่อม เทคนิคของการเชื่อม รวมถึงความปลอดภัย

ในโรงงาน เป็นต้น 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคT  

(Graduate Attributes) 

ตามขBอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

  ENG-203 วัสดุวิศวกรรม 

(Engineering Materials) 

วัสดุวิศวกรรมชนิดต่างๆ เช่น โลหะ พลาสติก ยางแอสฟัลต์ ไม้ เซรามิก 

คอมโพซิส และคอนกรีต แผนภาพสมดุลและการแปลผลการทดสอบและ

ความหมายของสมบัติต่างๆ การศึกษาโครงสร้างมหภาคและจุลภาคที่

สัมพันธ์กับสมบัติต่างๆ ของวัสดุวิศวกรรม กระบวนการผลิตทั่วไปสําหรับ

ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากวัสดุวิศวกรรม 

  ENG-207 วิศวกรรมไฟฟ้า 

(Electrical Engineering) 

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้ากําลัง วงจร

แม่เหล็กและหม้อแปลง วงจรออพแอมป์ อุปกรณ์และวงจรอิเลกทรอนิกส์ 

วงจรดิจิตอล ไอซี เครื่องมือวัดไฟฟ้า ระบบควบคุม เครื่องจักรกลไฟฟ้า

กระแสตรงและกระแสสลับ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสสลับ 

  ENG-208 ปฏิบัติการ

วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical 

Engineering Laboratory) 

การฝึกปฏิบัติการเกี ่ยวกับวงจรไฟฟ้าและเครื ่องจักรกลไฟฟ้า วงจร

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีที่ได้เรียนในวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

  ENG-209 ปฏิบัติการ

วิศวกรรมเครื่องกล 

(Mechanical Engineering 

Laboratory) 

การทดลองพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ กลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์

ของแข็ง กลศาสตร์วัสด ุ

  ENG-211 สถิติวิศวกรรม 

(Engineering Statistics) 

ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ ่ม การอนุมานเชิงสถิติ การทดสอบ

สมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความถดถอยและ

สหสัมพันธ์ การใช้วิธีเชิงสถิติเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา 

  ENG-212 กรรมวิธีการผลิต 

(Manufacturing Process) 

ทฤษฎีและหลักการของกระบวนการผลิต งานหล่อวัสดุ การขึ้นรูปชิ้นงาน 

การใช้เครื่องจักรตัดขึ้นรูปชิ้นงานและเทคโนโลยีงานเชื่อม กระบวนการ

ผลิตด้วยเซรามิคและโพลิเมอร์ ความสัมพันธ์ของวัสดุและกระบวนการผลิต 

วัสดุที่ใช้ทําเครื่องมือตัดโลหะ ลักษณะของเครื่องมือตัดโลหะ ของเหลว

สําหรับการตัดโลหะ ศึกษาส่วนประกอบ หลักการทํางาน และการ

บํารุงรักษาเครื่องมือกลชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต หลักมูลฐานการคิด

ต้นทุนการผลิตและการวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน 

  ENG-213 คณิตศาสตร์

สําหรับวิศวกรรม 

Mathematics for 

Engineering 

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงเส้น ปัญหาค่า

ขอบเขต การแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ระบบ

สมการเชิงเส้นทั่วไป เมตริกซ์ และระเบียบวิธีเชิงตัวเลข แนะนําเบื้องต้น

การใช้โปรแกรมช่วยคํานวณทางคณิตศาสตร ์

   ENG-216 วิศวกรรมความ

ร้อนของไหล 

Engineering Thermo-

Fluids 

การประยุกต์ใช้กฏข้อที่หนึ่งและกฏข้อที่สองทางอุณหพลศาสตร์กับการ

ออกแบบระบบเปิดทางอุณหพลศาสตร์; สมดุลย์มวลและพลังงานสําหรับ

กระบวนการผลิต; การวิเคราะห์สมรรถนะของกลจักรทางกลและความร้อน

ที่ใช้สารทํางานแบบควบแน่นได้และแบบก๊าซ, ของไหลสถิตย์, กลศาสตร์

ของไหลและพลศาสตร์ของการไหล; กฏอนุรักษ์สําหรับของไหล; สมการ

เบอร์นูลลี; การวิเคราะห์ระบบมิติและหน่วย; การคํานวนโดยใช้เอ็กซ์เซลล์

เวิร์คชีทสําหรับการไหลในท่อ/ความสูญเสียของเฮด/สัมประสิทธิ์ความ

เสียดทาน 

  ENG-301 เศรษฐศาสตร์

วิศวกรรม 

Engineering Economics 

หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ผลกระทบของ

ดอกเบี้ย และระยะเวลาต่อจํานวนเงิน แผนภูมิกระแสเงิน เครื่องมือการ

ตัดส ินใจทางเศรษฐศาสตร ์ เช ่น มูลค ่าเท ียบเท่าป ีป ัจจ ุบ ัน อัตรา
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคT  

(Graduate Attributes) 

ตามขBอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

 

 

 

 

ผลตอบแทน ระยะเวลาคุ้มทุน อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน ค่า

เสื่อมราคา การวิเคราะห์การเปลี่ยนทดแทน ความไวต่อความเปลี่ยนแปลง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

  IEN-301 ปฏิบัติการ

วิศวกรรมอุตสาหการ 1 

Industrial Engineering 

Laboratory 1 

การปฏิบัติการใช้งานเครื่องจักรซีเอ็นซี การเขียนโปรแกรมควบคุม

เครื่องจักรกลซีเอ็นซี การศึกษางานและการจัดสมดุลสายการประกอบ การ

วางแผนการผลิต 

 

  IEN-302 ปฏิบัติการ

วิศวกรรมอุตสาหการ 2 

Industrial Engineering 

Laboratory 2 

การปฏิบัติการวัดด้วยเครื่องมือวัดละเอียดขั้นสูง การตรวจสอบคุณภาพ

ชิ้นงานและการควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์โครงสร้างวัสดุและกรรมวิธี

ทางความร้อน การทดสอบวัสดุแบบทําลายและไม่ทําลาย กฎความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติการ การออกแบบกระบวนการผลิตและระบบขนส่ง 

  IEN-303 

มาตรวิทยาในงานวิศวกรรม 

Engineering Metrology 

แนวคิดในงานมาตรวิทยา  หลักการงานวัดละเอียด ความคลาดเคลื่อนใน

การวัดและการลดความคลาดเคลื ่อนในระบบการวัด หลักการวัดแบบ

เปรียบเทียบ หลักการทํางานของเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ประกอบการวัด

แบบต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม การวัดระยะทางด้วยลม การวัดความหยาบ

ผิวงาน การวัดโปรไฟล์ด้วยแสง การวัดวัสดุคมตัด การวัดด้วยแสงเลเซอร์ 

การทํางานด้วยเครื่องมือวัด 3 มิติ การวัดฟันเฟืองและเกลียว และหลักการ

พิจารณาเลือกระบบงานวัดที่เหมาะสม 

  IEN-305 การศึกษางาน 

Work Study 

ระบบงาน การไหลของงาน การวัดผลิตภาพและเทคนิคการปรับปรุงผลิต

ภาพ การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทํางานและสายการประกอบ 

การศึกษาการเคลื่อนไหว หลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว การยศาสตร์ 

การวิเคราะห์การเคลื ่อนไหวแบบจุลภาค เทคนิดการใช้แผนภูมิและ

แผนภาพ การวัดผลงานและการศึกษาเวลา การกําหนดเวลามาตรฐานแบบ

ต่างๆ การสุ่มงาน 

  IEN-307 การวางแผนและ

การควบคุมการผลิต 

Production Planning and 

Control 

แนะนําระบบการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ การจัดการโครงการ การ

จัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนการผลิต การจัดการแถวคอย การ

วิเคราะห์ต้นทุนและผลกําไรเพื่อการตัดสินใจ การจัดลําดับงานและตาราง

การผลิต การควบคุมการผลิต 

  IEN-308 การควบคุม

คุณภาพ 

Quality Control 

นิยามและหลักปรัชญาเกี่ยวกับคุณภาพ ความน่าเชื่อถือทางวิศวกรรม การ

บริหารจัดการทางคุณภาพ เครื ่องมือที ่ใช้ในการควบคุมและปรับปรุง

คุณภาพ สถิติสําหรับการควบคุมคุณภาพ แผนสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ 

แผนภูมิควบคุม อัตราส่วนสมรรถภาพกระบวนการ  

  IEN-312 การจัดการโลจิ

สติกส์และโซ่อุปทาน 

Logistics and Supply 

Chain Management 

กลยุทธ์การแข่งขันกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความสําคัญต่อ

ระบบเศรษฐกิจและองค์กร การจัดการผลิตภัณฑ์และการบริการ การ

ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์ 

การวางแผนระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความสําคัญของการบริการ

ลูกค้า การจัดการพัสดุและสินค้าคงคลัง การกระจายสินค้า การขนส่ง การ

บรรจุภัณฑ์ และการจัดซื้อ การวางแผนทําเลที่ตั้ง  การจัดการคลังสินค้า 

การควบคุมการปฏิบัติงาน บทบาทของโลจิสติกส์ในการจัดการโซ่อุปทาน 

และแนวโน้มของโลจิสติกส์ทั่วโลก 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคT  

(Graduate Attributes) 

ตามขBอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

  IEN-314 ว ิ ศวกรรมความ

ป ล อ ด ภั ย 

Safety Engineering 

สาเหตุ แนวทางรับมือ และวิธีการป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายต่างๆ จาก

อุตสาหกรรม หลักการควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม 

กฎหมายด้านความปลอดภัย หลักการประเมินความเสี่ยง หลักการจัดการ

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และจิตวิทยาอุตสาหกรรม   

  IEN-316 ระบบอัตโนมัติและ

การควบคุมเชิงอุตสาหกรรม 

Industrial Automation 

and Control 

ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบควบคุมแบบวงเปิดและวงปิด แบบจําลองทาง

คณิตศาสตร์ของระบบควบคุม ทรานสเฟอร์ฟังก์ชัน บล๊อกไดอะแกรม โบด

ไดอะแกรม ซิกแนลโฟลว์กราฟ การวิเคราะห์การควบคุมโดเมนเวลาและ

โดเมนความถี่ การวิเคราะห์เสถียรภาพและความแม่นยําของระบบ การ

วิเคราะห์ด้วยรูทโลกัส เทคนิคการชดเชยอย่างง่าย การจําลองปัญหาโดย

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบและชดเชยของระบบควบคุม 

  IEN-317  ก า ร อ อ ก แ บ บ

โรงงานและการวางแผน

ทรัพยากรกายภาพ 

Plant Design and Facility 

Planning 

แนะนําการออกแบบโรงงาน การศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์การ

ออกแบบโรงงานเบื้องต้น ประเภทของผังโรงงาน การวางแผนผังโรงงาน

และทรัพยากรกายภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการวางผังโรงงาน ทําเลที่ตั้ง

โรงงาน การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ระบบการขนถ่ายวัสดุและระบบสนับสนุน

ที่จําเป็น 

  IEN-401 การบํารุงรักษา

แบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วน

ร่วม 

Total Productive 

Maintenance 

ความสําคัญและประโยชน์ของการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มผลผลิต 

การบํารุงรักษาแผนใหม่ วงจรชีวิตและการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรกล 

ไทรโบโลยีในงานบํารุงรักษา การจัดการระบบบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 

การวิเคราะห์ประวัติการชํารุดเครื่องจักรกลทางสถิติ การจัดการองค์กรเพื่อ

รองรับการบํารุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วม การจัดการกิจกรรมบํารุงรักษาทวี

ผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม ความรู้ด้านวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ  

  IEN-403 ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห์

ต ้นท ุนทางอ ุตสาหกรรม 

Industrial Cost Analysis 

หลักการบัญชีเบื ้องต้น แนวคิดเกี ่ยวกับค่าใช้จ ่ายและการตัดสินใจ 

ค่าใช้จ่ายมาตรฐาน ค่าใช้จ่ายทางตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อมของโรงงาน 

การคํานวณค่าใช้จ่ายในการผลิต และการวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนการ

ผลิต งบประมาณสําหรับธุรกิจอุตสาหกรรม การทําบัญชีงบประมาณ การ

วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การตัดสินใจลงทุนโครงการที่ท้าทาย และ

การทําแผนธุรกิจ 

  IEN-404 การวิจัยดําเนินงาน 

Operations Research 

แบบจําลองกําหนดการเชิงเส้น แบบจําลองกําหนดการเชิงเส้นควบคู่ 

แบบจําลองกําหนดการเชิงเส้นจํานวนเต็ม การวิเคราะห์ความไว วิธีเชิง

กราฟ วิธีซิมเพล็กซ์ วิธีแบรนช์แอนด์บาวด์ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการตัดสินใจ 

การหาผลเฉลยของปัญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการแบบต่างๆ เช่น ปัญหา

การขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน เป็นต้น 

  IEN-406 การออกแบบการ

ทดลองเชิงวิศวกรรม 

Engineering 

Experimental Design 

เทคนิคการแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรมโดยอาศัยการออกแบบการทดลอง

ทางสถิติ การออกแบบการทดลองที่มีปัจจัยเดียว การทดสอบสมมติฐาน

ทางสถิต ิ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) การ

วิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis) การออกแบบการทดลอง

เ ม ื ่ อ ม ี ห ล ายป ั จ จ ั ย  ว ิ ธ ี พ ื ้ น ผ ิ ว ตอบสนอ ง  (Response Surface 

Methodology)  

  IEN-491  เตรียมสหกิจ

ศึกษา  

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสห

กิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อม

ด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ จริยธรรม และจรรยาบรรณวิศวกร ความ
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ตามขBอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

ปลอดภัยในโรงงาน มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อม

สําหรับปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 

  IEN-492  สหกิจศึกษา การปฏิบัติงานและแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการเป็นเวลา 16 สัปดาห์ 

ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการอื่นใด ซึ่งเป็นไปตามความ

เห็นชอบของสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ในสาขาวิชา พร้อมทั้ง

สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง มีทักษะวิชาชีพตาม

สาขาวิชาของนักศึกษา ช่วยพัฒนาความชํานาญ มีจริยธรรมและคุณธรรม

หรือลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้ทํารายงาน

การแก้ปัญหาให้แก่สถานประกอบการส่งสาขาวิชาวิชาพร้อมทั้งมีการ

นําเสนอผลงาน 

  IEN-493  การฝึกงานทาง

วิศวกรรมอุตสาหการ 

นักศึกษาจะต้องฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หรือ

ฝึกงานที่ทางสถาบันฯ เห็นชอบ ไม่ตํ่ากว่า 320 ชั่วโมงและเสนอรายงาน

การฝึกงาน 

  IEN-496  โครงงาน

วิศวกรรมอุตสาหการ 1 

โครงการหรือการแก้ปัญหาที่น่าสนใจในด้านต่าง ๆ ซึ่งผ่านความเห็นชอบ

โดยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ต้องเขียนรายงานการศึกษาและต้อง

นําเสนอต่อคณะกรรมการ 

  IEN-497  โครงงาน

วิศวกรรมอุตสาหการ 2 

โครงการหรือการแก้ปัญหาที่น่าสนใจในด้านต่าง ๆ ซึ่งผ่านความเห็นชอบ

โดยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ต้องเขียนรายงานการศึกษาและต้อง

นําเสนอต่อคณะกรรมการ 

2 การวิเคราะหTป�ญหา (Problem 

Analysis) 

- สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจัย สืบคAน 

และวิเคราะหJ ปOญหาทางวิศวกรรมที่

ซับซAอน เพื่อใหAไดAขAอสรุป ของปOญหาที่

มีนัยสำคัญ โดยใชA หลักการทาง 

คณิตศาสตรJ วิทยาศาสตรJธรรมชาติ 

และ วิทยาการทางวิศวกรรมศาสตรJ 

ENG-102 การเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร9

สำหรับวิศวกร (Computer 

Programming for 

Engineer) 

แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร9 สnวนประกอบของคอมพิวเตอร9 การติดตnอ

ระหวnางฮาร9ดแวร9และซอฟต9แวร9 แนวคิด EDP และการแก<ปVญหาเปwน

ขั้นตอนวิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การทำโปรแกรมด<วยภาษา

ขั้นสูง แนวคิดของการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร<าง โมดูลาร9และแบบเชิง

วัตถุ ชนิดของข<อมูลแบบตnาง ๆ หลักการควบคุมการทำงานแบบซ้ำ แบบ

เลือกทำและการตรวจสอบเงื่อนไขตnาง ๆ พัฒนาการของโปรแกรมเชิงวัตถุ 

โดยให<มีการปฏิบัติควบคูnกับเนื้อหาที่เรียน 

  ENG-103  ฟิสิกส์วิศวกรรม 

(Engineering Physics) 
สมบัติทางกายภาพของแสงและการมองเห็น ไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้า

เบื้องต้น ไฟฟ้ากระแสตรง-สลับ แม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

เบื้องต้น ฟิสิกส์อิเล็คทรอนิกส์เบื้องต้น ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

ฟิสิกส์อะตอม ควอนตัมฟิสิกส ์

  ENG-104 ปฏิบัติการฟิสิกส์

ว ิ ศ ว ก ร ร ม  (Engineering 

Physics Laboratory) 

หัวข้อการทดลองให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาของฟิสิกส์วิศวกรรม 

  ENG-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 

(General Physics) 
ความสําคัญของวิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์และปรากฏการณ์ธรรมชาติ แนวคิด

พื้นฐานด้านฟิสิกส์ เวกเตอร์ จลนศาสตร์ แรง  การเคลื่อนที่ โมเมนตัม 

พลังงาน สมดุล การเคลื ่อนที ่แบบหมุน โมเมนตัมเชิงมุม แรงโน้มถ่วง 

กลศาสตร์ของไหล การเคลื่อนที่แบบมีคาบ  เทอร์โมไดนามิกส์ คลื่น 

  ENG-112 ปฏิบัติการฟิสิกส์

ท ั ่ ว ไ ป  (General Physics 

Laboratory) 

ทําการทดลองตามเนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 
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  ENG-121 เคมีทั่วไป 

(General Chemistry) 
ปริมาณสารสัมพันธ์ พื้นฐานทฤษฏีปรมาณู คุณสมบัติของแก๊ส ของเหลว 

ของแข็งและสารละลาย สมดุลทางเคมี สมดุลอิออนและกรด-เบส ไตเตร

ชัน จลศาสตร์เคมี  โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม เคมีไฟฟ้า พันธะเคมี 

คุณสมบัติตามตารางธาตุ ธาตุตัวแทน อโลหะและโลหะตัวนํา สารประกอบ

และโพลเิมอร์ เคมีอินทรีย์และเคมีสิ่งแวดล้อม 

  ENG-122 ปฏ ิบ ัต ิการเคมี

ทั่วไป (General Chemistry 

Laboratory) 

ทําการทดลองตามเนื้อหาในรายวิชาเคมีทั่วไป 

  ENG-131 แคลคูลัส 1 

(Calculus 1) 
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น อนุพันธ์ของฟังก์ชั่นพีชคณิต และฟังก์ชั่น

อดิศัย อนุพันธ์อันดับสูง กฎลูกโซ่และอนุพันธ์โดยปริยาย การประยุกต์ของ

อนุพันธ์ อัตราสัมพัทธ์ ค่าเชิงอนุพันธ์รูปแบบไม่กําหนด การประยุกต์ใช้

อนุพันธ์ในการร่างกราฟ อินทิกรัลจํากัดเขตและอินทิกรัลไม่จํากัดเขต 

อนุพันธ์และอินทิกรัลเชิงตัวเลข เทคนิคการอินทิกรัล การประยุกต์ของการ

อินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 

  ENG-132 แคลคูลัส 2 

(Calculus 2) 
ลําดับ และอนุกรมของจํานวนจริง อนุกรมกําลัง อนุกรมเทย์เลอร์ และการ

ประมาณค่าเวกเตอร์ และพื้นผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่า

เวกเตอร์หนึ่งตัวแปร ระบบพิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลาย

ตัวแปร บทนําสู่สมการเชิงอนุพันธ์ และการประยุกต ์

  ENG-133 ก ล ศ า ส ต ร์

วิศวกรรม 

(Engineering Mechanics) 

ระบบแรง แรงลัพธ์ สภาวะสมดุล สถิตยศาสตร์ของไหล จลศาสตร์และ

จลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎข้อที่สองของนิวตัน งาน

และพลังงาน การดลและโมเมนตัม 

  ENG-203 วัสดุวิศวกรรม 

(Engineering Materials) 
วัสดุวิศวกรรมชนิดต่างๆ เช่น โลหะ พลาสติก ยางแอสฟัลต์ ไม้ เซรามิก 

คอมโพซิส และคอนกรีต แผนภาพสมดุลและการแปลผลการทดสอบและ

ความหมายของสมบัติต่างๆ การศึกษาโครงสร้างมหภาคและจุลภาคที่

สัมพันธ์กับสมบัติต่างๆ ของวัสดุวิศวกรรม กระบวนการผลิตทั่วไปสําหรับ

ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากวัสดุวิศวกรรม 

  ENG-211 สถิติวิศวกรรม 

(Engineering Statistics) 

ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ ่ม การอนุมานเชิงสถิติ การทดสอบ

สมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความถดถอยและ

สหสัมพันธ์ การใช้วิธีเชิงสถิติเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา 

  ENG-213 คณิตศาสตร์

สําหรับวิศวกรรม 

Mathematics for 

Engineering 

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงเส้น ปัญหาค่า

ขอบเขต การแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ระบบ

สมการเชิงเส้นทั่วไป เมตริกซ์ และระเบียบวิธีเชิงตัวเลข แนะนําเบื้องต้น

การใช้โปรแกรมช่วยคํานวณทางคณิตศาสตร ์

  ENG-301 เศรษฐศาสตร์

วิศวกรรม 

Engineering Economics 

หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ผลกระทบของ

ดอกเบี้ย และระยะเวลาต่อจํานวนเงิน แผนภูมิกระแสเงิน เครื่องมือการ

ตัดส ินใจทางเศรษฐศาสตร ์ เช ่น มูลค ่าเท ียบเท่าป ีป ัจจ ุบ ัน อัตรา

ผลตอบแทน ระยะเวลาคุ้มทุน อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน ค่า

เสื่อมราคา การวิเคราะห์การเปลี่ยนทดแทน ความไวต่อความเปลี่ยนแปลง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

  IEN-303 

มาตรวิทยาในงานวิศวกรรม 

Engineering Metrology 

แนวคิดในงานมาตรวิทยา  หลักการงานวัดละเอียด ความคลาดเคลื่อนใน

การวัดและการลดความคลาดเคลื ่อนในระบบการวัด หลักการวัดแบบ

เปรียบเทียบ หลักการทํางานของเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ประกอบการวัด
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แบบต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม การวัดระยะทางด้วยลม การวัดความหยาบ

ผิวงาน การวัดโปรไฟล์ด้วยแสง การวัดวัสดุคมตัด การวัดด้วยแสงเลเซอร์ 

การทํางานด้วยเครื่องมือวัด 3 มิติ การวัดฟันเฟืองและเกลียว และหลักการ

พิจารณาเลือกระบบงานวัดที่เหมาะสม 

  IEN-305 การศึกษางาน 

Work Study 
ระบบงาน การไหลของงาน การวัดผลิตภาพและเทคนิคการปรับปรุงผลิต

ภาพ การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทํางานและสายการประกอบ 

การศึกษาการเคลื่อนไหว หลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว การยศาสตร์ 

การวิเคราะห์การเคลื ่อนไหวแบบจุลภาค เทคนิดการใช้แผนภูมิและ

แผนภาพ การวัดผลงานและการศกึษาเวลา การกําหนดเวลามาตรฐานแบบ

ต่างๆ การสุ่มงาน 

  IEN-307 การวางแผนและ

การควบคุมการผลิต 

Production Planning and 

Control 

แนะนําระบบการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ การจัดการโครงการ การ

จัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนการผลิต การจัดการแถวคอย การ

วิเคราะห์ต้นทุนและผลกําไรเพื่อการตัดสินใจ การจัดลําดับงานและตาราง

การผลิต การควบคุมการผลิต 

  IEN-308 การควบคุม

คุณภาพ 

Quality Control 

นิยามและหลักปรัชญาเกี่ยวกับคุณภาพ ความน่าเชื่อถือทางวิศวกรรม การ

บริหารจัดการทางคุณภาพ เครื ่องมือที ่ใช้ในการควบคุมและปรับปรุง

คุณภาพ สถิติสําหรับการควบคุมคุณภาพ แผนสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ 

แผนภูมิควบคุม อัตราส่วนสมรรถภาพกระบวนการ  

  IEN-312 การจ ั ดการ โลจิ

ส ต ิ ก ส ์ แ ล ะ โ ซ ่ อ ุ ป ท า น 

Logistics and Supply 

Chain Management 

กลยุทธ์การแข่งขันกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความสําคัญต่อ

ระบบเศรษฐกิจและองค์กร การจัดการผลิตภัณฑ์และการบริการ การ

ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์ 

การวางแผนระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความสําคัญของการบริการ

ลูกค้า การจัดการพัสดุและสินค้าคงคลัง การกระจายสินค้า การขนส่ง การ

บรรจุภัณฑ์ และการจัดซื้อ การวางแผนทําเลที่ตั้ง  การจัดการคลังสินค้า 

การควบคุมการปฏิบัติงาน บทบาทของโลจิสติกส์ในการจัดการโซ่อุปทาน 

และแนวโน้มของโลจิสติกส์ทั่วโลก 

  IEN-314 วิศวกรรมความ

ปลอดภัย 

Safety Engineering 

สาเหตุ แนวทางรับมือ และวิธีการป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายต่างๆ จาก

อุตสาหกรรม หลักการควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม 

กฎหมายด้านความปลอดภัย หลักการประเมินความเสี่ยง หลักการจัดการ

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และจิตวิทยาอุตสาหกรรม   

  IEN-316 ระบบอัตโนมัติและ

การควบคุมเชิงอุตสาหกรรม 

Industrial Automation 

and Control 

ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบควบคุมแบบวงเปิดและวงปิด แบบจําลองทาง

คณิตศาสตร์ของระบบควบคุม ทรานสเฟอร์ฟังก์ชัน บล๊อกไดอะแกรม โบด

ไดอะแกรม ซิกแนลโฟลว์กราฟ การวิเคราะห์การควบคุมโดเมนเวลาและ

โดเมนความถี่ การวิเคราะห์เสถียรภาพและความแม่นยําของระบบ การ

วิเคราะห์ด้วยรูทโลกัส เทคนิคการชดเชยอย่างง่าย การจําลองปัญหาโดย

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบและชดเชยของระบบควบคุม 

  IEN-317  ก า ร อ อ ก แ บ บ

โรงงานและการวางแผน

ทรัพยากรกายภาพ 

Plant Design and Facility 

Planning 

แนะนําการออกแบบโรงงาน การศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์การ

ออกแบบโรงงานเบื้องต้น ประเภทของผังโรงงาน การวางแผนผังโรงงาน

และทรัพยากรกายภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการวางผังโรงงาน ทําเลที่ตั้ง

โรงงาน การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ระบบการขนถ่ายวัสดุและระบบสนับสนุน

ที่จําเป็น 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคT  

(Graduate Attributes) 

ตามขBอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

  IEN-401 การบํารุงรักษา

แบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วน

ร่วม Total Productive 

Maintenance 

ความสําคัญและประโยชน์ของการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มผลผลิต 

การบํารุงรักษาแผนใหม่ วงจรชีวิตและการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรกล 

ไทรโบโลยีในงานบํารุงรักษา การจัดการระบบบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 

การวิเคราะห์ประวัติการชํารุดเครื่องจักรกลทางสถิติ การจัดการองค์กรเพื่อ

รองรับการบํารุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วม การจัดการกิจกรรมบํารุงรักษาทวี

ผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม ความรู้ด้านวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ  

  IEN-403 ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห์

ต ้นท ุนทางอ ุตสาหกรรม 

Industrial Cost Analysis 

หลักการบัญชีเบื ้องต้น แนวคิดเกี ่ยวกับค่าใช้จ ่ายและการตัดสินใจ 

ค่าใช้จ่ายมาตรฐาน ค่าใช้จ่ายทางตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อมของโรงงาน 

การคํานวณค่าใช้จ่ายในการผลิต และการวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนการ

ผลิต งบประมาณสําหรับธุรกิจอุตสาหกรรม การทําบัญชีงบประมาณ การ

วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การตัดสินใจลงทุนโครงการที่ท้าทาย และ

การทําแผนธุรกิจ 

  IEN-404 การวิจัยดําเนินงาน 

Operations Research 
แบบจําลองกําหนดการเชิงเส้น แบบจําลองกําหนดการเชิงเส้นควบคู่ 

แบบจําลองกําหนดการเชิงเส้นจํานวนเต็ม การวิเคราะห์ความไว วิธีเชิง

กราฟ วิธีซิมเพล็กซ์ วิธีแบรนช์แอนด์บาวด์ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการตัดสินใจ 

การหาผลเฉลยของปัญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการแบบต่างๆ เช่น ปัญหา

การขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน เป็นต้น 

  IEN-406 การออกแบบการ

ทดลองเชิงวิศวกรรม 

Engineering 

Experimental Design 

เทคนิคการแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรมโดยอาศัยการออกแบบการทดลอง

ทางสถิติ การออกแบบการทดลองที่มีปัจจัยเดียว การทดสอบสมมติฐาน

ทางสถิต ิ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) การ

วิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis) การออกแบบการทดลอง

เ ม ื ่ อ ม ี ห ล ายป ั จ จ ั ย  ว ิ ธ ี พ ื ้ น ผ ิ ว ตอบสนอ ง  (Response Surface 

Methodology)  

  IEN-492  สหกิจศึกษา การปฏิบัติงานและแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการเป็นเวลา 16 สัปดาห์ 

ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการอื่นใด ซึ่งเป็นไปตามความ

เห็นชอบของสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ในสาขาวิชา พร้อมทั้ง

สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง มีทักษะวิชาชีพตาม

สาขาวิชาของนักศึกษา ช่วยพัฒนาความชํานาญ มีจริยธรรมและคุณธรรม

หรือลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้ทํารายงาน

การแก้ปัญหาให้แก่สถานประกอบการส่งสาขาวิชาวิชาพร้อมทั้งมีการ

นําเสนอผลงาน 

  IEN-493  การฝึกงานทาง

วิศวกรรมอุตสาหการ 
นักศึกษาจะต้องฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หรือ

ฝึกงานที่ทางสถาบันฯ เห็นชอบ ไม่ตํ่ากว่า 320 ชั่วโมงและเสนอรายงาน

การฝึกงาน 

  IEN-496  โ ค ร ง ง า น

วิศวกรรมอุตสาหการ 1 
โครงการหรือการแก้ปัญหาที่น่าสนใจในด้านต่าง ๆ ซึ่งผ่านความเห็นชอบ

โดยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ต้องเขียนรายงานการศึกษาและต้อง

นําเสนอต่อคณะกรรมการ 

  IEN-497  โ ค ร ง ง า น

วิศวกรรมอุตสาหการ 2 
โครงการหรือการแก้ปัญหาที่น่าสนใจในด้านต่าง ๆ ซึ่งผ่านความเห็นชอบ

โดยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ต้องเขียนรายงานการศึกษาและต้อง

นําเสนอต่อคณะกรรมการ 

3 การออกแบบ/พัฒนาหาคำตอบของปHญหา  

(Design/Development of Solutions) 

ENG-301 เศรษฐศาสตร์

วิศวกรรม 

หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ผลกระทบของ

ดอกเบี้ย และระยะเวลาต่อจํานวนเงิน แผนภูมิกระแสเงิน เครื่องมือการ
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคT  

(Graduate Attributes) 

ตามขBอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

- สามารถพัฒนาหาคำตอบของปVญหาทาง 

วิศวกรรมที่ซับซ<อน และออกแบบระบบ 

ชิ้นงาน หรือกระบวนการ ตามความจำเปwน

และเหมาะสม กับข<อพิจารณาทางด<าน

สาธารณสุข ความปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม 

และสิ่งแวดล<อม 

Engineering Economics ตัดส ินใจทางเศรษฐศาสตร ์ เช ่น มูลค ่าเท ียบเท่าป ีป ัจจ ุบ ัน อัตรา

ผลตอบแทน ระยะเวลาคุ้มทุน อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน ค่า

เสื่อมราคา การวิเคราะห์การเปลี่ยนทดแทน ความไวต่อความเปลี่ยนแปลง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

  IEN-303 

มาตรวิทยาในงานวิศวกรรม 

Engineering Metrology 

แนวคิดในงานมาตรวิทยา  หลักการงานวัดละเอียด ความคลาดเคลื่อนใน

การวัดและการลดความคลาดเคลื ่อนในระบบการวัด หลักการวัดแบบ

เปรียบเทียบ หลักการทํางานของเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ประกอบการวัด

แบบต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม การวัดระยะทางด้วยลม การวัดความหยาบ

ผิวงาน การวัดโปรไฟล์ด้วยแสง การวัดวัสดุคมตัด การวัดด้วยแสงเลเซอร์ 

การทํางานด้วยเครื่องมือวัด 3 มิติ การวัดฟันเฟืองและเกลียว และหลักการ

พิจารณาเลือกระบบงานวัดที่เหมาะสม 

  IEN-305 การศึกษางาน 

Work Study 
ระบบงาน การไหลของงาน การวัดผลิตภาพและเทคนิคการปรับปรุงผลิต

ภาพ การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทํางานและสายการประกอบ 

การศึกษาการเคลื่อนไหว หลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว การยศาสตร์ 

การวิเคราะห์การเคลื ่อนไหวแบบจุลภาค เทคนิดการใช้แผนภูมิและ

แผนภาพ การวัดผลงานและการศึกษาเวลา การกําหนดเวลามาตรฐานแบบ

ต่างๆ การสุ่มงาน 

  IEN-307 การวางแผนและ

การควบคุมการผลิต 

Production Planning and 

Control 

แนะนําระบบการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ การจัดการโครงการ การ

จัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนการผลิต การจัดการแถวคอย การ

วิเคราะห์ต้นทุนและผลกําไรเพื่อการตัดสินใจ การจัดลําดับงานและตาราง

การผลิต การควบคุมการผลิต 

  IEN-308 การควบคุม

คุณภาพ 

Quality Control 

นิยามและหลักปรัชญาเกี่ยวกับคุณภาพ ความน่าเชื่อถือทางวิศวกรรม การ

บริหารจัดการทางคุณภาพ เครื ่องมือที ่ใช้ในการควบคุมและปรับปรุง

คุณภาพ สถิติสําหรับการควบคุมคุณภาพ แผนสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ 

แผนภูมิควบคุม อัตราส่วนสมรรถภาพกระบวนการ  

  IEN-312 การจ ั ดการ โลจิ

ส ต ิ ก ส ์ แ ล ะ โ ซ ่ อ ุ ป ท า น 

Logistics and Supply 

Chain Management 

กลยุทธ์การแข่งขันกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความสําคัญต่อ

ระบบเศรษฐกิจและองค์กร การจัดการผลิตภัณฑ์และการบริการ การ

ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์ 

การวางแผนระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความสําคัญของการบริการ

ลูกค้า การจัดการพัสดุและสินค้าคงคลัง การกระจายสินค้า การขนส่ง การ

บรรจุภัณฑ์ และการจัดซื้อ การวางแผนทําเลที่ตั้ง  การจัดการคลังสินค้า 

การควบคุมการปฏิบัติงาน บทบาทของโลจิสติกส์ในการจัดการโซ่อุปทาน 

และแนวโน้มของโลจิสติกส์ทั่วโลก 

  IEN-314 ว ิ ศวกรรมความ

ป ล อ ด ภั ย 

Safety Engineering 

สาเหตุ แนวทางรับมือ และวิธีการป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายต่างๆ จาก

อุตสาหกรรม หลักการควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม 

กฎหมายด้านความปลอดภัย หลักการประเมินความเสี่ยง หลักการจัดการ

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และจิตวิทยาอุตสาหกรรม   

  IEN-316 ระบบอัตโนมัติและ

การควบคุมเชิงอุตสาหกรรม 

Industrial Automation 

and Control 

ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบควบคุมแบบวงเปิดและวงปิด แบบจําลองทาง

คณิตศาสตร์ของระบบควบคุม ทรานสเฟอร์ฟังก์ชัน บล๊อกไดอะแกรม โบด

ไดอะแกรม ซิกแนลโฟลว์กราฟ การวิเคราะห์การควบคุมโดเมนเวลาและ

โดเมนความถี่ การวิเคราะห์เสถียรภาพและความแม่นยําของระบบ การ
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคT  

(Graduate Attributes) 
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รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

วิเคราะห์ด้วยรูทโลกัส เทคนิคการชดเชยอย่างง่าย การจําลองปัญหาโดย

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบและชดเชยของระบบควบคุม 

  IEN-317  ก า ร อ อ ก แ บ บ

โรงงานและการวางแผน

ทรัพยากรกายภาพ 

Plant Design and Facility 

Planning 

แนะนําการออกแบบโรงงาน การศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์การ

ออกแบบโรงงานเบื้องต้น ประเภทของผังโรงงาน การวางแผนผังโรงงาน

และทรัพยากรกายภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการวางผังโรงงาน ทําเลที่ตั้ง

โรงงาน การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ระบบการขนถ่ายวัสดุและระบบสนับสนุน

ที่จําเป็น 

  IEN-401 การบํารุงรักษา

แบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วน

ร่วม 

Total Productive 

Maintenance 

ความสําคัญและประโยชน์ของการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มผลผลิต 

การบํารุงรักษาแผนใหม่ วงจรชีวิตและการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรกล 

ไทรโบโลยีในงานบํารุงรักษา การจัดการระบบบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 

การวิเคราะห์ประวัติการชํารุดเครื่องจักรกลทางสถิติ การจัดการองค์กรเพื่อ

รองรับการบํารุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วม การจัดการกิจกรรมบํารุงรักษาทวี

ผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม ความรู้ด้านวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ  

  IEN-403 ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห์

ต ้นท ุนทางอ ุตสาหกรรม 

Industrial Cost Analysis 

หลักการบัญชีเบื ้องต้น แนวคิดเกี ่ยวกับค่าใช้จ ่ายและการตัดสินใจ 

ค่าใช้จ่ายมาตรฐาน ค่าใช้จ่ายทางตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อมของโรงงาน 

การคํานวณค่าใช้จ่ายในการผลิต และการวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนการ

ผลิต งบประมาณสําหรับธุรกิจอุตสาหกรรม การทําบัญชีงบประมาณ การ

วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การตัดสินใจลงทุนโครงการที่ท้าทาย และ

การทําแผนธุรกิจ 

  IEN-404 การวิจัยดําเนินงาน 

Operations Research 
แบบจําลองกําหนดการเชิงเส้น แบบจําลองกําหนดการเชิงเส้นควบคู่ 

แบบจําลองกําหนดการเชิงเส้นจํานวนเต็ม การวิเคราะห์ความไว วิธีเชิง

กราฟ วิธีซิมเพล็กซ์ วิธีแบรนช์แอนด์บาวด์ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการตัดสินใจ 

การหาผลเฉลยของปัญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการแบบต่างๆ เช่น ปัญหา

การขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน เป็นต้น 

  IEN-406 การออกแบบการ

ทดลองเชิงวิศวกรรม 

Engineering 

Experimental Design 

เทคนิคการแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรมโดยอาศัยการออกแบบการทดลอง

ทางสถิติ การออกแบบการทดลองที่มีปัจจัยเดียว การทดสอบสมมติฐาน

ทางสถิต ิ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) การ

วิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis) การออกแบบการทดลอง

เ ม ื ่ อ ม ี ห ล ายป ั จ จ ั ย  ว ิ ธ ี พ ื ้ น ผ ิ ว ตอบสนอ ง  (Response Surface 

Methodology)  

  IEN-492  สหกิจศึกษา การปฏิบัติงานและแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการเป็นเวลา 16 สัปดาห์ 

ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการอื่นใด ซึ่งเป็นไปตามความ

เห็นชอบของสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ในสาขาวิชา พร้อมทั้ง

สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง มีทักษะวิชาชีพตาม

สาขาวิชาของนักศึกษา ช่วยพัฒนาความชํานาญ มีจริยธรรมและคุณธรรม

หรือลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้ทํารายงาน

การแก้ปัญหาให้แก่สถานประกอบการส่งสาขาวิชาวิชาพร้อมทั้งมีการ

นําเสนอผลงาน 

  IEN-493  การฝึกงานทาง

วิศวกรรมอุตสาหการ 
นักศึกษาจะต้องฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หรือ

ฝึกงานที่ทางสถาบันฯ เห็นชอบ ไม่ตํ่ากว่า 320 ชั่วโมงและเสนอรายงาน

การฝึกงาน 



  33 

ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคT  

(Graduate Attributes) 

ตามขBอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

  IEN-496  โ ค ร ง ง า น

วิศวกรรมอุตสาหการ 1 
โครงการหรือการแก้ปัญหาที่น่าสนใจในด้านต่าง ๆ ซึ่งผ่านความเห็นชอบ

โดยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ต้องเขียนรายงานการศึกษาและต้อง

นําเสนอต่อคณะกรรมการ 

  IEN-497  โ ค ร ง ง า น

วิศวกรรมอุตสาหการ 2 
โครงการหรือการแก้ปัญหาที่น่าสนใจในด้านต่าง ๆ ซึ่งผ่านความเห็นชอบ

โดยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ต้องเขียนรายงานการศึกษาและต้อง

นําเสนอต่อคณะกรรมการ 
 

 

 

 

 

 

ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคT 

(Graduate Attributes) 

ตามขBอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

4 การสืบคBน (Investigation) 

- สามารถดำเนินการสืบคAนเพื่อหา

คำตอบของ ปOญหาทางวิศวกรรมที่

ซับซAอน โดยใชAความรูAจากงานวิจัยและ

วิธีการวิจัย รวมถึง การออกแบบการ

ทดลอง การวิเคราะหJ และการแปล

ความหมายของขAอมูล  

การสังเคราะหJขAอมูลเพื่อใหAไดAผลสรุป

ที่ เชื่อถือไดA 

ENG-211 สถิติวิศวกรรม 

(Engineering Statistics) 
ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การอนุมานเชิงสถิติ การทดสอบสมมุติฐาน การ

วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ การใช้วิธีเชิง

สถิติเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา 

  ENG-301 เศรษฐศาสตร์

วิศวกรรม 

Engineering 

Economics 

หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ผลกระทบของดอกเบี้ย 

และระยะเวลาต่อจํานวนเงิน แผนภูมิกระแสเงิน เครื ่องมือการตัดสินใจทาง

เศรษฐศาสตร์ เช่น มูลค่าเทียบเท่าปีปัจจุบัน อัตราผลตอบแทน ระยะเวลาคุ้มทุน 

อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน ค่าเสื ่อมราคา การวิเคราะห์การเปลี ่ยน

ทดแทน ความไวต่อความเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

  IEN-303 

มาตรวิทยาในงาน

วิศวกรรม 

Engineering Metrology 

แนวคิดในงานมาตรวิทยา  หลักการงานวัดละเอียด ความคลาดเคลื่อนในการวัด

และการลดความคลาดเคลื ่อนในระบบการวัด หลักการวัดแบบเปรียบเทียบ 

หลักการทํางานของเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ประกอบการวัดแบบต่างๆ ในงาน

อุตสาหกรรม การวัดระยะทางด้วยลม การวัดความหยาบผิวงาน การวัดโปรไฟล์

ด้วยแสง การวัดวัสดุคมตัด การวัดด้วยแสงเลเซอร์ การทํางานด้วยเครื่องมือวัด 3 

มิติ การวัดฟันเฟืองและเกลียว และหลักการพิจารณาเลือกระบบงานวัดที่

เหมาะสม 

  IEN-305 การศึกษางาน 

Work Study 

ระบบงาน การไหลของงาน การวัดผลิตภาพและเทคนิคการปรับปรุงผลิตภาพ 

การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทํางานและสายการประกอบ การศึกษา

การเคลื่อนไหว หลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว การยศาสตร์ การวิเคราะห์การ
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคT 

(Graduate Attributes) 

ตามขBอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

เคลื่อนไหวแบบจุลภาค เทคนิดการใช้แผนภูมิและแผนภาพ การวัดผลงานและ

การศึกษาเวลา การกําหนดเวลามาตรฐานแบบต่างๆ การสุ่มงาน 

  IEN-307 การวางแผนและ

การควบคุมการผลิต 

Production Planning 

and Control 

แนะนําระบบการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ การจัดการโครงการ การจัดการสินค้า

คงคลัง การวางแผนการผลิต การจัดการแถวคอย การวิเคราะห์ต้นทุนและผลกําไร

เพื่อการตัดสินใจ การจัดลําดับงานและตารางการผลิต การควบคุมการผลิต 

  IEN-308 การควบคุม

คุณภาพ 

Quality Control 

นิยามและหลักปรัชญาเกี่ยวกับคุณภาพ ความน่าเชื่อถือทางวิศวกรรม การบริหาร

จัดการทางคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพ สถิติสําหรับ

การควบคุมคุณภาพ แผนสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ แผนภูมิควบคุม อัตราส่วน

สมรรถภาพกระบวนการ  

  IEN-312 การจัดการโลจิ

สต ิ กส ์ และ โซ ่ อ ุ ปทาน 

Logistics and Supply 

Chain Management 

กลยุทธ์การแข่งขันกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความสําคัญต่อระบบ

เศรษฐกิจและองค์กร การจัดการผลิตภัณฑ์และการบริการ การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์และบริการ  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์ การวางแผน

ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความสําคัญของการบริการลูกค้า การจัดการพัสดุ

และสินค้าคงคลัง การกระจายสินค้า การขนส่ง การบรรจุภัณฑ์ และการจัดซื้อ 

การวางแผนทําเลที่ตั้ง  การจัดการคลังสินค้า การควบคุมการปฏิบัติงาน บทบาท

ของโลจิสติกส์ในการจัดการโซ่อุปทาน และแนวโน้มของโลจิสติกส์ทั่วโลก 

  IEN-316 ระบบอัตโนมัติ

แ ล ะ ก า ร ค ว บ ค ุ ม เ ชิ ง

อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม 

Industrial Automation 

and Control 

ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบควบคุมแบบวงเปิดและวงปิด แบบจําลองทาง

คณิตศาสตร์ของระบบควบคุม ทรานสเฟอร์ฟังก์ชัน บล๊อกไดอะแกรม โบด

ไดอะแกรม ซิกแนลโฟลว์กราฟ การวิเคราะห์การควบคุมโดเมนเวลาและโดเมน

ความถี่ การวิเคราะห์เสถียรภาพและความแม่นยําของระบบ การวิเคราะห์ด้วยรูท

โลกัส เทคนิคการชดเชยอย่างง ่าย การจําลองปัญหาโดยการใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ การออกแบบและชดเชยของระบบควบคุม 

  IEN-317  การออกแบบ

โรงงานและการวางแผน

ทรัพยากรกายภาพ 

Plant Design and 

Facility Planning 

แนะนําการออกแบบโรงงาน การศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์การออกแบบ

โรงงานเบื้องต้น ประเภทของผังโรงงาน การวางแผนผังโรงงานและทรัพยากร

กายภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการวางผังโรงงาน ทําเลที่ตั้งโรงงาน การวิเคราะห์

ผลิตภัณฑ์ ระบบการขนถ่ายวัสดุและระบบสนับสนุนที่จําเป็น 

  IEN-401 การบํารุงรักษา

แบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วน

รว่ม 

Total Productive 

Maintenance 

ความสําคัญและประโยชน์ของการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มผลผลิต การ

บํารุงรักษาแผนใหม่ วงจรชีวิตและการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรกล ไทรโบโลยีใน

งานบํารุงรักษา การจัดการระบบบํารุงรักษาเครื่องจักรกล การวิเคราะห์ประวัติ

การชํารุดเครื่องจักรกลทางสถิติ การจัดการองค์กรเพื่อรองรับการบํารุงรักษาที่ทุก

คนมีส่วนร่วม การจัดการกิจกรรมบํารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม ความรู้ด้าน

วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ  

  IEN-403 การว ิ เคราะห์

ต้นทุนทางอุตสาหกรรม 

Industrial Cost Analysis 

หลักการบัญชีเบื ้องต้น แนวคิดเกี ่ยวกับค่าใช้จ่ายและการตัดสินใจ ค่าใช้จ่าย

มาตรฐาน ค่าใช้จ่ายทางตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อมของโรงงาน การคํานวณ

ค่าใช้จ่ายในการผลิต และการวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนการผลิต งบประมาณ

สําหรับธุรกิจอุตสาหกรรม การทําบัญชีงบประมาณ การวิเคราะห์อัตราส่วนทาง

การเงิน การตัดสินใจลงทุนโครงการที่ท้าทาย และการทําแผนธุรกิจ 

  IEN-404 การวิจัย

ดําเนินงาน 

แบบจําลองกําหนดการเชิงเส้น แบบจําลองกําหนดการเชิงเส้นควบคู่ แบบจําลอง

กําหนดการเชิงเส้นจํานวนเต็ม การวิเคราะห์ความไว วิธีเชิงกราฟ วิธีซิมเพล็กซ์ วิธี
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคT 

(Graduate Attributes) 

ตามขBอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

Operations Research แบรนช์แอนด์บาวด์ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการตัดสินใจ การหาผลเฉลยของปัญหาทาง

วิศวกรรมอุตสาหการแบบต่างๆ เช่น ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน 

เป็นต้น 

  IEN-406 การออกแบบ

การทดลองเชิงวิศวกรรม 

Engineering 

Experimental Design 

เทคนิคการแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรมโดยอาศัยการออกแบบการทดลองทาง

สถิติ การออกแบบการทดลองที่มีปัจจัยเดียว การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การ

วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) การวิเคราะห์ความถดถอย 

(Regression Analysis) การออกแบบการทดลองเมื ่อมีหลายปัจจัย วิธีพื ้นผิว

ตอบสนอง (Response Surface Methodology)  

  IEN-492  สหกิจศึกษา การปฏิบัติงานและแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ใน

โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการอื่นใด ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบ

ของสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ในสาขาวิชา พร้อมทั้งสามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง มีทักษะวิชาชีพตามสาขาวิชาของนักศึกษา 

ช่วยพัฒนาความชํานาญ มีจร ิยธรรมและคุณธรรมหรือลักษณะนิส ัยหรือ

บุคลิกภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้ทํารายงานการแก้ปัญหาให้แก่สถาน

ประกอบการส่งสาขาวิชาวิชาพร้อมทั้งมีการนําเสนอผลงาน 

  IEN-493  ก า ร ฝ ึ ก ง า น

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
นักศึกษาจะต้องฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หรือฝึกงานที่

ทางสถาบันฯ เห็นชอบ ไม่ตํ่ากว่า 320 ชั่วโมงและเสนอรายงานการฝึกงาน 

  IEN-496  โ ค ร ง ง า น

วิศวกรรมอุตสาหการ 1 
โครงการหรือการแก้ปัญหาที่น่าสนใจในด้านต่าง ๆ ซึ่งผ่านความเห็นชอบโดย

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ต้องเขียนรายงานการศึกษาและต้องนําเสนอต่อ

คณะกรรมการ 

  IEN-497  โ ค ร ง ง า น

วิศวกรรมอุตสาหการ 2 
โครงการหรือการแก้ปัญหาที่น่าสนใจในด้านต่าง ๆ ซึ่งผ่านความเห็นชอบโดย

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ต้องเขียนรายงานการศึกษาและต้องนําเสนอต่อ

คณะกรรมการ 

5 การใชBเครื่องมือทันสมัย (Modern 

Tool Usage) 

- สามารถสรAาง เลือกใชA เทคนิควิธี 

ทรัพยากร และ ใชAเครื่องมือทันสมัย

ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ รวมถึงการพยากรณJ การ

ทำแบบจำลองของงานทางวิศวกรรมที่

ซับซAอนที่ เขAาใจถึงขAอจำกัดของ

เครื่องมือต=างๆ 

ENG-301 เศรษฐศาสตร์

วิศวกรรม 

Engineering 

Economics 

หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ผลกระทบของดอกเบี้ย 

และระยะเวลาต่อจํานวนเงิน แผนภูมิกระแสเงิน เครื ่องมือการตัดสินใจทาง

เศรษฐศาสตร์ เช่น มูลค่าเทียบเท่าปีปัจจุบัน อัตราผลตอบแทน ระยะเวลาคุ้มทุน 

อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน ค่าเสื ่อมราคา การวิเคราะห์การเปลี ่ยน

ทดแทน ความไวต่อความเปลี่ยนแปลง การวเิคราะห์ความเสี่ยง 

  IEN-303 

มาตรวิทยาในงาน

วิศวกรรม 

Engineering Metrology 

แนวคิดในงานมาตรวิทยา  หลักการงานวัดละเอียด ความคลาดเคลื่อนในการวัด

และการลดความคลาดเคลื ่อนในระบบการวัด หลักการวัดแบบเปรียบเทียบ 

หลักการทํางานของเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ประกอบการวัดแบบต่างๆ ในงาน

อุตสาหกรรม การวัดระยะทางด้วยลม การวัดความหยาบผิวงาน การวัดโปรไฟล์

ด้วยแสง การวัดวัสดุคมตัด การวัดด้วยแสงเลเซอร์ การทํางานด้วยเครื่องมือวัด 3 

มิติ การวัดฟันเฟืองและเกลียว และหลักการพิจารณาเลือกระบบงานวัดที่

เหมาะสม 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคT 

(Graduate Attributes) 

ตามขBอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

  IEN-316 ระบบอัตโนมัติ

แ ล ะ ก า ร ค ว บ ค ุ ม เ ชิ ง

อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม 

Industrial Automation 

and Control 

ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบควบคุมแบบวงเปิดและวงปิด แบบจําลองทาง

คณิตศาสตร์ของระบบควบคุม ทรานสเฟอร์ฟังก์ชัน บล๊อกไดอะแกรม โบด

ไดอะแกรม ซิกแนลโฟลว์กราฟ การวิเคราะห์การควบคุมโดเมนเวลาและโดเมน

ความถี่ การวิเคราะห์เสถียรภาพและความแม่นยําของระบบ การวิเคราะห์ด้วยรูท

โลกัส เทคนิคการชดเชยอย่างง ่าย การจําลองปัญหาโดยการใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ การออกแบบและชดเชยของระบบควบคุม 

 

  IEN-317  การออกแบบ

โรงงานและการวางแผน

ทรัพยากรกายภาพ 

Plant Design and 

Facility Planning 

แนะนําการออกแบบโรงงาน การศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์การออกแบบ

โรงงานเบื้องต้น ประเภทของผังโรงงาน การวางแผนผังโรงงานและทรัพยากร

กายภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการวางผังโรงงาน ทําเลที่ตั้งโรงงาน การวิเคราะห์

ผลิตภัณฑ์ ระบบการขนถ่ายวัสดุและระบบสนับสนุนที่จําเป็น 

  IEN-307 การวางแผนและ

การควบคุมการผลิต 

Production Planning 

and Control 

แนะนําระบบการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ การจัดการโครงการ การจัดการสินค้า

คงคลัง การวางแผนการผลิต การจัดการแถวคอย การวิเคราะห์ต้นทุนและผลกําไร

เพื่อการตัดสินใจ การจัดลําดับงานและตารางการผลิต การควบคุมการผลิต 

  IEN-404 การวิจัย

ดําเนินงาน 

Operations Research 

แบบจําลองกําหนดการเชิงเส้น แบบจําลองกําหนดการเชิงเส้นควบคู่ แบบจําลอง

กําหนดการเชิงเส้นจํานวนเต็ม การวิเคราะห์ความไว วิธีเชิงกราฟ วิธีซิมเพล็กซ์ วิธี

แบรนช์แอนด์บาวด์ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการตัดสินใจ การหาผลเฉลยของปัญหาทาง

วิศวกรรมอุตสาหการแบบต่างๆ เช่น ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน 

เป็นต้น 

  IEN-492  สหกิจศึกษา การปฏิบัติงานและแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ใน

โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการอื่นใด ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบ

ของสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ในสาขาวิชา พร้อมทั้งสามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง มีทักษะวิชาชีพตามสาขาวิชาของนักศึกษา 

ช่วยพัฒนาความชํานาญ มีจร ิยธรรมและคุณธรรมหรือลักษณะนิส ัยหรือ

บุคลิกภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้ทํารายงานการแก้ปัญหาให้แก่สถาน

ประกอบการส่งสาขาวิชาวิชาพร้อมทั้งมีการนําเสนอผลงาน 

  IEN-493  ก า ร ฝ ึ ก ง า น

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
นักศึกษาจะต้องฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หรือฝึกงานที่

ทางสถาบันฯ เห็นชอบ ไม่ตํ่ากว่า 320 ชั่วโมงและเสนอรายงานการฝึกงาน 

  IEN-496  โ ค ร ง ง า น

วิศวกรรมอุตสาหการ 1 
โครงการหรือการแก้ปัญหาที่น่าสนใจในด้านต่าง ๆ ซึ่งผ่านความเห็นชอบโดย

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ต้องเขียนรายงานการศึกษาและต้องนําเสนอต่อ

คณะกรรมการ 

 

  IEN-497  โ ค ร ง ง า น

วิศวกรรมอุตสาหการ 2 
โครงการหรือการแก้ปัญหาที่น่าสนใจในด้านต่าง ๆ ซึ่งผ่านความเห็นชอบโดย

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ต้องเขียนรายงานการศึกษาและต้องนําเสนอต่อ

คณะกรรมการ 

 

6 วิศวกรและสังคม (The Engineer 

and Society) 

IEN-314 วิศวกรรมความ

ป ล อ ด ภั ย 

Safety Engineering 

สาเหตุ แนวทางรับมือ และวิธีการป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายต่างๆ จาก

อุตสาหกรรม หลักการควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม กฎหมาย
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคT 

(Graduate Attributes) 

ตามขBอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

- สามารถใชBเหตุและผลจาก

หลักการและความรูBที่ ไดBรับ มา

ประเมินประเด็นและผลกระทบ

ตAางๆ ทางสังคม ชีวอนามัย ความ

ปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม

ที่เกี่ยวพันกับการปฏิบัติวิชาชีพ

วิศวกรรม 

ด้านความปลอดภัย หลักการประเมินความเสี ่ยง หลักการจัดการด้านความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัย และจิตวิทยาอุตสาหกรรม   

  IEN-305 การศึกษางาน 

Work Study 

ระบบงาน การไหลของงาน การวัดผลิตภาพและเทคนิคการปรับปรุงผลิตภาพ 

การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทํางานและสายการประกอบ การศึกษา

การเคลื่อนไหว หลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว การยศาสตร์ การวิเคราะห์การ

เคลื่อนไหวแบบจุลภาค เทคนิดการใช้แผนภูมิและแผนภาพ การวัดผลงานและ

การศึกษาเวลา การกําหนดเวลามาตรฐานแบบต่างๆ การสุ่มงาน 

  IEN-312 การจัดการโลจิ

สต ิ กส ์ และ โซ ่ อ ุ ปทาน 

Logistics and Supply 

Chain Management 

กลยุทธ์การแข่งขันกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความสําคัญต่อระบบ

เศรษฐกิจและองค์กร การจัดการผลิตภัณฑ์และการบริการ การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์และบริการ  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์ การวางแผน

ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความสําคัญของการบริการลูกค้า การจัดการพัสดุ

และสินค้าคงคลัง การกระจายสินค้า การขนส่ง การบรรจุภัณฑ์ และการจัดซื้อ 

การวางแผนทําเลที่ตั้ง  การจัดการคลังสินค้า การควบคุมการปฏิบัติงาน บทบาท

ของโลจิสติกส์ในการจัดการโซ่อุปทาน และแนวโน้มของโลจิสติกส์ทั่วโลก 

  IEN-491 เตร ียมสหกิจ

ศึกษา (Pre-Cooperative 

Education) 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจ

ศึกษา ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อมด้าน

วิชาการ ทักษะวิชาชีพ จริยธรรม และจรรยาบรรณวิศวกร งานด้านความปลอดภัย 

และมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ก่อน

ออกไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 

  IEN-492  สหกิจศึกษา การปฏิบัติงานและแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ใน

โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการอื่นใด ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบ

ของสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ในสาขาวิชา พร้อมทั้งสามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง มีทักษะวิชาชีพตามสาขาวิชาของนักศึกษา 

ช่วยพัฒนาความชํานาญ มีจร ิยธรรมและคุณธรรมหรือลักษณะนิส ัยหรือ

บุคลิกภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้ทํารายงานการแก้ปัญหาให้แก่สถาน

ประกอบการส่งสาขาวิชาวิชาพร้อมทั้งมีการนําเสนอผลงาน 

  IEN-493  ก า ร ฝ ึ ก ง า น

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

นักศึกษาจะต้องฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หรือฝึกงานที่

ทางสถาบันฯ เห็นชอบ ไม่ตํ่ากว่า 320 ชั่วโมงและเสนอรายงานการฝึกงาน 

  IEN-496  โ ค ร ง ง า น

วิศวกรรมอุตสาหการ 1 

โครงการหรือการแก้ปัญหาที่น่าสนใจในด้านต่าง ๆ ซึ่งผ่านความเห็นชอบโดย

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ต้องเขียนรายงานการศึกษาและต้องนําเสนอต่อ

คณะกรรมการ 

  IEN-497  โ ค ร ง ง า น

วิศวกรรมอุตสาหการ 2 

โครงการหรือการแก้ปัญหาที่น่าสนใจในด้านต่าง ๆ ซึ่งผ่านความเห็นชอบโดย

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ต้องเขียนรายงานการศึกษาและต้องนําเสนอต่อ

คณะกรรมการ 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคT 

(Graduate Attributes) 

ตามขBอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

7 สิ่งแวดลBอมและความยั่งยืน 

(Environment and 

Sustainability) 

- สามารถเขBาใจผลกระทบของ

คำตอบของป�ญหางานทาง

วิศวกรรมในบริบทของสังคมและ

สิ่งแวดลBอม และสามารถแสดง

ความรูBและความจำเป�นของการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

ENG-203 วัสด ุ

วิศวกรรม 

 (Engineering 

Materials) 

วัสดุวิศวกรรมชนิดต่างๆ เช่น โลหะ พลาสติก ยางแอสฟัลต์ ไม้ เซรามิก คอมโพ

ซิส และคอนกรีต แผนภาพสมดุลและการแปลผลการทดสอบและความหมายของ

สมบัติต่างๆ การศึกษาโครงสร้างมหภาคและจุลภาคที่สัมพันธ์กับสมบัติต่างๆ ของ

วัสดุวิศวกรรม กระบวนการผลิตทั่วไปสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ทําจากวัสดุวิศวกรรม 

  IEN-314 วิศวกรรมความ

ป ล อ ด ภั ย 

Safety Engineering 

สาเหตุ แนวทางรับมือ และวิธีการป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายต่างๆ จาก

อุตสาหกรรม หลักการควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม กฎหมาย

ด้านความปลอดภัย หลักการประเมินความเสี ่ยง หลักการจัดการด้านความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัย และจิตวิทยาอุตสาหกรรม   

  IEN-312 การจัดการโลจิ

สต ิ กส ์ และ โซ ่ อ ุ ปทาน 

Logistics and Supply 

Chain Management 

กลยุทธ์การแข่งขันกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความสําคัญต่อระบบ

เศรษฐกิจและองค์กร การจัดการผลิตภัณฑ์และการบริการ การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์และบริการ  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์ การวางแผน

ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความสําคัญของการบริการลูกค้า การจัดการพัสดุ

และสินค้าคงคลัง การกระจายสินค้า การขนส่ง การบรรจุภัณฑ์ และการจัดซื้อ 

การวางแผนทําเลที่ตั้ง  การจัดการคลังสินค้า การควบคุมการปฏิบัติงาน บทบาท

ของโลจิสติกส์ในการจัดการโซ่อุปทาน และแนวโน้มของโลจิสติกส์ทั่วโลก 

  IEN-401 การบํารุงรักษา

แบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วน

ร่วม 

Total Productive 

Maintenance 

ความสําคัญและประโยชน์ของการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มผลผลิต การ

บํารุงรักษาแผนใหม่ วงจรชีวิตและการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรกล ไทรโบโลยีใน

งานบํารุงรักษา การจัดการระบบบํารุงรักษาเครื่องจักรกล การวิเคราะห์ประวัติ

การชํารุดเครื่องจักรกลทางสถิติ การจัดการองค์กรเพื่อรองรับการบํารุงรักษาที่ทุก

คนมีส่วนร่วม การจัดการกิจกรรมบํารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม ความรู้ด้าน

วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ  

  IEN-492  สหกิจศึกษา การปฏิบัติงานและแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ใน

โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการอื่นใด ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบ

ของสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ในสาขาวิชา พร้อมทั้งสามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง มีทักษะวิชาชีพตามสาขาวิชาของนักศึกษา 

ช่วยพัฒนาความชํานาญ มีจร ิยธรรมและคุณธรรมหรือลักษณะนิส ัยหรือ

บุคลิกภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้ทํารายงานการแก้ปัญหาให้แก่สถาน

ประกอบการส่งสาขาวิชาวิชาพร้อมทั้งมีการนําเสนอผลงาน 

  IEN-493  ก า ร ฝ ึ ก ง า น

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

นักศึกษาจะต้องฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หรือฝึกงานที่

ทางสถาบันฯ เห็นชอบ ไม่ตํ่ากว่า 320 ชั่วโมงและเสนอรายงานการฝึกงาน 

  IEN-496  โ ค ร ง ง า น

วิศวกรรมอุตสาหการ 1 

โครงการหรือการแก้ปัญหาที่น่าสนใจในด้านต่าง ๆ ซึ่งผ่านความเห็นชอบโดย

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ต้องเขียนรายงานการศึกษาและต้องนําเสนอต่อ

คณะกรรมการ 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคT 

(Graduate Attributes) 

ตามขBอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

  IEN-497  โ ค ร ง ง า น

วิศวกรรมอุตสาหการ 2 

โครงการหรือการแก้ปัญหาที่น่าสนใจในด้านต่าง ๆ ซึ่งผ่านความเห็นชอบโดย

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ต้องเขียนรายงานการศึกษาและต้องนําเสนอต่อ

คณะกรรมการ 

8 จรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethics) 

- สามารถใชAหลักการทาง

จรรยาบรรณและมีสำนึก รับผิดชอบ

ต=อมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ

วิศวกรรม 

IEN-314 วิศวกรรมความ

ปลอดภัย 

Safety Engineering 

สาเหตุ แนวทางรับมือ และวิธีการป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายต่างๆ จาก

อุตสาหกรรม หลักการควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม กฎหมาย

ด้านความปลอดภัย หลักการประเมินความเสี ่ยง หลักการจัดการด้านความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัย และจิตวิทยาอุตสาหกรรม   

  IEN-305 การศึกษางาน 

Work Study 

ระบบงาน การไหลของงาน การวัดผลิตภาพและเทคนิคการปรับปรุงผลิตภาพ 

การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทํางานและสายการประกอบ การศึกษา

การเคลื่อนไหว หลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว การยศาสตร์ การวิเคราะห์การ

เคลื่อนไหวแบบจุลภาค เทคนิดการใช้แผนภูมิและแผนภาพ การวัดผลงานและ

การศึกษาเวลา การกําหนดเวลามาตรฐานแบบต่างๆ การสุ่มงาน 

  IEN-308 การควบคุม

คุณภาพ 

Quality Control 

นิยามและหลักปรัชญาเกี่ยวกับคุณภาพ ความน่าเชื่อถือทางวิศวกรรม การบริหาร

จัดการทางคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพ สถิติสําหรับ

การควบคุมคุณภาพ แผนสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ แผนภูมิควบคุม อัตราส่วน

สมรรถภาพกระบวนการ  

  IEN-401 การบํารุงรักษา

แบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วน

ร่วม 

Total Productive 

Maintenance 

ความสําคัญและประโยชน์ของการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มผลผลิต การ

บํารุงรักษาแผนใหม่ วงจรชีวิตและการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรกล ไทรโบโลยีใน

งานบํารุงรักษา การจัดการระบบบํารุงรักษาเครื่องจักรกล การวิเคราะห์ประวัติ

การชํารุดเครื่องจักรกลทางสถิติ การจัดการองค์กรเพื่อรองรับการบํารุงรักษาที่ทุก

คนมีส่วนร่วม การจัดการกิจกรรมบํารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม ความรู้ด้าน

วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ  

  IEN-317  การออกแบบ

โรงงานและการวางแผน

ทรัพยากรกายภาพ 

Plant Design and 

Facility Planning 

แนะนําการออกแบบโรงงาน การศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์การออกแบบ

โรงงานเบื้องต้น ประเภทของผังโรงงาน การวางแผนผังโรงงานและทรัพยากร

กายภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการวางผังโรงงาน ทําเลที่ตั้งโรงงาน การวิเคราะห์

ผลิตภัณฑ์ ระบบการขนถ่ายวัสดุและระบบสนับสนุนที่จําเป็น 

  IEN-491 เตรียมสหกิจ

ศึกษา (Pre 

Cooperative 

Education) 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจ

ศึกษา ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อมด้าน

วิชาการ ทักษะวิชาชีพ จริยธรรม และจรรยาบรรณวิศวกร งานด้านความปลอดภัย 

และมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ก่อน

ออกไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 

  IEN-492  สหกิจศึกษา การปฏิบัติงานและแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ใน

โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการอื่นใด ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบ

ของสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ในสาขาวิชา พร้อมทั้งสามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง มีทักษะวิชาชีพตามสาขาวิชาของนักศึกษา 

ช่วยพัฒนาความชํานาญ มีจร ิยธรรมและคุณธรรมหรือลักษณะนิส ัยหรือ

บุคลิกภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้ทํารายงานการแก้ปัญหาให้แก่สถาน

ประกอบการส่งสาขาวิชาวิชาพร้อมทั้งมีการนําเสนอผลงาน 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคT 

(Graduate Attributes) 

ตามขBอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

  IEN-493  การฝึกงาน

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
นักศึกษาจะต้องฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หรือฝึกงานที่

ทางสถาบันฯ เห็นชอบ ไม่ตํ่ากว่า 320 ชั่วโมงและเสนอรายงานการฝึกงาน 

  IEN-496  โ ค ร ง ง า น

วิศวกรรมอุตสาหการ 1 
โครงการหรือการแก้ปัญหาที่น่าสนใจในด้านต่าง ๆ ซึ่งผ่านความเห็นชอบโดย

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ต้องเขียนรายงานการศึกษาและต้องนําเสนอต่อ

คณะกรรมการ 

  IEN-497  โ ค ร ง ง า น

วิศวกรรมอุตสาหการ 2 
โครงการหรือการแก้ปัญหาที่น่าสนใจในด้านต่าง ๆ ซึ่งผ่านความเห็นชอบโดย

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ต้องเขียนรายงานการศึกษาและต้องนําเสนอต่อ

คณะกรรมการ 

9 การทำงานเดี่ยวและทำงานเป�นทีม 

(Individual and Team work) 

- ทำหนAาที่ไดAอย=างมีประสิทธิภาพทั้ง

ในดAานการ ทำงานเดี่ยว และการ

ทำงานในฐานะผูAร=วมทีมหรือ ผูAนำทีม

ที่มีความหลากหลายของสาขา

วิชาชีพ 

ENG-101 เขียนแบบ

วิศวกรรม (Engineering 

Drawing) 

 

ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับการเขียนแบบ  การเขียนตัวอักษร การสเก็ตซ์ภาพ

เรขาคณิต การฉายภาพออโธกราฟฟิก การเขียนแบบภาพออโธกราฟฟิก การอ่าน

แบบภาพออโธกราฟฟ ิก  การบอกขนาดและส ัญล ักษณ์  การเข ียนแบบ

ภาพประกอบ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ 

  ENG-102 ก า ร เ ข ี ย น

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส ํ า ห ร ั บ ว ิ ศ ว ก ร 

( Computer 

Programming for 

Engineer) 

แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การติดต่อระหว่าง

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แนวคิด EDP และการแก้ปัญหาเป็นขั ้นตอนวิธีการ

ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การทําโปรแกรมด้วยภาษาขั้นสูง แนวคิดของการ

เขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง โมดูลาร์และแบบเชิงวัตถุ ชนิดของข้อมูลแบบต่าง 

ๆ หลักการควบคุมการทํางานแบบซํ้า แบบเลือกทําและการตรวจสอบเงื่อนไขต่าง 

ๆ พัฒนาการของโปรแกรมเชิงวัตถุ โดยให้มีการปฏิบัติควบคู่กับเนื้อหาที่เรียน 

  ENG-103 ฟิสิกส์

วิศวกรรม 

Engineering Physics 

สมบัติทางกายภาพของแสงและการมองเห็น   ไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 

ไฟฟ้ากระแสตรง-สลับ แม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น ฟิสิกส์

อิเล็คทรอนิกส์เบื้องต้น ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ฟิสิกส์อะตอม ควอนตัม

ฟิสิกส ์

  ENG-10 กลศาสตร์

วิศวกรรม 1 

(Engineering 

Mechanics 1) 

หลักการของสถิตยศาสตร์ ระบบของแรง และสภาพสมดุลย์ แรงลัพธ์ แรงเสียด

ทาน หลักการของงานเสมือน เสถียรภาพของสมดุล โมเมนต์ความเฉื ่อย 

จุดศูนย์ถ่วง วิเคราะห์แรงในโครงสร้าง 

  ENG-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 

(General Physics) 
ความสําคัญของวิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์และปรากฎการณ์ธรรมชาติ แนวคิดพื้นฐานด้าน

ฟิสิกส์ เวกเตอร์ จลนศาสตร์ แรง การเคลื่อนที่ โมเมนตัม พลังงาน สมดุล การ

เคลื่อนที่แบบหมุน โมเมนตัมเชิงมุม แรงโน้มถ่วง กลศาสตร์ของไหล การเคลื่อนที่

แบบมีคาบ  เทอร์โมไดนามิกส์ คลื่น 

  ENG-121 เคมีทั่วไป 

(General Chemistry) 
ปริมาณสารสัมพันธ์ พื้นฐานทฤษฏีปรมาณู คุณสมบัติของแก๊ส ของเหลว ของแข็ง

และสารละลาย สมดุลทางเคมี สมดุลอิออนและกรด-เบส ไตเตรชัน จลศาสตร์เคมี  

โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม เคมีไฟฟ้า พันธะเคมี คุณสมบัติตามตารางธาตุ 

ธาตุตัวแทน อโลหะและโลหะตัวนํา สารประกอบและโพลิเมอร์ เคมีอินทรีย์และ

เคมีสิ่งแวดล้อม 

  ENG-131แคลคูลัส 1 

(Calculus 1) 
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น อนุพันธ์ของฟังก์ชั่นพีชคณิต และฟังก์ชั่นอดิศัย 

อนุพันธ์อันดับสูง กฎลูกโซ่และอนุพันธ์โดยปริยาย การประยุกต์ของอนุพันธ์ อัตรา
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(Graduate Attributes) 

ตามขBอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

สัมพัทธ์ ค่าเชิงอนุพันธ์รูปแบบไม่กําหนด การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ในการร่างกราฟ 

อินทิกรัลจํากัดเขตและอินทิกรัลไม่จํากัดเขต อนุพันธ์และอินทิกรัลเชิงตัวเลข 

เทคนิคการอินทิกรัล การประยุกต์ของการอินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 

  ENG-132 แคลคูลัส 2 

(Calculus 2) 
ลําดับ และอนุกรมของจํานวนจริง อนุกรมกําลัง อนุกรมเทย์เลอร์ และการ

ประมาณค่าเวกเตอร์ และพื้นผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์

หนึ่งตัวแปร ระบบพิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปร บทนําสู่

สมการเชิงอนุพันธ์ และการประยุกต ์

  ENG-213 คณิตศาสตร์

สําหรับวิศวกรรม 

(Mathematics for 

Engineering) 

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงเส้น ปัญหาค่าขอบเขต 

การแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ระบบสมการเชิงเส้น

ทั่วไป เมตริกซ์ และระเบียบวิธีเชิงตัวเลข แนะนําเบื้องต้นการใช้โปรแกรมช่วย

คํานวณทางคณิตศาสตร ์

  ENG-203 วัสดุวิศวกรรม 

(Engineering 

Materials) 

วัสดุวิศวกรรมชนิดต่างๆ เช่น โลหะ พลาสติก ยางแอสฟัลต์ ไม้ เซรามิก คอมโพ

ซิส และคอนกรีต แผนภาพสมดุลและการแปลผลการทดสอบและความหมายของ

สมบัติต่างๆ การศึกษาโครงสร้างมหภาคและจุลภาคที่สัมพันธ์กับสมบัติต่างๆ ของ

วัสดุวิศวกรรม กระบวนการผลิตทั่วไปสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ทําจากวัสดุวิศวกรรม 

   ENG-216 วิศวกรรม

ความร้อนของไหล 

Engineering Thermo-

Fluids 

การประยุกต์ใช้กฏข้อที่หนึ่งและกฏข้อที่สองทางอุณหพลศาสตร์กับการออกแบบ

ระบบเปิดทางอุณหพลศาสตร์; สมดุลย์มวลและพลังงานสําหรับกระบวนการผลิต; 

การวิเคราะห์สมรรถนะของกลจักรทางกลและความร้อนที่ใช้สารทํางานแบบ

ควบแน่นได้และแบบก๊าซ, ของไหลสถิตย์, กลศาสตร์ของไหลและพลศาสตร์ของ

การไหล; กฏอนุรักษ์สําหรับของไหล; สมการเบอร์นูลลี; การวิเคราะห์ระบบมิติ

และหน่วย; การคํานวนโดยใช้เอ็กซ์เซลล์เวิร์คชีทสําหรับการไหลในท่อ/ความ

สูญเสียของเฮด/สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน 

  ENG-20 วิศวกรรมไฟฟ้า 

(Electrical Engineering) 
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้ากําลัง วงจรแม่เหล็ก

และหม้อแปลง วงจรออพแอมป์ อุปกรณ์และวงจรอิเลกทรอนิกส์ วงจรดิจิตอล 

ไอซี เครื ่องมือวัดไฟฟ้า ระบบควบคุม เครื ่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและ

กระแสสลับ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 

  ENG-212 กรรมว ิธ ีการ

ผ ล ิ ต  ( Manufacturing 

Process) 

ทฤษฎีและหลักการของกระบวนการผลิต งานหล่อวัสดุ การขึ้นรูปชิ้นงาน การใช้

เครื่องจักรกลสําหรับการผลิh\ตชิ้นงานและเทคโนโลยีงานเชื่อม กระบวนการผลิต

ด้วยเซรามิคและโพลิเมอร์ ความสัมพันธ์ของวัสดุและกระบวนการผลิต วัสดุที่ใช้

ทําเครื ่องมือตัดโลหะ ของเหลวสําหรับการตัดโลหะ กรรรมวิธีทางความร้อน 

ศึกษาส่วนประกอบ หลักการทํางาน การคํานวณเวลางานและการบํารุงรักษา

เครื่องกลชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต หลักมูลฐานการคิดต้นทุนการผลิตและการ

วิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน 

  ENG-211 สถิติวิศวกรรม 

(Engineering Statistics) 

ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การอนุมานเชิงสถิติ การทดสอบสมมุติฐาน การ

วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ การใช้วิธีเชิง

สถิติเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา 

  ENG-301 เศรษฐศาสตร์

วิศวกรรม 

Engineering 

Economics 

หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ผลกระทบของดอกเบี้ย 

และระยะเวลาต่อจํานวนเงิน แผนภูมิกระแสเงิน เครื ่องมือการตัดสินใจทาง

เศรษฐศาสตร์ เช่น มูลค่าเทียบเท่าปีปัจจุบัน อัตราผลตอบแทน ระยะเวลาคุ้มทุน 

อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน ค่าเสื ่อมราคา การวิเคราะห์การเปลี ่ยน

ทดแทน ความไวต่อความเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์ความเสี่ยง 



  42 

ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคT 

(Graduate Attributes) 

ตามขBอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

  IEN-301 ปฏิบัติการ

วิศวกรรมอุตสาหการ 1 

Industrial Engineering 

Laboratory 1 

การปฏิบัติการใช้งานเครื่องจักรซีเอ็นซี การเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักรกล

ซีเอ็นซี การศึกษางานและการจัดสมดุลสายการประกอบ การวางแผนการผลิต 

 

  IEN-302 ปฏิบัติการ

วิศวกรรมอุตสาหการ 2 

Industrial Engineering 

Laboratory 2 

การปฏิบัติการวัดด้วยเครื่องมือวัดละเอียดขั้นสูง การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน

และการควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์โครงสร้างวัสดุและกรรมวิธีทางความร้อน 

การทดสอบวัสดุแบบทําลายและไม่ทําลาย กฎความปลอดภัยในการปฏิบัติการ 

การออกแบบกระบวนการผลิตและระบบขนส่ง 

  IEN-303 

มาตรวิทยาในงาน

วิศวกรรม 

Engineering Metrology 

แนวคิดในงานมาตรวิทยา  หลักการงานวัดละเอียด ความคลาดเคลื่อนในการวัด

และการลดความคลาดเคลื ่อนในระบบการวัด หลักการวัดแบบเปรียบเทียบ 

หลักการทํางานของเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ประกอบการวัดแบบต่างๆ ในงาน

อุตสาหกรรม การวัดระยะทางด้วยลม การวัดความหยาบผิวงาน การวัดโปรไฟล์

ด้วยแสง การวัดวัสดุคมตัด การวัดด้วยแสงเลเซอร์ การทํางานด้วยเครื่องมือวัด 3 

มิติ การวัดฟันเฟืองและเกลียว และหลักการพิจารณาเลือกระบบงานวัดที่

เหมาะสม 

  IEN-305 การศึกษางาน 

Work Study 
ระบบงาน การไหลของงาน การวัดผลิตภาพและเทคนิคการปรับปรุงผลิตภาพ 

การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทํางานและสายการประกอบ การศึกษา

การเคลื่อนไหว หลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว การยศาสตร์ การวิเคราะห์การ

เคลื่อนไหวแบบจุลภาค เทคนิดการใช้แผนภูมิและแผนภาพ การวัดผลงานและ

การศึกษาเวลา การกําหนดเวลามาตรฐานแบบต่างๆ การสุ่มงาน 

  IEN-307 การวางแผนและ

การควบคุมการผลิต 

Production Planning 

and Control 

แนะนําระบบการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ การจัดการโครงการ การจัดการสินค้า

คงคลัง การวางแผนการผลิต การจัดการแถวคอย การวิเคราะห์ต้นทุนและผลกําไร

เพื่อการตัดสินใจ การจัดลําดับงานและตารางการผลิต การควบคุมการผลิต 

  IEN-308 การควบคุม

คุณภาพ 

Quality Control 

นิยามและหลักปรัชญาเกี่ยวกับคุณภาพ ความน่าเชื่อถือทางวิศวกรรม การบริหาร

จัดการทางคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพ สถิติสําหรับ

การควบคุมคุณภาพ แผนสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ แผนภูมิควบคุม อัตราส่วน

สมรรถภาพกระบวนการ  

  IEN-312 การจัดการโลจิ

สต ิ กส ์ และ โซ ่ อ ุ ปทาน 

Logistics and Supply 

Chain Management 

กลยุทธ์การแข่งขันกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความสําคัญต่อระบบ

เศรษฐกิจและองค์กร การจัดการผลิตภัณฑ์และการบริการ การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์และบริการ  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์ การวางแผน

ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความสําคัญของการบริการลูกค้า การจัดการพัสดุ

และสินค้าคงคลัง การกระจายสินค้า การขนส่ง การบรรจุภัณฑ์ และการจัดซื้อ 

การวางแผนทําเลที่ตั้ง  การจัดการคลังสินค้า การควบคุมการปฏิบัติงาน บทบาท

ของโลจิสติกส์ในการจัดการโซ่อุปทาน และแนวโน้มของโลจิสติกส์ทั่วโลก 

  IEN-314 วิศวกรรมความ

ป ล อ ด ภั ย 

Safety Engineering 

สาเหตุ แนวทางรับมือ และวิธีการป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายต่างๆ จาก

อุตสาหกรรม หลักการควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม กฎหมาย

ด้านความปลอดภัย หลักการประเมินความเสี ่ยง หลักการจัดการด้านความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัย และจิตวิทยาอุตสาหกรรม   

  IEN-316 ระบบอัตโนมัติ

แ ล ะ ก า ร ค ว บ ค ุ ม เ ชิ ง

ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบควบคุมแบบวงเปิดและวงปิด แบบจําลองทาง

คณิตศาสตร์ของระบบควบคุม ทรานสเฟอร์ฟังก์ชัน บล๊อกไดอะแกรม โบด
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคT 

(Graduate Attributes) 

ตามขBอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม 

Industrial Automation 

and Control 

ไดอะแกรม ซิกแนลโฟลว์กราฟ การวิเคราะห์การควบคุมโดเมนเวลาและโดเมน

ความถี่ การวิเคราะห์เสถียรภาพและความแม่นยําของระบบ การวิเคราะห์ด้วยรูท

โลกัส เทคนิคการชดเชยอย่างง ่าย การจําลองปัญหาโดยการใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ การออกแบบและชดเชยของระบบควบคุม 

  IEN-317  การออกแบบ

โรงงานและการวางแผน

ทรัพยากรกายภาพ 

Plant Design and 

Facility Planning 

แนะนําการออกแบบโรงงาน การศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์การออกแบบ

โรงงานเบื้องต้น ประเภทของผังโรงงาน การวางแผนผังโรงงานและทรัพยากร

กายภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการวางผังโรงงาน ทําเลที่ตั้งโรงงาน การวิเคราะห์

ผลิตภัณฑ์ ระบบการขนถ่ายวัสดุและระบบสนับสนุนที่จําเป็น 

  IEN-401 การบํารุงรักษา

แบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วน

ร่วม 

Total Productive 

Maintenance 

ความสําคัญและประโยชน์ของการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มผลผลิต การ

บํารุงรักษาแผนใหม่ วงจรชีวิตและการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรกล ไทรโบโลยีใน

งานบํารุงรักษา การจัดการระบบบํารุงรักษาเครื่องจักรกล การวิเคราะห์ประวัติ

การชํารุดเครื่องจักรกลทางสถิติ การจัดการองค์กรเพื่อรองรับการบํารุงรักษาที่ทุก

คนมีส่วนร่วม การจัดการกิจกรรมบํารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม ความรู้ด้าน

วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ  

  IEN-403 การว ิ เคราะห์

ต้นทุนทางอุตสาหกรรม 

Industrial Cost Analysis 

หลักการบัญชีเบื ้องต้น แนวคิดเกี ่ยวกับค่าใช้จ่ายและการตัดสินใจ ค่าใช้จ่าย

มาตรฐาน ค่าใช้จ่ายทางตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อมของโรงงาน การคํานวณ

ค่าใช้จ่ายในการผลิต และการวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนการผลิต งบประมาณ

สําหรับธุรกิจอุตสาหกรรม การทําบัญชีงบประมาณ การวิเคราะห์อัตราส่วนทาง

การเงิน การตัดสินใจลงทุนโครงการที่ท้าทาย และการทําแผนธุรกิจ 

  IEN-404 การวิจัย

ดําเนินงาน 

Operations Research 

แบบจําลองกําหนดการเชิงเส้น แบบจําลองกําหนดการเชิงเส้นควบคู่ แบบจําลอง

กําหนดการเชิงเส้นจํานวนเต็ม การวิเคราะห์ความไว วิธีเชิงกราฟ วิธีซิมเพล็กซ์ วิธี

แบรนช์แอนด์บาวด์ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการตัดสินใจ การหาผลเฉลยของปัญหาทาง

วิศวกรรมอุตสาหการแบบต่างๆ เช่น ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน 

เป็นต้น 

  IEN-406 การออกแบบ

การทดลองเชิงวิศวกรรม 

Engineering 

Experimental Design 

เทคนิคการแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรมโดยอาศัยการออกแบบการทดลองทาง

สถิติ การออกแบบการทดลองที่มีปัจจัยเดียว การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การ

วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) การวิเคราะห์ความถดถอย 

(Regression Analysis) การออกแบบการทดลองเมื ่อมีหลายปัจจัย วิธีพื ้นผิว

ตอบสนอง (Response Surface Methodology)  

  IEN-491  เตร ียมสหกิจ

ศึกษา  
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจ

ศึกษา ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อมด้าน

วิชาการ ทักษะวิชาชีพ จริยธรรม และจรรยาบรรณวิศวกร ความปลอดภัยใน

โรงงาน มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมสําหรับปฏิบัติงานที่

สถานประกอบการ 

  IEN-492  สหกิจศึกษา การปฏิบัติงานและแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ใน

โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการอื่นใด ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบ

ของสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ในสาขาวิชา พร้อมทั้งสามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง มีทักษะวิชาชีพตามสาขาวิชาของนักศึกษา 

ช่วยพัฒนาความชํานาญ มีจร ิยธรรมและคุณธรรมหรือลักษณะนิส ัยหรือ
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคT 

(Graduate Attributes) 

ตามขBอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

บุคลิกภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้ทํารายงานการแก้ปัญหาให้แก่สถาน

ประกอบการส่งสาขาวิชาวิชาพร้อมทั้งมีการนําเสนอผลงาน 

  IEN-493  ก า ร ฝ ึ ก ง า น

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

นักศึกษาจะต้องฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หรือฝึกงานที่

ทางสถาบันฯ เห็นชอบ ไม่ตํ่ากว่า 320 ชั่วโมงและเสนอรายงานการฝึกงาน 

  IEN-496  โ ค ร ง ง า น

วิศวกรรมอุตสาหการ 1 

โครงการหรือการแก้ปัญหาที่น่าสนใจในด้านต่าง ๆ ซึ่งผ่านความเห็นชอบโดย

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ต้องเขียนรายงานการศึกษาและต้องนําเสนอต่อ

คณะกรรมการ 

  IEN-497  โ ค ร ง ง า น

วิศวกรรมอุตสาหการ 2 

โครงการหรือการแก้ปัญหาที่น่าสนใจในด้านต่าง ๆ ซึ่งผ่านความเห็นชอบโดย

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ต้องเขียนรายงานการศึกษาและต้องนําเสนอต่อ

คณะกรรมการ 

10 การสื่อสาร (Communication) 

- สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมที่

ซับซAอนกับกลุ=มผูA ปฏิบัติวิชาชีพ

วิศวกรรมและสังคมโดยรวมไดAอย=าง 

มีประสิทธิผล อาทิ สามารถอ=านและ

เขียนรายงาน ทางวิศวกรรมและ

เตรียมเอกสารการออกแบบงาน 

วิศวกรรมไดAอย=างมีประสิทธิผล 

สามารถนำเสนอ สามารถใหAและรับ

คำแนะนำงานไดAอย=างชัดเจน 

ENG-101 เขียนแบบ

วิศวกรรม (Engineering 

Drawing) 

 

ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับการเขียนแบบ  การเขียนตัวอักษร การสเก็ตซ์ภาพ

เรขาคณิต การฉายภาพออโธกราฟฟิก การเขียนแบบภาพออโธกราฟฟิก การอ่าน

แบบภาพออโธกราฟฟ ิก  การบอกขนาดและส ัญล ักษณ์  การเข ียนแบบ

ภาพประกอบ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ 

  IEN-305 การศึกษางาน 

Work Study 

ระบบงาน การไหลของงาน การวัดผลิตภาพและเทคนิคการปรับปรุงผลิตภาพ 

การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทํางานและสายการประกอบ การศึกษา

การเคลื่อนไหว หลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว การยศาสตร์ การวิเคราะห์การ

เคลื่อนไหวแบบจุลภาค เทคนิดการใช้แผนภูมิและแผนภาพ การวัดผลงานและ

การศึกษาเวลา การกําหนดเวลามาตรฐานแบบต่างๆ การสุ่มงาน 

  IEN-308 การควบคุม

คุณภาพ 

Quality Control 

นิยามและหลักปรัชญาเกี่ยวกับคุณภาพ ความน่าเชื่อถือทางวิศวกรรม การบริหาร

จัดการทางคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพ สถิติสําหรับ

การควบคุมคุณภาพ แผนสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ แผนภูมิควบคุม อัตราส่วน

สมรรถภาพกระบวนการ  

  IEN-401 การบํารุงรักษา

แบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วน

ร่วม 

Total Productive 

Maintenance 

ความสําคัญและประโยชน์ของการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มผลผลิต การ

บํารุงรักษาแผนใหม่ วงจรชีวิตและการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรกล ไทรโบโลยีใน

งานบํารุงรักษา การจัดการระบบบํารุงรักษาเครื่องจักรกล การวิเคราะห์ประวัติ

การชํารุดเครื่องจักรกลทางสถิติ การจัดการองค์กรเพื่อรองรับการบํารุงรักษาที่ทุก

คนมีส่วนร่วม การจัดการกิจกรรมบํารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม ความรู้ด้าน

วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ  

  IEN-312 การจัดการโลจิ

สต ิ กส ์ และ โซ ่ อ ุ ปทาน 

Logistics and Supply 

Chain Management 

กลยุทธ์การแข่งขันกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความสําคัญต่อระบบ

เศรษฐกิจและองค์กร การจัดการผลิตภัณฑ์และการบริการ การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์และบริการ  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์ การวางแผน

ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความสําคัญของการบริการลูกค้า การจัดการพัสดุ

และสินค้าคงคลัง การกระจายสินค้า การขนส่ง การบรรจุภัณฑ์ และการจัดซื้อ 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคT 

(Graduate Attributes) 

ตามขBอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

การวางแผนทําเลที่ตั้ง  การจัดการคลังสินค้า การควบคุมการปฏิบัติงาน บทบาท

ของโลจิสติกส์ในการจัดการโซ่อุปทาน และแนวโน้มของโลจิสติกส์ทั่วโลก 

  IEN-314 วิศวกรรมความ

ป ล อ ด ภั ย 

Safety Engineering 

สาเหตุ แนวทางรับมือ และวิธีการป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายต่างๆ จาก

อุตสาหกรรม หลักการควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม กฎหมาย

ด้านความปลอดภัย หลักการประเมินความเสี ่ยง หลักการจัดการด้านความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัย และจิตวิทยาอุตสาหกรรม   

  IEN-317  การออกแบบ

โรงงานและการวางแผน

ทรัพยากรกายภาพ 

Plant Design and 

Facility Planning 

แนะนําการออกแบบโรงงาน การศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์การออกแบบ

โรงงานเบื้องต้น ประเภทของผังโรงงาน การวางแผนผังโรงงานและทรัพยากร

กายภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการวางผังโรงงาน ทําเลที่ตั้งโรงงาน การวิเคราะห์

ผลิตภัณฑ์ ระบบการขนถ่ายวัสดุและระบบสนับสนุนที่จําเป็น 

  IEN-491  เตร ียมสหกิจ

ศึกษา  
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจ

ศึกษา ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อมด้าน

วิชาการ ทักษะวิชาชีพ จริยธรรม และจรรยาบรรณวิศวกร ความปลอดภัยใน

โรงงาน มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมสําหรับปฏิบัติงานที่

สถานประกอบการ 

  IEN-492  สหกิจศึกษา การปฏิบัติงานและแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ใน

โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการอื่นใด ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบ

ของสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ในสาขาวิชา พร้อมทั้งสามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง มีทักษะวิชาชีพตามสาขาวิชาของนักศึกษา 

ช่วยพัฒนาความชํานาญ มีจร ิยธรรมและคุณธรรมหรือลักษณะนิส ัยหรือ

บุคลิกภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้ทํารายงานการแก้ปัญหาให้แก่สถาน

ประกอบการส่งสาขาวิชาวิชาพร้อมทั้งมีการนําเสนอผลงาน 

  IEN-493  ก า ร ฝ ึ ก ง า น

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
นักศึกษาจะต้องฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หรือฝึกงานที่

ทางสถาบันฯ เห็นชอบ ไม่ตํ่ากว่า 320 ชั่วโมงและเสนอรายงานการฝึกงาน 

  IEN-496  โ ค ร ง ง า น

วิศวกรรมอุตสาหการ 1 
โครงการหรือการแก้ปัญหาที่น่าสนใจในด้านต่าง ๆ ซึ่งผ่านความเห็นชอบโดย

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ต้องเขียนรายงานการศึกษาและต้องนําเสนอต่อ

คณะกรรมการ 

 

  IEN-497  โ ค ร ง ง า น

วิศวกรรมอุตสาหการ 2 
โครงการหรือการแก้ปัญหาที่น่าสนใจในด้านต่าง ๆ ซึ่งผ่านความเห็นชอบโดย

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ต้องเขียนรายงานการศึกษาและต้องนําเสนอต่อ

คณะกรรมการ 

11 การบริหารโครงการและการลงทุน 

(Project Management and 

Finance) 

- สามารถแสดงว=ามีความรูAและความ

เขAาใจ หลักการทางวิศวกรรมและ

การบริหารงาน และ สามารถ

ประยุกตJใชAหลักการบริหารในงาน

ของตน ในฐานะผูAร=วมทีมและผูAนำทีม

ENG-301 เศรษฐศาสตร์

วิศวกรรม 

Engineering 

Economics 

หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ผลกระทบของดอกเบี้ย 

และระยะเวลาต่อจํานวนเงิน แผนภูมิกระแสเงิน เครื ่องมือการตัดสินใจทาง

เศรษฐศาสตร์ เช่น มูลค่าเทียบเท่าปีปัจจุบัน อัตราผลตอบแทน ระยะเวลาคุ้มทุน 

อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน ค่าเสื ่อมราคา การวิเคราะห์การเปลี ่ยน

ทดแทน ความไวต่อความเปลี่ยนแปลง การวเิคราะห์ความเสี่ยง 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคT 

(Graduate Attributes) 

ตามขBอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

เพื่อบริหารจัดการ โครงการ

วิศวกรรมที่มีสภาพแวดลAอมการ

ทำงาน ความหลากหลายสาขา

วิชาชีพ 

  IEN-307 การวางแผนและ

การควบคุมการผลิต 

Production Planning 

and Control 

แนะนําระบบการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ การจัดการโครงการ การจัดการสินค้า

คงคลัง การวางแผนการผลิต การจัดการแถวคอย การวิเคราะห์ต้นทุนและผลกําไร

เพื่อการตัดสินใจ การจัดลําดับงานและตารางการผลิต การควบคุมการผลิต 

  IEN-403 การวิเคราะห์

ต้นทุนทางอุตสาหกรรม 

Industrial Cost 

Analysis 

หลักการบัญชีเบื ้องต้น แนวคิดเกี ่ยวกับค่าใช้จ่ายและการตัดสินใจ ค่าใช้จ่าย

มาตรฐาน ค่าใช้จ่ายทางตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อมของโรงงาน การคํานวณ

ค่าใช้จ่ายในการผลิต และการวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนการผลิต งบประมาณ

สําหรับธุรกิจอุตสาหกรรม การทําบัญชีงบประมาณ การวิเคราะห์อัตราส่วนทาง

การเงิน การตัดสินใจลงทุนโครงการที่ท้าทาย และการทําแผนธุรกิจ 

  IEN-404 การวิจัย

ดําเนินงาน 

Operations Research 

แบบจําลองกําหนดการเชิงเส้น แบบจําลองกําหนดการเชิงเส้นควบคู่ แบบจําลอง

กําหนดการเชิงเส้นจํานวนเต็ม การวิเคราะห์ความไว วิธีเชิงกราฟ วิธีซิมเพล็กซ์ วิธี

แบรนช์แอนด์บาวด์ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการตัดสินใจ การหาผลเฉลยของปัญหาทาง

วิศวกรรมอุตสาหการแบบต่างๆ เช่น ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน 

เป็นต้น 

  IEN-492  สหกิจศึกษา การปฏิบัติงานและแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ใน

โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการอื่นใด ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบ

ของสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ในสาขาวิชา พร้อมทั้งสามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง มีทักษะวิชาชีพตามสาขาวิชาของนักศึกษา 

ช่วยพัฒนาความชํานาญ มีจร ิยธรรมและคุณธรรมหรือลักษณะนิส ัยหรือ

บุคลิกภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้ทํารายงานการแก้ปัญหาให้แก่สถาน

ประกอบการส่งสาขาวิชาวิชาพร้อมทั้งมีการนําเสนอผลงาน 

  IEN-493  การฝึกงาน

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

นักศึกษาจะต้องฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หรือฝึกงานที่

ทางสถาบันฯ เห็นชอบ ไม่ตํ่ากว่า 320 ชั่วโมงและเสนอรายงานการฝึกงาน 

  IEN-496  โครงงาน

วิศวกรรมอุตสาหการ 1 

โครงการหรือการแก้ปัญหาที่น่าสนใจในด้านต่าง ๆ ซึ่งผ่านความเห็นชอบโดย

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ต้องเขียนรายงานการศึกษาและต้องนําเสนอต่อ

คณะกรรมการ 

 

  IEN-497  โครงงาน

วิศวกรรมอุตสาหการ 2 

โครงการหรือการแก้ปัญหาที่น่าสนใจในด้านต่าง ๆ ซึ่งผ่านความเห็นชอบโดย

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ต้องเขียนรายงานการศึกษาและต้องนําเสนอต่อ

คณะกรรมการ 

12 การเรียนรูBตลอดชีพ (Lifelong 

Learning) 

- ตระหนักและเห็นความจำเป8นใน

การเตรียมตัว เพื่อใหAสามารถการ

ปฏิบัติงานไดAโดยลำพังและ สามารถ

การเรียนรูAตลอดชีพเมื่อมีการ

IEN-491  เตร ียมสหกิจ

ศึกษา  
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจ

ศึกษา ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อมด้าน

วิชาการ ทักษะวิชาชีพ จริยธรรม และจรรยาบรรณวิศวกร ความปลอดภัยใน

โรงงาน มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมสําหรับปฏิบัติงานที่

สถานประกอบการ 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคT 

(Graduate Attributes) 

ตามขBอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

เปลี่ยนแปลงทางดAานเทคโนโลยีและ

วิศวกรรม 

  IEN-492  สหกิจศึกษา การปฏิบัติงานและแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ใน

โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการอื่นใด ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบ

ของสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ในสาขาวิชา พร้อมทั้งสามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง มีทักษะวิชาชีพตามสาขาวิชาของนักศึกษา 

ช่วยพัฒนาความชํานาญ มีจร ิยธรรมและคุณธรรมหรือลักษณะนิส ัยหรือ

บุคลิกภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้ทํารายงานการแก้ปัญหาให้แก่สถาน

ประกอบการส่งสาขาวิชาวิชาพร้อมทั้งมีการนําเสนอผลงาน 

  IEN-493  ก า ร ฝ ึ ก ง า น

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
นักศึกษาจะต้องฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หรือฝึกงานที่

ทางสถาบันฯ เห็นชอบ ไม่ตํ่ากว่า 320 ชั่วโมงและเสนอรายงานการฝึกงาน 

  IEN-496  โ ค ร ง ง า น

วิศวกรรมอุตสาหการ 1 
โครงการหรือการแก้ปัญหาที่น่าสนใจในด้านต่าง ๆ ซึ่งผ่านความเห็นชอบโดย

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ต้องเขียนรายงานการศึกษาและต้องนําเสนอต่อ

คณะกรรมการ 

 

  IEN-497  โ ค ร ง ง า น

วิศวกรรมอุตสาหการ 2 
โครงการหรือการแก้ปัญหาที่น่าสนใจในด้านต่าง ๆ ซึ่งผ่านความเห็นชอบโดย

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ต้องเขียนรายงานการศึกษาและต้องนําเสนอต่อ

คณะกรรมการ 

หมายเหตุ : โปรดระบุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค8 (Graduate Attributes) ใหIครบถIวนมากที่สุด โดยนำรายวิชาในหลักสูตรทั้งหมดมากรอกขIอมูล 

 

 

4. มาตรฐานผลการเรียนรูW 

คณะวิศวกรรมศาสตรJ มีการกำหนดมาตรฐานผลการเรียนรูAคาดหวังที่สำรวจจากผูAมีส=วนไดAส=วนเสียและสอดคลAองกับหลักสูตร

โดยมีผลการเรียนรูAคาดหวังดังต=อไปนี้ 

1. มีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ โดยสามารถนําไปเชื่อมโยงกับการประยุกต์ทางสาขา
วิศวกรรมอุตสาหการและสาขาที่เกี่ยวข้อง 

2. สามารถศึกษา รวมรวม วิเคราะห์ และประยุกต์ศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อต่อยอดในการออกแบบ วิจัยและพัฒนาระบบการออกแบบ การผลิตและการจัดการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

และการบริการ 

3. มคีุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม รวมถึงเคารพกฏและข้อบังคับต่าง ๆขององค์กรและสังคม  
4. มีทักษะการใช้เครื ่องมือทางวิศวกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ เพื ่อช่วยออกแบบ และ

แก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้อยา่งเหมาะสม 

5. รู้จักบทบาท หน้าที่ ความเป็นผู้นําหรือผู้ตาม การวางแผน การบริหารจัดการ ความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการ

ทํางานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 
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6. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต ตามหลักการโมโนซุคุริ 
(Monodzukuri) และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

7. มีทักษะในการนําเสนอและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

ความคาดหวังในผลการเรียนรูBประสบการณTภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

1. ไดAพฒันาทักษะในการปฏิบัติงานจริงจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขAาใจในหลักการ และความจำเป8นในการเรียนรูA

ทฤษฏีมากยิ่งขึ้น  

2. สามารถบูรณาการองคJความรูAที่เรียนมาเพื่อนำไปแกAปOญหาที่เกิดขึ้นจริง 

3. มีความสนใจและพัฒนาการเรียนรูAเมื่อเรียนในรายวิชาเฉพาะของสาขามากขึ้น 

4. มีมนุษยสัมพันธJและสามารถทำงานร=วมกับผูAอื่นไดAดี  

5. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขAาใจวัฒนธรรมขององคJกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหAเขAากับสถานประกอบการไดAดี 

 

ความคาดหวังในผลการเรียนรูBที่ตBองการจากการทำโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษา มีดังนี้ 

1. ไดAพัฒนาทักษะ และเรียนรูAกระบวนการทำโครงงานและการทำวิจัย ตั้งแต=การกำหนดปOญหา การศึกษา การเก็บรวบรวม

ขAอมูล การวางแผนและการจัดการโครงงาน การดำเนินการทดลอง การวิเคราะหJและสรุปผล 

2. ไดAใชAความรูAที่เรียนมาประยุกตJและบูรณาการเพื่อแกAปOญหาในการทำโครงงาน 
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สiวนที่ 3 คณาจารยN 

 

1. ประธานหลักสูตร 
ระบุชื่อและคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญาของประธานหลักสูตรซึ่งทำหน/าที่ด/านบริหารหลักสูตร การสอน และค/นคว/าวิจัยและ

งานบริการวิชาการ (ดังตัวอยHางแนบท/าย) 
 

ตารางแสดงรายชื่อประธานหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล ตำแหนAง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ป'ที่สำเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณTสอน (ป') 

นางอัญชลี สุพิทักษJ รศ. วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณJมหาวิทยาลัย 

M.S. (Industrial Engineering) Texas Tech 

University, USA 

2537 

2541 

16 

 

2. อาจารยSผูWรับผิดชอบหลักสูตร 
ระบุชื่อและคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญาของอาจารยoผู/รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งทำหน/าที่ด/านบริหารหลักสูตร การสอน และ

ค/นคว/าวิจัยและงานบริการวิชาการ (ดังตัวอยHางแนบท/าย) 
 

ตารางแสดงรายชื่ออาจารยTผูBรับผิดชอบหลักสูตร 

ตารางที่ 1: อาจารยTผูBรับผิดชอบหลักสูตร วิชาเอก/แขนงวิชาอุตสาหการ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนAง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ป'ที่สำเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณT

สอน (ป') 

1 นางอัญชลี  

สุพิทักษ ์

รอง

ศาสตราจารยJ 

วศ.บ. วิศวกรรมเคม ี(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

M.S. Industrial Engineering (Texas Tech University, 

USA) 

2537 

2541 

16 

2 นายดํารง

เกียรติ รัตนอ

มรพิน  

 

ผูAช=วย

ศาสตราจารยJ 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร)ี 

บธ.ม. วิทยาการการจัดการ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 

M.Eng. Industrial Engineering (Tokyo Institute of 

Technology, Japan) 

D. Eng. Industrial Engineering (Tokyo Institute of 

Technology, Japan) 

2516 

2521 

2525 

 

2528 

18 

3 นายพิศุทธิ์ 

พงศ์ชัยฤกษ ์

รอง

ศาสตราจารยJ 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

D.Eng. (Industrial Engineering and Management) 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

2543 

2545 

2551 

18 

4 นายวัชรินทร์ 

หนูทอง 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยมหิดล 

วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมการผลิต) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2540 

2546 

 

 

2557 

18 
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5 นางสาวฐิติ

รัตน์ วิวิธเกยูร

วงศ์ 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

วศ.ม. (การจัดการวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2556 

2561 

3 

 

3. อาจารยSประจำหลักสูตร/อาจารยSประจำสาขาวิชา 
ระบุชื่อและคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญาของอาจารยoประจำหลักสูตร/อาจารยoประจำสาขาวิชาซึ่งทำหน/าที่ด/านการสอน  

การค/นคว/าวิจัยและงานบริการวิชาการ และการให/คำปรึกษาเต็มเวลา (ดังตัวอยHางแนบท/าย) 

ตารางแสดงรายชื่ออาจารยTประจำหลักสูตร/อาจารยTประจำสาขาวิชา 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนAง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ป'ที่สำเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณT

สอน (ป') 

1 นางอัญชลี  

สุพิทักษ ์

 

รอง

ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

M.S. Industrial Engineering (Texas Tech 

University, USA) 

2537 

2541 

16 

2 นายดํารงเกียรติ 

รัตนอมรพิน  

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบุร)ี 

บธ.ม.วิทยาการการจัดการ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร์) 

M.Eng. Industrial Engineering (Tokyo Institute 

of Technology, Japan) 

D. Eng. Industrial Engineering (Tokyo 

Institute of Technology, Japan) 

2516 

 

2521 

 

2525 

 

2528 

18 

3 นายพิศุทธิ์ พงศ์

ชัยฤกษ ์

รอง

ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 

D.Eng. Industrial Engineering and 

Management (สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย) 

2543 

 

2545 

 

2551 

18 

4 นายวัชรินทร์ 

หนูทอง 

- วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า(มหาวิทยาลัยมหิดล) 

วศ.ม. (วศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมการผลิต 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 

วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 

2540 

 

2546 

 

2557 

 

18 

5 นางสาวฐิติรัตน์ 

วิวิธเกยูรวงศ ์

- วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 

วศ.ม. การจัดการวิศวกรรม

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 

กําลังศึกษาต่อ ปริญญาเอก วิศวกรรมอุตสาหการ 

2556 

 

2561 

3 

6 นายอนุรักษ์ 

สว่างวงศ ์

- วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ(มหาวิทยาลัยชียงใหม)่ 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ(มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่ 

2547 

2552 

5 
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วศ.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ(มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่ 2564 

7 นางวรลักษณ์ 

เสถียรรังสฤษฎิ ์

 

- วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยี

นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 

2541 

2547 

15 

8 นายชูคิด งาม

วงศ์ 

 - ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าพระนครเหนือ) 

- วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรม (สถาบันเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุ่น) 

  

9 นายปฏิญญา 

เกตุทอง 

 - วศ.บ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (สถาบันเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุ่น) 

M.Eng Information and Communication 

Technology for Embedded Systems (สถาบัน

เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

2560 

 

2565 

2 

10 นางสาวอรอนงค์ 

สุขใจ 

 วศ.บ. วิศวกรรมเคม ี(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบุร)ี 

วท.ม. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี) 

ปร.ด. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี) 

2551 

 

2554 

 

2556 

6 

* หมายเหตุ: ลาศึกษาต=อเต็มเวลา (Full Time) 

 

4. บุคลากรชHวยสอน/ผูWชHวยสอนวิชาปฏิบัติการ  
ระบุชื่อและคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญาของบุคลากรชHวยสอน/ผู/ชHวยสอนวิชาปฏิบัติการซึ่งทำหน/าที่ชHวยด/านการสอน/ 

ด/านเทคนิคในห/องปฏิบัติการ (ดังตัวอยHางแนบท/าย) 
 

ตารางแสดงรายชื่อผูBชAวยสอน/ผูBชAวยสอนวิชาปฏิบัติการ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนAง คุณวุฒิการศึกษา 

1 นายจินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ ์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

. นายจินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ ์(ผศ.ดร.) 

- วศ.บ. วิศวกรรมเคมี  (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง) 2543 

- วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 2546 

- วศ.ด. วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 2549 

- ประสบการณ์สอน 11 ป ี

2 นายวราคม เนิดน้อย ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง) 2525 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 2530 
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M.Sc. Engineering and Manufacturing Management 

(Coventry University, UK), 2539 

Ph.D. Manufacturing (Coventry University, UK), 2542 

ประสบการณ์สอน 37 ป ี

 นายพรชัย นิเวศน์รังสรรค ์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง), 2534  

M.Sc. Engineering and Manufacturing Management (Coventry 

University, UK.), 1998 

Ph.D. Mechanical Engineer (Heriot-Watt University, Scotland, UK) 

2005 

 นายณัฐพล ลิ้มจีระจรัส รอง

ศาสตราจารย ์

- วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่, 2545 

- วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน (สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย), 2546 

- Ph.D. Chemical System Engineering (The University of 

Tokyo, Japan), 2552 

- ประสบการณ์สอน 12 ป ี

 นายเอกอุ ธรรมกรบัญญัติ  Ph.D. Energy Conversion Science (Kyoto University, Japan), 

2554 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2544 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2540 

ประสบการณ์สอน 14 ป ี

 นางสาวสวรรยา สุวรรณวงศ์  - วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์ (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น), 2554 

- M.Eng Mechanical Science and Bio Engineering (Osaka 

University, Japan), 2556 

- Ph.D. Engineering (Osaka University, Japan), 2559 

- ประสบการณ์สอน 9 ปี 

 นายนเร็นศ ชัยธาน ี ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

- วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง), 2549 

- วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง), 2552 

 นายดอน  แก้วดก  - B.S.Tech.Ed. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ), 2542 

- วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน), 2550 

- วศ.ม. เทคโนโลยีขึ้นรูปโลหะ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี), 2548 

- Ph.D. Mechanical Engineering (Shibaura Institute of 

Technology, Japan), 2558 

- ประสบการณ์สอน 12 ป ี

 นางสาวพิมพ์เพชร  สระทอง

อุ่น 

 - วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์ (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น), 2554 

- วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรม (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น), 2556 

- M.Eng Innovative and Engineered Materials (Tokyo 

Institute of Technology), 2016 
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- D.Eng Materials Science and Engineering (Tokyo Institute 

of Technology), 2019 

- ประสบการณ์สอน 9 ปี 

 นายนพดล ศรีพุทธา ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

- อส.บ. เทคโนโลยีการผลิต (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนอื) 2543 

- วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 2562 

- วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน) 2559 

- วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 2553 

- วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ

นครเหนือ) 2546 

- ประสบการณ์สอน  9 ป ี

 นายมหรรณพ ฟักขาว  - วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์ (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น), 2556 

- M.Eng Mechanical System and Design (Tohoku 

University), 2016  

- D.Eng Mechanical System Engineering, (Tohoku 

University), 2018 

- ประสบการณ์สอน 3 ป ี

 นายจิรพงศ์  สุขาทิพย ์  วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรม) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2560 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2543 

 นางสาวปาริฉัตร คงทอง ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

นางสาวปาริฉัตร คงทอง (ผศ.ดร.)  

- วท.บ. คณิตศาสตรJ (มหาวิทลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลAาธนบุร)ี, 

2547 

- วท.ม. คณิตศาสตรJประยุกตJ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลAา

ธนบุรี), 2549 

- ปร.ด. คณิตศาสตรJประยุกตJ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลAา

ธนบุรี), 2556 

- ประสบการณJสอน 12 ปc 

 นางสาวบุษกร เหมมาชูเกียรติ

กุล 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

นางสาวบุษกร เหมมาชูเกียรติกุล (ผศ.) 

- วท.บ. สถิติ (มหาวิทยาลัยทักษิน), 2548 

- วท.ม. สถิติประยุกตJ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรJ), 2553 

- ประสบการณJสอน 10 ปc 

 นางสาวภัทรมน สมานวรกิจ 

 

 - วท.บ. คณิตศาสตรJ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลAาธนบุร)ี, 

2552 

- วท.ม. คณิตศาสตรJประยุกตJ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลAา

ธนบุรี), 2554 

- ประสบการณJสอน 5 ปc 

 นายอุดร จันทร  - วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร)ี, 2548 

- วท.ม. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยมหิดล), 2551 
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- Ph.D. Photonics and Electronic Device Engineering (Kochi 

University of Technology, Japan), 2560  

- ประสบการณ์สอน 12 ป ี

 นายศิริชัย  พุธวัฒนะ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

- M.S. Tech. Ed. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าพระนครเหนือ) 

- B.S. Tech. Ed. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าพระนครเหนือ) 

 นายยิ่งยง แก้วก่อเกียรต ิ

 

 

- วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง) 

- วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง) 

- วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 

 นายวิศิษฐ สองเมือง 

  

- วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรม (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 
- อส.บ. เทคโนโลยียานยนต์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ

นครเหนือ) 

 นายภาสกร พันธุ์โอภาส 

  

- วศ.ม. การตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม (มหาวิทยาลัย
รามคําแหง) 

- คอ.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ (สถาบันราชภัฏนครราชสีมา) 

 นางสาวสุภลักษณ์ ประพันธ์ 

 
 

- วท.ม. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร)ี 
- วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร)ี 

 นายชวัลณัฐ ชัยชุมพร 

 
 

- วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
- วท.ม. ฟสิิกส์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 นางสาวสุรัสสวตี จามิกรณ์ 

  

- ปร.ด. เคมี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 
- วท.ม. เคมี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 
- วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน)ี 

 นางวรางคณา ชัยธานี 

 
 

- วท.ม. เคมีวิเคราะห์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
- วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน)ี 

 นายจิรพงศ์ สุขาทิพย ์
 

- วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรม (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 
- วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 

 นางสาวกันติชา กิตติพีรชล 

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

- Ph.D. Intelligent Interaction Technology, (University of 

Tsukuba, Japan) 

- วศ.ม. วิศวกรรมระบบควบคุม (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยรังสิต) 

 นายศิริพงษ์ แสงสารพันธ ์

  

- วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรม (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 
- วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง) 

 นางสาวจิรดา โกสุมบงกช 
 

- Ph.D. Regional Environment Systems, (Shibaura Institute 

of Technology) 
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- M.Sc. With Merit Electrical Engineering for Sustainable 

and Renewable Energy (The University of Nottingham, UK) 

- B.Eng. Electrical Engineering (The University of New South 

Wales, Australia)  

- B.Eng Electrical Engineering (Thammasat University) 

 

5. อัตราสHวนระหวHางอาจารยSประจำตHอนักศึกษา 
ระบุจำนวนอาจารยoประจำที่นำมาคิดอัตราสHวนซึ่งทำหน/าที่ด/านการสอนและให/คำปรึกษาเต็มเวลา และจำนวนนักศึกษาจริง 

ในปqการศึกษาปrจจุบันที่ยื่นขอรับรองปริญญาฯ โดยจำแนกตามคุณสมบัติของผู/เข/าศึกษาและวิชาเอก/แขนงวิชา มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางแสดงอัตราสAวนอาจารยTประจำตAอนักศึกษา ณ ป'การศึกษา 2565 

ตารางที่ 1: จำนวนนักศึกษาระดับ ม.6 และ ปวส. วิชาเอก/แขนงวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ 

ระดับชั้นป' 
จำนวนนักศึกษาจริง (ม.6) แตAละป'การศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปcที่ 1 50 50 50 50 50 

ชั้นปcที่ 2  50 50 50 50 

ชั้นปcที่ 3   50 50 50 

ชั้นปcที่ 4    50 50 

รวม 50 100 150 200 200 

รวมนักศึกษา (ชั้นปcที่ 2-4) 50 100 150 150 

 

ตารางที่ 3: อัตราสAวนอาจารยTประจำตAอนักศึกษา 

จำนวนอาจารยTประจำ รวมจำนวนนักศึกษาจริง (ม.6) รวมจำนวนนักศึกษาจริง (ปวส.) 

9 150 - 

อัตราส=วน 150/9 = 16.67 

อัตราส=วนตAองไม=เกิน 1:20  

 

6. แผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ปG 

คณะวิศวกรรมศาสตรoและหลักสูตรได/กำหนดแผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรอยHางตHอเนื่องโดย การปรับปรุงหลักสูตรจะมีการ

ปรับปรุงอยHางตHอเนื่องให/สอดคล/องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต/องการของผู/ใช/บัณฑิต และบัณฑิต หลักสูตรจะมี

คณะกรรมการประจำหลักสูตร ประกอบด/วย ประธานหลักสูตรฯ หรือหัวหน/าภาควิชาฯ เป3นประธาน และอาจารยoประจำหลักสูตรเป3น

กรรมการ โดยมีคณบดีหรือรองคณบดีที่ได/รับมอบหมายเป3นผู/กำกับดูแลและคอยให/คำแนะนำ ตลอดจนกำหนดนโยบายในการปฏิบัติ 

คณะกรรมการประจำหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรHวมกับอาจารยoผู/สอน ทำการติดตามและรวบรวมข/อมูล สำหรับใช/

ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทำทุกปqอยHางตHอเนื่อง นอกจากนี้การพัฒนาบุคลากรในการเพิ่มวุฒิการศึกษา การ

เพิ่มพูนความเชี่ยวชาญ และการปรับตำแหนHงทางวิชาการคณะวิศวกรรรมและสถาบันฯ ได/กำหนดแนวทางให/บุคลากรทุกคนวางแผน

เพื่อพัฒนาตนเอง ให/การสHงเสริมและสนับสนุนให/บุคคลากรเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองอยHางตHอเนื่อง แผนการพัฒนาสHวนตHาง ๆ มีกล

ยุทธo หลักฐานและตัวบHงชี้ ดังนี ้
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แผนการพัฒนา/

เปล่ียนแปลง 

กลยุทธS หลักฐาน/ตัวบHงช้ี 

1. ปรับปรุงหลักสูตร

วิศวกรรมอุตสาหการใหIมี

มาตรฐานตามท่ี สกอ. และ

สภาวิศวกรกำหนด 

1.1 พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน

จากกรอบมาตรฐานของ สกอ. และ

สภาวิศวกร รวมท้ังติดตามประเมิน

หลักสูตรอย#างสม่ำเสมอ 

1.2 เชิญผูIเช่ียวชาญท้ังภาครัฐและ

เอกชนมามีส#วนร#วมในการพัฒนา

หลักสูตร 

ตัวบ#งช้ี 

1.1 มีการประชุมหลักสูตรเพ่ือทบทวน

อย#างนIอยปZละ 1 คร้ัง 

1.2 สกอ. และสภาวิศวกรรับทราบและ

พิจารณาใหIความเห็นชอบ  

1.3 มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปZ 

หลักฐาน 

1.1 รายงานการประชุมทบทวนหลักสูตร 

1.2 รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

1.3 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหI

สอดคลIองกับความตIองการ

ของผูIใชIบัณฑิต 

2.1 ติดตามความเปล่ียนแปลงความ

ตIองการของผูIประกอบการ 

2.2 สำรวจภาวะการมีงานทำของ

บัณฑิต 

2.3 สำรวจความพึงพอใจของ

หลักสูตรและการเรียนการสอน โดย

บัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา 

ตัวบ#งช้ี 

2.1 ผูIใชIบัณฑิตมีความพึงพอใจในดIาน

ทักษะ ความรูI ความสามารถในการ

ทำงาน โดยเฉล่ียในระดับไม#นIอยกว#า 

3.51 

2.2 จำนวนบัณฑิตท่ีไดIงานทำภายใน 1 

ปZไม#นIอยกว#า 80%  

หลักฐาน 

2.1 รายงานการประเมินความพึงพอใจ 

     ของผูIใชIบัณฑิต 

2.2 รายงานสรุปผลการมีงานทำของ

บัณฑิต 

2.3 รายงานความพึงพอใจของบัณฑิต

ต#อหลักสูตร 

3. พัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการใหIมีคุณภาพ ท้ัง

วิชาการและวิชาชีพ 

สนับสนุนใหIบุคลากรสายวิชาการ

ไดIรับการพัฒนาในดIานต#างๆ ไดIแก# 

การศึกษาต#อในระดับท่ีสูงข้ึน 

การศึกษาดูงาน การฝ~กอบรมสัมนา

เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความรูIและ

ประสบการณ=เก่ียวกับเทคโนโลยี

สมัยใหม#ทางวิศวกรรมยานยนต= 

รวมถึงการขอตำแหน#งทางวิชาการ 

ตัวบ#งช้ี 

3.1 จำนวนบุคลากรท่ีผ#านการอบรมท้ัง

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.2 จำนวนผลงานทางวิชาการของ

อาจารย= 

หลักฐาน 

3.1 รายงานผลการฝ~กอบรม 

3.2 ผลงานทางวิชาการ 
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แผนการพัฒนา/

เปล่ียนแปลง 

กลยุทธS หลักฐาน/ตัวบHงช้ี 

4. ปรับปรุงป�จจัยสนับสนุน

การเรียนรูI 

4.1 จัดหางบประมาณเพ่ือปรับปรุง

ป�จจัยสนับสนุนการเรียนการ

สอน 

4.2 สำรวจความตIองการของผูIสอน

และขIอเสนอจากผูIเรียนเก่ียวกับ

ป�จจัยสนับสนุนการเรียนการ

สอน 

ตัวบ#งช้ี 

4.1 จำนวนรายการส่ิงสนับสนุนการ

เรียนตามเกณฑ=ในการจัดการเรียน

การสอนท่ีสอดคลIองกับหลักสูตร 

4.2 ผลการประเมินความตIองการของ

อาจารย=ผูIสอนและนักศึกษา 

หลักฐาน 

4.1 รายการส่ิงสนับสนุนการเรียนรูI 

4.2 รายงานความตIองการของ

อาจารย=ผูIสอนและนักศึกษา

เก่ียวกับป�จจัยสนับสนุนการ

เรียนการสอน 

 

แผนการปรับปรุงหลักสูตรที่ต/องทำทุก ๆ 5 ปq จะมีแผนการปรับปรุงหลักสูตร และแผนปรับปรุง พัฒนาและประเมิน

หลักสูตรรายวิชาซึ่งทำให/หลักสูตรมีการปรับปรุงอยHางตHอเนื่อง หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ปรับปรุงปq 2565 ได/มีการวางแผน

ปรับปรุงดังตารางดังนี้ 

ตารางแผนการปรับปรุงหลักสูตร 

รายการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1. แผนการปรับปรุงหลักสูตร 
P             

A             

2. แผนปรับปรุง พัฒนา และ

ประเมินหลักสูตรรายวิชา 

P             

A             

หมายเหตุ – P = PLAN, A = ACTION 

 

 

 

 

 

 

6.1  แผนพัฒนาดWานการใหWความรูWและเสริมทักษะ 

6.1.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
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(1) ส#งเสริมอาจารย=ใหIมีการเพ่ิมพูนความรูI สรIางเสริมประสบการณ=เพ่ือส#งเสริมการสอนและการวิจัยการ

บริการวิชาการอย#างต#อเน่ือง การสนับสนุนดIานการศึกษาต#อ ฝ~กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องค=กรต#าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและต#างประเทศ  

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหIทันสมัย 

 

6.1.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด?านอ่ืนๆ 

(1) การมีส#วนร#วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก#ชุมชนและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขIองกับการพัฒนาความรูIและ

คุณธรรม 

(2) มีการกระตุIนอาจารย=ทำผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาท่ีสังกัด 

(3) ส#งเสริมการทำวิจัยสรIางองค=ความรูIใหม#และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเช่ียวชาญในสาขา

วิชาชีพ 

(4) จัดสรรงบประมาณภายในหรือภายนอกสำหรับการทำวิจัย 

(5) จัดสรรใหIอาจารย=ทุกคนเขIาร#วมกลุ#มวิจัยต#างๆ ของคณะ 

(6) จัดใหIอาจารย=เขIาร#วมกิจกรรมบริการวิชาการต#างๆ ของคณะ 

 

6.2 แผนพัฒนาดWานการจัดหาบุคลากรใหมH 

หลักสูตรได?วางแผนสำหรับการจัดหาบุคลากรใหมMเพ่ือทดแทนบุคลากรท่ีเกษียรอายุ หรือลาออก และให?เพียงพอ

ตMอหลักสูตร โดยมีแผนการจัดหาดังน้ี 

แผนการจัดหาอาจารยSประจำเพ่ิมเติม 

ระดับการศึกษา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 

จำนวนบุคลากรสายวิชาการ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ปริญญาโท – วิศวกรรมอุตสาหการ - - - - - 

ปริญญาเอก – วิศวกรรมอุตสาหการ - - 1 - 1 

 

 6.3 แผนพัฒนาดWานการเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษา 

หลักสูตรได?วางแผนสำหรับการเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยTประจำหลักสูตร ดังน้ี 

 

แผนพัฒนาอาจารยSประจำในดWานเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 

จำนวนอาจารย=ประจำสาขาฯ ท่ีศึกษาต#อเพ่ิม 

2565 2566 2567 2568 2569 

ปริญญาโท - - - - - 

ปริญญาเอก - 1 - - - 

 

6.4  แผนพัฒนาดWานการปรับตำแหนHงทางวิชาการ 
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คณะวิศวกรรมศาสตรTได?กำหนดให?อาจารยTประจำหลักสูตรให?วางแผนในการปรับตำแหนMงทางวิชาการของตนเอง 

แผนพัฒนาด?านการปรับตำแหนMงทางวิชาการ สรุปได?ดังน้ี 

 

แผนพัฒนาอาจารยSประจำในดWานการเขWาสูHตำแหนHงทางวิชาการ 

ระดับการศึกษา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 

จำนวนอาจารย=ประจำสาขาฯ ท่ีมีตำแหน#งวิชาการเพ่ิมข้ึน 

2565 2566 2567 2568 2569 

ศาสตราจารย= - - - - - 

รองศาสตราจารย= - - - - - 

ผูIช#วยศาสตราจารย= - - 1 1 1 
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สiวนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองคNความรูA 

 

1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองคSความรูWท่ีสภาวิศวกรกำหนด (Curriculum Mapping) 

ตารางการเทียบองคTความรูB สาขาวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ�น 

สำหรับผูBเขBาศึกษาป'การศึกษา 2565 – 2569 

องค์ความรู้ที่สภา

วิศวกรกําหนด 
เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองค์ความรู ้ ชื่อวิชา 

ภาระ 

(หน่วยกิต/

ชั่วโมง) 

1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคม ี

คณิตศาสตร ์ ลิมิตและความต่อเนื ่องของฟังก์ชั ่น อนุพันธ์ของฟังก์ชั่น

พีชคณิต และฟังก์ชั่นอดิศัย อนุพันธ์อันดับสูง กฎลูกโซ่และ

อนุพันธ์โดยปริยาย การประยุกต์ของอนุพันธ์ อัตราสัมพัทธ์ 

ค่าเชิงอนุพันธ์รูปแบบไม่กําหนด การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ใน

การร่างกราฟ อินทิกรัลจํากัดเขตและอินทิกรัลไม่จํากัดเขต 

อนุพันธ์และอินทิกรัลเชิงตัวเลข เทคนิคการอินทิกรัล การ

ประยุกต์ของการอินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 

ENG-131 แคลคูลัส 1 

(Calculus 1) 

 

3(3-0-6) 

บรรยาย 45 

ชั่วโมง 

= 3 หน่วยกิต 

 

 ลําดับ และอนุกรมของจํานวนจริง อนุกรมกําลัง อนุกรมเทย์

เลอร์ และการประมาณค่าเวกเตอร์ และพื้นผิวในปริภูมิสาม

มิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์หนึ่งตัวแปร ระบบพิกัด

เชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปร บทนําสู่

สมการเชิงอนุพันธ์ และการประยุกต์ 

ENG-132 แคลคูลัส 2 

(Calculus 2) 

 

3(3-0-6) 

บรรยาย 45 

ชั่วโมง 

= 3 หน่วยกิต 

 

 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงเส้น 

ปัญหาค่าขอบเขต การแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร์ สมการ

เชิงอนุพันธ์ย่อย ระบบสมการเชิงเส้นทั่วไป เมตริกซ์ และ

ระเบียบวิธ ีเช ิงตัวเลข ฝึกใช้โปรแกรมช่วยคํานวณทาง

คณิตศาสตร์ 

ENG-213 คณิตศาสตร์

สําหรับวิศวกรรม 

(Mathematics for 

Engineering) 

3(3-0-6) 

บรรยาย 45 

ชั่วโมง 

= 3 หน่วยกิต 

 

ฟิสิกส ์ สมบัต ิทางกายภาพของแสงและการมองเห ็น   ไฟฟ้า

เบ ื ้องต ้น วงจรไฟฟ้าเบ ื ้องต ้น ไฟฟ้ากระแสตรง-สลับ 

แม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น ฟิสิกส์

อิเล็คทรอนิกส์เบื ้องต้น ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์เบื ้องต้น 

ฟิสิกส์อะตอม ควอนตัมฟิสิกส์ 

ENG-103 ฟิสิกส์

วิศวกรรม (Engineering 

Physics) 

3(3-0-6) 

บรรยาย 45 

ชั่วโมง 

= 3 หน่วยกิต 

 

 

 หัวข้อการทดลองให้สอดคล้องกับเนื ้อหาวิชาของฟิสิกส์

วิศวกรรม 

ENG-104 ปฏิบัติการ

ฟิสิกส์วิศวกรรม 

(Engineering Physics 

Laboratory) 

1(0-3-2) 

ปฏิบัติ 45 

ชั่วโมง 

= 1 หน่วยกิต 
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องค์ความรู้ที่สภา

วิศวกรกําหนด 
เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองค์ความรู ้ ชื่อวิชา 

ภาระ 

(หน่วยกิต/

ชั่วโมง) 

 ความสําค ัญของว ิชาฟิส ิกส ์ ฟิส ิกส ์และปรากฎการณ์

ธรรมชาติ แนวคิดพื้นฐานด้านฟิสิกส์ เวกเตอร์ จลนศาสตร์ 

แรง การเคลื่อนที่ โมเมนตัม พลังงาน สมดุล การเคลื่อนที่

แบบหมุน โมเมนตัมเชิงมุม แรงโน้มถ่วง กลศาสตร์ของไหล 

การเคลื่อนที่แบบมีคาบ  เทอร์โมไดนามิกส์ คลื่น 

ENG-111 ฟิสิกส์ทั่วไป  

(General Physics) 

 

3(3-0-6) 

บรรยาย 45 

ชั่วโมง 

= 3 หน่วยกิต 

 

 ทําการทดลองตามเนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป ENG-112 ปฏิบัติการ

ฟิสิกส์ทั่วไป (General 

Physics Laboratory) 

1(0-3-2) 

ปฏิบัติ 45 

ชั่วโมง 

= 1 หน่วยกิต 

เคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ พื้นฐานทฤษฏีปรมาณู คุณสมบัติของ

แก๊ส ของเหลว ของแข็งและสารละลาย สมดุลทางเคมี 

สมด ุลอ ิออนและกรด- เบส ไตเตรช ัน จลศาสตร ์ เคมี  

โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม เคมีไฟฟ้า พันธะเคมี 

คุณสมบัติตามตารางธาตุ ธาตุตัวแทน อโลหะและโลหะ

ตัวนํา สารประกอบและโพลิเมอร์ เคมีอินทรีย์และเคมี

สิ่งแวดล้อม 

ENG-121 เคมีทั่วไป  

(General Chemistry) 

 

3(3-0-6) 

บรรยาย 45 

ชั่วโมง 

= 3 หน่วยกิต 

 

 ทําการทดลองตามเนื้อหาในรายวิชาเคมีทั่วไป ENG-122 ปฏิบัติการเคมี

ทั่วไป (General 

Chemistry 

Laboratory) 

1(0-3-2) 

ปฏิบัติ 45 

ชั่วโมง 

= 1 หน่วยกิต 

2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม 

เขียนแบบวิศวกรรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนแบบ  การเขียนตัวอักษร 

การสเก็ตช์ภาพเรขาคณิต การฉายภาพออโธกราฟฟิก การ

เขียนแบบภาพออโธกราฟฟิก การอ่านแบบภาพออโธกราฟ

ฟ ิก  การบอกขนาดและส ัญล ักษณ ์  การ เข ี ยนแบบ

ภาพประกอบ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ 

ENG-101 เขียนแบบ

วิศวกรรม (Engineering 

Drawing) 

3(2-3-6) 

บรรยาย 30 

ชั่วโมง 

ปฏิบัติ 45 

ชั่วโมง 

= 3 หน่วยกิต 

กลศาสตร ์ ระบบแรง แรงลัพธ์ สภาวะสมดุล สถิตยศาสตร์ของไหล จล

ศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎ

ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม 

ENG-133 กลศาสตร์

วิศวกรรม Engineering 

Mechanics 

3(3-0-6) 

บรรยาย 45 

ชั่วโมง 

= 3 หน่วยกิต 

วัสดวุิศวกรรม วัสดุวิศวกรรมชนิดต่างๆ เช่น โลหะ พลาสติก ยางแอสฟัลต์ 

ไม้ เซรามิก คอมโพซิส และคอนกรีต แผนภาพสมดุลและ

การแปลผลการทดสอบและความหมายของสมบัติต่างๆ 

การศึกษาโครงสร้างมหภาคและจุลภาคที่สัมพันธ์กับสมบัติ

ENG-203 วัสดุ

วิศวกรรม (Engineering 

Materials) 

3(3-0-6) 

บรรยาย 45 

ชั่วโมง 

= 3 หน่วยกิต 
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วิศวกรกําหนด 
เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองค์ความรู ้ ชื่อวิชา 

ภาระ 

(หน่วยกิต/

ชั่วโมง) 

ต่างๆ ของวัสดุวิศวกรรม กระบวนการผลิตทั่วไปสําหรับ

ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากวัสดุวิศวกรรม 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สําหรับวิศวกร 

แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 

การติดต่อระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แนวคิด EDP 

และการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนวิธีการออกแบบและพัฒนา

โปรแกรม การทําโปรแกรมด้วยภาษาขั้นสูง แนวคิดของการ

เขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง โมดูลาร์และแบบเชิงวัตถุ 

ชนิดของข้อมูลแบบต่าง ๆ หลักการควบคุมการทํางานแบบ

ซํ้า แบบเลือกทําและการตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ พัฒนาการ

ของโปรแกรมเชิงวัตถุ โดยให้มีการปฏิบัติควบคู่กับเนื้อหา 

ENG-102 การเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สําหรับวิศวกร 

Computer 

Programming for 

Engineer    

3(2-3-6) 

สถิติวิศวกรรม ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การอนุมานเชิงสถิติ การ

ทดสอบสมมุต ิฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ

วิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ การใช้วิธีเชิงสถิติเป็น

เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา 

ENG-211 สถิติ

วิศวกรรม Engineering 

Statistics   

3(3-0-6) 

บรรยาย 45 

ชั่วโมง 

= 3 หน่วยกิต 

กระบวนการผลิต ทฤษฎีและหลักการของกระบวนการผลิต งานหล่อวัสดุ การ

ขึ ้นร ูปชิ ้นงาน การใช้เคร ื ่องจักรตัดขึ ้นร ูปชิ ้นงานและ

เทคโนโลยีงานเชื่อม กระบวนการผลิตด้วยเซรามิคและโพลิ

เมอร์ ความสัมพันธ์ของวัสดุและกระบวนการผลิต วัสดุที่ใช้

ท ําเคร ื ่องมือตัดโลหะ ลักษณะของเครื ่องมือตัดโลหะ 

ของเหลวสําหรับการตัดโลหะ ศึกษาส่วนประกอบ หลักการ

ทํางาน และการบํารุงรักษาเครื่องมือกลชนิดต่างๆ ที่ใช้ใน

การผล ิต หลักม ูลฐานการค ิดต้นท ุนการผล ิตและการ

วิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน 

ENG-212 กรรมวิธีการ

ผลิต Manufacturing 

Processes 

3(3-0-6)  

บรรยาย 45 

ชั่วโมง 

= 3 หน่วยกิต 

 

 

 การใช้เครื่องมือพื้นฐาน เช่น เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่อง

เจาะ เครื ่องเลื ่อย เครื ่องเจียระไนราบ และเครื ่องมือวัด

ละเอียดต่างๆ เช่น ไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียร์ นาฬิกาวัด 

วิธีการเชื่อม เทคนิคของการเชื่อม รวมถึงความปลอดภัยใน

โรงงาน เป็นต้น 

ENG-202 การ

ปฏิบัติงานพื้นฐาน

วิศวกรรม 

(Fundamental 

Engineering 

Workshop) 

1(0-3-6)  

ปฏิบัติ 45 

ชั่วโมง 

=  1 หน่วยกิต 

 

อุณหพลศาสตร ์ การประยุกต์ใช้กฏข้อที่หนึ่งและกฏข้อที่สองทางอุณหพล

ศาสตร์ก ับการออกแบบระบบเปิดทางอุณหพลศาสตร์; 

สมดุลย์มวลและพลังงานสําหรับกระบวนการผลิต; การ

วิเคราะห์สมรรถนะของกลจักรทางกลและความร้อนที่ใช้สาร

ทํางานแบบควบแน่นได้และแบบก๊าซ, ของไหลสถิตย์, 

กลศาสตร์ของไหลและพลศาสตร์ของการไหล; กฏอนุรักษ์

สําหรับของไหล; สมการเบอร์นูลลี; การวิเคราะห์ระบบมิติ

ENG-216  วิศวกรรม

ความร้อนของไหล 

Engineering Thermo-

Fluids   

3(3-0-6) 

บรรยาย 45 

ชั่วโมง 

= 3 หน่วยกิต 
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วิศวกรกําหนด 
เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองค์ความรู ้ ชื่อวิชา 

ภาระ 

(หน่วยกิต/

ชั่วโมง) 

และหน่วย; การคํานวนโดยใช้เอ็กซ์เซลล์เวิร์คชีทสําหรับการ

ไหลในท่อ/ความสูญเสียของเฮด/สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน 

ความรู้พื้นฐานทาง

ไฟฟ้า 

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้า

ก ําล ัง วงจรแม่เหล ็กและหม้อแปลง วงจรออพแอมป์ 

อุปกรณ์และวงจรอิเลกทรอนิกส์ วงจรดิจิตอล ไอซี เครื่องมือ

วัดไฟฟ้า ระบบควบคุม เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและ

กระแสสลับ มอเตอร ์ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร ์ไฟฟ้า

กระแสสลับ 

ENG-207 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

Electrical 

Engineering 

3(3-0-6)  

บรรยาย 45 

ชั่วโมง 

= 3 หน่วยกิต 

 

 การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า 

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีที่ได้เรียนใน

วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ENG-208 ปฏิบัติการ

วิศวกรรมไฟฟ้า 

Electrical 

Engineering 

Laboratory 

1(0-3-6)  

ปฏิบัติ 45 

ชั่วโมง 

= 1 หน่วยกิต 

 

3. ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม 

วัสดุอุตสาหกรรมและ

กระบวนการผลิต 

ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบควบคุมแบบวงเปิดและวงปิด 

แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของระบบควบคุม ทรานสเฟอร์

ฟังก์ชัน บล๊อกไดอะแกรม โบดไดอะแกรม ซิกแนลโฟลว์

กราฟ การวิเคราะห์การควบคุมโดเมนเวลาและโดเมน

ความถี่ การวิเคราะห์เสถียรภาพและความแม่นยําของระบบ 

การวิเคราะห์ด้วยรูทโลกัส เทคนิคการชดเชยอย่างง่าย การ

จําลองปัญหาโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบ

และชดเชยของระบบควบคุม 

IEN-316 ระบบอัตโนมตัิ

และการควบคุมเชิง

อุตสาหกรรม  

45 ชม. = 3 

หน่วยกิต 

 

ระบบงานและความ

ปลอดภัย 

ระบบงาน การไหลของงาน การวัดผลิตภาพและเทคนิคการ

ปรับปรุงผลิตภาพ การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการ

ทํางานและสายการประกอบ การศึกษาการเคลื่อนไหว หลัก

เศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว การยศาสตร์ การวิเคราะห์การ

เคลื่อนไหวแบบจุลภาค เทคนิคการใช้แผนภูมิและแผนภาพ 

การวัดผลงานและการศึกษาเวลา การกําหนดเวลามาตรฐาน

แบบต่างๆ การสุ่มงาน 

IEN-305  การศึกษางาน 

Work Study 

45 ชม. = 3 

หน่วยกิต 

 

 สาเหตุ แนวทางรับมือ และวิธีการป้องกันอุบัติเหตุและ

อันตรายต่างๆ จากอุตสาหกรรม หลักการควบคุมและ

จัดการสิ ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม กฎหมายด้านความ

ปลอดภัย หลักการประเมินความเสี่ยง หลักการจัดการด้าน

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และจิตวิทยาอุตสาหกรรม 

   

IEN-314  วิศวกรรม

ความปลอดภัย Safety 

Engineering 

45 ชม. = 3 

หน่วยกิต 
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วิศวกรกําหนด 
เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองค์ความรู ้ ชื่อวิชา 

ภาระ 

(หน่วยกิต/

ชั่วโมง) 

ระบบคุณภาพ แนวค ิดในงานมาตรว ิทยา  หล ักการงานว ัดละเอ ียด 

ความคลาดเคลื่อนในการวัดและการลดความคลาดเคลื่อนใน

ระบบการวัด หลักการวัดแบบเปรียบเทียบ หลักการทํางาน

ของเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ประกอบการวัดแบบต่างๆ ใน

งานอุตสาหกรรม การวัดระยะทางด้วยลม การวัดความ

หยาบผิวงาน การวัดโปรไฟล์ด้วยแสง การวัดวัสดุคมตัด การ

วัดด้วยแสงเลเซอร์ การทํางานด้วยเครื่องมือวัด 3 มิติ การ

วัดฟันเฟืองและเกลียว และหลักการพิจารณาเลือกระบบ

งานวัดที่เหมาะสม 

IEN-303 มาตรวิทยาใน

งานวิศวกรรม  

45 ชม. = 3 

หน่วยกิต 

 นิยามและหลักปรัชญาเกี่ยวกับคุณภาพ ความน่าเชื่อถือทาง

วิศวกรรม การบริหารจัดการทางคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ใน

การควบคุมและปรับปรุงคุณภาพ สถิติสําหรับการควบคุม

คุณภาพ แผนสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ แผนภูมิควบคุม 

อัตราส่วนสมรรถภาพกระบวนการ 

IEN-308  การควบคุม

คุณภาพ  

45 ชม. = 3 

หน่วยกิต 

 เทคนิคการแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรมโดยอาศัยการ

ออกแบบการทดลองทางสถิติ การออกแบบการทดลองที่มี

ปัจจัยเดียว การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การวิเคราะห์

ความแปรปรวน (Analysis of Variance) การวิเคราะห์

ความถดถอย (Regression Analysis) การออกแบบการ

ทดลองเมื่อมีหลายปัจจัย วิธีพื้นผิวตอบสนอง (Response 

Surface Methodology)  

IEN-406  การออกแบบ

การทดลองเชิงวิศวกรรม  

45 ชม. = 3 

หน่วยกิต 

 

เศรษฐศาสตร์และ

การเงิน 

หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

ผลกระทบของดอกเบี ้ย และระยะเวลาต่อจ ํานวนเงิน 

แผนภูมิกระแสเงิน เครื่องมือการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์ 

เช่น มูลค่าเทียบเท่าปีปัจจุบัน อัตราผลตอบแทน ระยะเวลา

คุ้มทุน อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน ค่าเสื่อมราคา 

การว ิ เคราะห ์การเปล ี ่ยนทดแทน  ความไวต ่อความ

เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ENG-301 เศรษฐศาสตร์

วิศวกรรม Engineering 

Economics 

45 ชม. = 3 

หน่วยกิต 

 

 หลักการบัญชีเบื้องต้น แนวคิดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและการ

ตัดสินใจ ค่าใช้จ่ายมาตรฐาน ค่าใช้จ่ายทางตรงและค่าใช้จ่าย

ทางอ้อมของโรงงาน การคํานวณค่าใช้จ่ายในการผลิต และ

การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนการผลิต งบประมาณสําหรับ

ธุรกิจอุตสาหกรรม การทําบัญชีงบประมาณ การวิเคราะห์

อัตราส่วนทางการเงิน การตัดสินใจลงทุนโครงการที่ท้าทาย 

และการทําแผนธุรกิจ 

IEN-403  การวิเคราะห์

ต้นทุนทางอุตสาหกรรม 

Industrial Cost 

Analysis 

45 ชม. = 3 

หน่วยกิต 
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(หน่วยกิต/

ชั่วโมง) 

การจัดการการผลิต แนะนําระบบการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ การจัดการ

โครงการ การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนการผลิต การ

จัดการแถวคอย การวิเคราะห์ต้นทุนและผลกําไรเพื่อการ

ตัดสินใจ การจัดลําดับงานและตารางการผลิต การควบคุม

การผลิต 

IEN-307  การวางแผน

และควบคุมการผลิต 

45 ชม. = 3 

หน่วยกิต 

 กลยุทธ์การแข่งขันกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจและองค์กร การจัดการ

ผลิตภัณฑ์และการบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และ

บริการ  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์ การ

วางแผนระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความสําคัญของการ

บริการลูกค้า การจัดการพัสดุและสินค้าคงคลัง การกระจาย

สินค้า การขนส่ง การบรรจุภ ัณฑ์ และการจัดซื ้อ การ

วางแผนทําเลที่ตั้ง  การจัดการคลังสินค้า การควบคุมการ

ปฏิบัติงาน บทบาทของโลจิสติกส์ในการจัดการโซ่อุปทาน 

และแนวโน้มของโลจิสติกส์ทั่วโลก 

IEN-312 การจัดการโลจิ

สติกส์และโซ่อุปทาน 

Logistics and Supply 

Chain Management 

45 ชม. = 3 

หน่วยกิต 

 ความสําคัญและประโยชน์ของการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล

เพื่อเพิ่มผลผลิต การบํารุงรักษาแผนใหม่ วงจรชีวิตและการ

เสื่อมสภาพของเครื่องจักรกล ไทรโบโลยีในงานบํารุงรักษา 

การจัดการระบบบํารุงรักษาเครื ่องจักรกล การวิเคราะห์

ประวัติการชํารุดเครื่องจักรกลทางสถิติ การจัดการองค์กร

เพื่อรองรับการบํารุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วม การจัดการ

กิจกรรมบํารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม ความรู้ด้าน

วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ  

IEN-401  การ

บํารุงรักษาทวีผลที่ทุก

คนมีส่วนร่วม 

45 ชม. = 3 

หน่วยกิต 

 แบบจําลองกําหนดการเชิงเส้น แบบจําลองกําหนดการเชิง

เส้นควบคู่ แบบจําลองกําหนดการเชิงเส้นจํานวนเต็ม การ

วิเคราะห์ความไว วิธีเชิงกราฟ วิธีซิมเพล็กซ์ วิธีแบรนช์แอนด์

บาวด์ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการตัดสินใจ การหาผลเฉลยของ

ปัญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการแบบต่างๆ เช่น ปัญหาการ

ขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน เป็นต้น 

IEN-404  การวิจัย

ดําเนินงาน 

45 ชม. = 3 

หน่วยกิต 

การบูรณาการทาง

วิศวกรรมอุตสาหการ 

แนะนําการออกแบบโรงงาน การศึกษาความเป็นไปได้ การ

วิเคราะห์การออกแบบโรงงานเบื ้องต้น ประเภทของผัง

โรงงาน การวางแผนผังโรงงานและทรัพยากรกายภาพ 

ปัญหาและอุปสรรคในการวางผังโรงงาน ทําเลที่ตั้งโรงงาน 

การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ระบบการขนถ่ายวัสดุและระบบ

สนับสนุนที่จําเป็น 

 

IEN-317 การออกแบบ

โรงงานและการวางแผน

ทรัพยากรกายภาพ 

Plant Design and 

Facility Planning 

42 ชม. = 2.8 

หน่วยกิต 
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องค์ความรู้ที่สภา

วิศวกรกําหนด 
เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองค์ความรู ้ ชื่อวิชา 

ภาระ 

(หน่วยกิต/

ชั่วโมง) 

4. ปฏิบัติการ 

ปฏิบัติการขององค์

ความรู้พื้นฐาน

วิศวกรรมศาสตร ์

การใช้เครื่องมือพื้นฐาน เช่น เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่อง

เจาะ เครื ่องเลื ่อย เครื ่องเจียระไนราบ และเครื ่องมือวัด

ละเอียดต่างๆ เช่น ไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียร์ นาฬิกาวัด 

วิธีการเชื่อม เทคนิคของการเชื่อม รวมถึงความปลอดภัยใน

โรงงาน เป็นต้น 

ENG-202 การ

ปฏิบัติงานพื้นฐาน

วิศวกรรม 

45 ชม. = 1 

หน่วยกิต 

การทดลองพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ กลศาสตร์ของไหล 

กลศาสตร์ของแข็ง กลศาสตร์วัสดุ 

ENG-209 ปฏิบัติการ

วิศวกรรมเครื่องกล 

45 ชม. = 1 

หน่วยกิต 

ปฏิบัติการองค์ความรู้

เฉพาะทางวิศวกรรมอุต

สาหการ 

การปฏ ิบ ัต ิการใช ้งานเคร ื ่องจ ักรซ ี เอ ็นซ ี  การเข ียน

โปรแกรมควบคุมเครื่องจักรกลซีเอ็นซี การศึกษางานและ

การจัดสมดุลสายการประกอบ การวางแผนการผลิต 

IEN-301  ปฏิบัติการ

วิศวกรรมอุตสาหการ 1 

45 ชม. = 1 

หน่วยกิต 

การปฏิบัต ิการวัดด้วยเครื ่องมือวัดละเอียดขั ้นสูง การ

ตรวจสอบคุณภาพชิ ้นงานและการควบคุมคุณภาพ การ

วิเคราะห์โครงสร้างวัสดุและกรรมวิธีทางความร้อน การ

ทดสอบวัสดุแบบทําลายและไม่ทําลาย กฎความปลอดภัยใน

การปฏิบัติการ การออกแบบกระบวนการผลิตและระบบ

ขนส่ง 

IEN-302  ปฏิบัติการ

วิศวกรรมอุตสาหการ 2  

45 ชม. = 1

หน่วยกิต 
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2. ตารางแสดงผูWสอนในแตHละองคSความรูW 

ตารางการเทียบองคTความรูB สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ�น 

สำหรับผูBเขBาศึกษาป'การศึกษา 2565 – 2569 

สาระการเรียนรูBของแตAละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข/องหรือความ

คาดหวัง 

ในแตHละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูBสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู/สอน 

ในแตHละองคoความรู/ที่สภาวิศวกรกำหนด 

1. องคTความรูBพื้นฐานทางวิทยาศาสตรT 

ENG-131 แคลคูลัส 1 (Calculus 

1) 

 

1. นางสาวบุษกร เหมมาชูเกียรติกุล (ผศ.) 

- วท.บ. สถิติ (มหาวิทยาลัยทักษิน), 2548 

- วท.ม. สถิติประยุกตJ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรJ), 2553 

- ประสบการณJสอน 10 ปc 

2. นางสาวภัทธมน สมานวรกิจ 

- วท.บ. คณิตศาสตรJ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลAาธนบุร)ี, 2552 

- วท.ม. คณิตศาสตรJประยุกตJ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลAาธนบุร)ี, 2554 

- ประสบการณJสอน 5 ปc 

ENG-132 แคลคูลัส 2 (Calculus 

2) 

 

1. นางสาวปาริฉัตร คงทอง (ผศ.ดร.)  

- วท.บ. คณิตศาสตรJ (มหาวิทลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลAาธนบุร)ี, 2547 

- วท.ม. คณิตศาสตรJประยุกตJ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลAาธนบุร)ี, 2549 

- ปร.ด. คณิตศาสตรJประยุกตJ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลAาธนบุร)ี, 2556 

- ประสบการณJสอน 12 ปc 

2. นางสาวภัทธมน สมานวรกิจ 

- วท.บ. คณิตศาสตรJ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลAาธนบุร)ี, 2552 

- วท.ม. คณิตศาสตรJประยุกตJ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลAาธนบุร)ี, 2554 

- ประสบการณJสอน 4 ปc 

ENG-213 คณิตศาสตร์สําหรับ

วิศวกรรม (Mathematics for 

Engineering) 

1. นางสาวปาริฉัตร คงทอง (ผศ.ดร.)  

- วท.บ. คณิตศาสตรJ (มหาวิทลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลAาธนบุร)ี, 2547 

- วท.ม. คณิตศาสตรJประยุกตJ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลAาธนบุร)ี, 2549 

- ปร.ด. คณิตศาสตรJประยุกตJ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลAาธนบุร)ี, 2556 

- ประสบการณJสอน 12 ปc 

ENG-103 ฟิสิกส์วิศวกรรม 

(Engineering Physics) 

1. นายอุดร จันทร (ดร.) 

- วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร)ี, 2548 

- วท.ม. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยมหิดล), 2551 

- Ph.D. Photonics and Electronic Device Engineering (Kochi University of 

Technology, Japan), 2560  

- ประสบการณ์สอน 12 ป ี
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สาระการเรียนรูBของแตAละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข/องหรือความ

คาดหวัง 

ในแตHละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูBสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู/สอน 

ในแตHละองคoความรู/ที่สภาวิศวกรกำหนด 

2. นางสาวสุภลักษณ์ ประพันธ์ 

- วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร)ี, 2554 

- วท.ม. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร)ี, 2560 

- ประสบการณ์สอน 8 ป ี

3. นายชวัลณัฐ ชัยชุมพร 

- วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), 2557 

- วท.ม. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), 2552 

- ประสบการณ์สอน 4 ป ี

ENG-104 ปฏิบัติการฟิสิกส์

วิศวกรรม (Engineering Physics 

Laboratory) 

1. นางสาวอรอนงคJ สุขใจ (ดร.) 

- วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลAาธนบุร)ี, 2556 

- วท.ม. ฟlสิกสJประยุกตJ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลAาธนบุร)ี, 2554 

- ปร.ด. ฟlสิกสJประยุกตJ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลAาธนบุร)ี, 2551 

- ประสบการณJสอน 6 ปc 

ENG-111 ฟิสิกส์ทั่วไป  

(General Physics) 

 

1. นางสาวอรอนงคJ สุขใจ (ดร.) 

- วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลAาธนบุร)ี, 2556 

- วท.ม. ฟlสิกสJประยุกตJ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลAาธนบุร)ี, 2554 

- ปร.ด. ฟlสิกสJประยุกตJ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลAาธนบุร)ี, 2551 

- ประสบการณJสอน 6 ปc 

2. นายอุดร จันทร (ดร.) 

- วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร)ี, 2548 

- วท.ม. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยมหิดล), 2551 

- Ph.D. Photonics and Electronic Device Engineering (Kochi University of 

Technology, Japan), 2560  

- ประสบการณ์สอน 12 ป ี

3. นางสาวสุภลักษณ์ ประพันธ์ 

- วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร)ี, 2554 

- วท.ม. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี), 2560 

- ประสบการณ์สอน 8 ป ี

4. นายชวัลณัฐ ชัยชุมพร 

- วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), 2557 

- วท.ม. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), 2552 

- ประสบการณ์สอน 4 ป ี

5. นางสาวอัมพิกา จันทรJทองอิน 

- วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรJ), 2557 

- วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรม (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุUน), 2560 

- ประสบการณJสอน 3 ปc 
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สาระการเรียนรูBของแตAละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข/องหรือความ

คาดหวัง 

ในแตHละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูBสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู/สอน 

ในแตHละองคoความรู/ที่สภาวิศวกรกำหนด 

ENG-112 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 

(General Physics Laboratory) 

1. นางสาวอรอนงคJ สุขใจ (ดร.) 

- วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลAาธนบุร)ี, 2556 

- วท.ม. ฟlสิกสJประยุกตJ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลAาธนบุร)ี, 2554 

- ปร.ด. ฟlสิกสJประยุกตJ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลAาธนบุร)ี, 2551 

- ประสบการณJสอน 6 ปc 

ENG-121 เคมีทั่วไป  

(General Chemistry) 

 

1. นางสาวสุรัสสวตี จามิกรณJ (ดร.)  

- วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน)ี, 2547 

- วท.ม. เคมี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรJ), 2550 

- ปร.ด. เคมี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรJ), 2558 

- ประสบการณJสอน 6 ปc 

2. นางสาววรางคณา สุขสม  

- วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน)ี, 2547  

- วท.ม. เคมีวิเคราะหJ (มหาวิทยาลัยขอนแก=น), 2550 

- ประสบการณJสอน 12 ปc 

ENG-122 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 

(General Chemistry 

Laboratory) 

1. นางสาวสุรัสสวตี จามิกรณJ (ดร.)  

- วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน)ี, 2547 

- วท.ม. เคมี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรJ), 2550 

- ปร.ด. เคมี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรJ), 2558 

- ประสบการณJสอน 6 ปc 

2. องคTความรูBพื้นฐานทางวิศวกรรม 

ENG-101 เขียนแบบวิศวกรรม  

(Engineering Drawing) 

1. นายดอน แก้วดก (ดร.)  

- B.S.Tech.Ed. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ), 2542 

- วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน), 2550 

- วศ.ม. เทคโนโลยีขึ้นรูปโลหะ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร)ี, 2548 

- Ph.D. Mechanical Engineering (Shibaura Institute of Technology, Japan), 2558 

- ประสบการณ์สอน 12 ป ี

2. นายจิรพงศ์ สุขาทิพย ์

- วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร), 2543 

- วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรม (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น), 2560 

- ประสบการณ์สอน 9 ปี 

ENG-102 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์สําหรับวิศวกร 

(Computer Programming for 

Engineer) 

1. นางสาวกันติชา  กิตติพีรชล (ผศ. ดร.) 

- วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยรังสิต), 2543 

- วศ.ม. วิศวกรรมระบบควบคุม (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง), 2547 

- Ph.D. Intelligent Interaction Technology (University of Tsukuba, Japan), 2553 

- ประสบการณ์สอน 9 ป ี

2. นายวรากร ศรีเชวงทรัพย์ (รศ.ดร.) 
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สาระการเรียนรูBของแตAละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข/องหรือความ

คาดหวัง 

ในแตHละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูBสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู/สอน 

ในแตHละองคoความรู/ที่สภาวิศวกรกำหนด 

- วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2541 

- วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2546 

- วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2552 

- ประสบการณ์สอน 10 ป ี

ENG-133 กลศาสตร์วิศวกรรม 

(Engineering Mechanics) 

นางสาวสวรรยา สุวรรณวงศ์ (ดร.) 

- วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์ (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น), 2554 

- M.Eng Mechanical Science and Bio Engineering (Osaka University, Japan), 2556 

- Ph.D. Engineering (Osaka University, Japan), 2559 

- ประสบการณ์สอน 9 ปี 

ENG-203 วัสดุวิศวกรรม 

(Engineering Materials) 

1. นายจินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ ์(ผศ.ดร.) 

- วศ.บ. วิศวกรรมเคมี  (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 2543 

- วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 2546 

- วศ.ด. วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 2549 

- ประสบการณ์สอน 11 ป ี

2. นางสาวพิมพ์เพชร สระทองอุ่น (ดร.) 

- วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์ (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 2554 

- วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรม (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 2556 

- M.Eng Innovative and Engineered Materials (Tokyo Institute of Technology) 2016 

- D.Eng Materials Science and Engineering (Tokyo Institute of  

Technology), 2019 

- ประสบการณ์สอน 9 ปี 

ENG-207 วิศวกรรมไฟฟ้า 1. นางสาวจิรดา โกสุมบงกช (ดร.) 

- Ph.D. Regional Environment Systems, (Shibaura Institute of Technology) 

- M.Sc. With Merit Electrical Engineering for Sustainable and Renewable Energy 

(The University of Nottingham, UK) 

- B.Eng. Electrical Engineering (The University of New South Wales, Australia)  

- B.Eng Electrical Engineering (Thammasat University) 

- ประสบการณ์สอน 8 ป ี

2. นายศิริพงษ์ แสงสารพันธ ์

- วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรม (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 
- วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 

- ประสบการณ์สอน 8 ป ี

ENG-208 ปฏิบัติการ
วิศวกรรมไฟฟ้า 

1. นางสาวจิรดา โกสุมบงกช (ดร.) 

- Ph.D. Regional Environment Systems, (Shibaura Institute of Technology) 
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สาระการเรียนรูBของแตAละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข/องหรือความ

คาดหวัง 

ในแตHละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูBสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู/สอน 

ในแตHละองคoความรู/ที่สภาวิศวกรกำหนด 

- M.Sc. With Merit Electrical Engineering for Sustainable and Renewable Energy 

(The University of Nottingham, UK) 

- B.Eng. Electrical Engineering (The University of New South Wales, Australia)  

- B.Eng Electrical Engineering (Thammasat University) 

- ประสบการณ์สอน 8 ป ี

2. นายศิริพงษ์ แสงสารพันธ ์

- วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรม (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 
- วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 

- ประสบการณ์สอน 8 ป ี

ENG-211 สถิติวิศวกรรม   1. นายอนุรักษ์ สว่างวงษ์ (ดร.) 

- วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยชียงใหม)่ 

- วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่ 

- วศ.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่ 

- ประสบการณJสอน 5 ปc 

2. นางวรลักษณ์ เสถียรรังสฤษฎิ์ 

- วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรนานาชาติ (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  

- วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 

- ประสบการณ์สอน 15 ป ี

ENG-212 กรรมวิธีการผลิต 1. นายจินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ ์(ผศ.ดร.) 

- วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 2543 

- วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 2546 

- วศ.ด. วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 2549 

- ประสบการณ์สอน 11 ป ี

2. นายนพดล ศรีพุทธา (ผศ.) 

- อส.บ. เทคโนโลยีการผลิต (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื) 2543 

- วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 2562 

- วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน) 2559 

- วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 2553 

- วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 2546 

- ประสบการณ์สอน  9 ป ี

ENG-216  วิศวกรรมความร้อน

ของไหล 

1. นางสาวพิมพ์เพชร สระทองอุ่น (ดร.) 

- วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์ (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 2554 

- วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรม (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 2556 

- M.Eng Innovative and Engineered Materials (Tokyo Institute of Technology) 2016 

- D.Eng Materials Science and Engineering (Tokyo Institute of Technology), 2019 
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สาระการเรียนรูBของแตAละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข/องหรือความ

คาดหวัง 

ในแตHละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูBสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู/สอน 

ในแตHละองคoความรู/ที่สภาวิศวกรกำหนด 

- ประสบการณ์สอน 9 ปี 

สาระการเรียนรูBของแตAละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข/องหรือความ

คาดหวัง 

ในแตHละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูBสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู/สอน 

ในแตHละองคoความรู/ที่สภาวิศวกรกำหนด 

องคTความรูBเฉพาะทางวิศวกรรม  

ENG-301 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 1. นายอนุรักษ์ สว่างวงษ์ (ดร.) 

- วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยชียงใหม)่ 

- วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่ 

- วศ.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่ 

- ประสบการณJสอน 5 ปc 

2. นางสาวฐิติรัตน์ วิวิธเกยูรวงศ์ 

- วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 

- วศ.ม. การจัดการวิศวกรรม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 

กําลังศึกษาต่อ ปริญญาเอก วิศวกรรมอุตสาหการ 

- ประสบการณJสอน 3 ปc 

IEN-303  มาตรวิทยาในงาน

วิศวกรรม 

1. นายวัชรินทร์ หนูทอง (ดร.) 

- วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยมหิดล) 

- วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมการผลิต (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 

- วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 

- ประสบการณ์สอน 18 ป ี

2. นายพรชัย นิเวศน์รังสรรค์ (ผศ. ดร.) 

- วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง), 2534  

- M.Sc. Engineering and Manufacturing Management (Coventry University, UK.), 

1998 

- Ph.D. Mechanical Engineer (Heriot-Watt University, Scotland, UK) 2005 

- ประสบการณ์สอน 16 ป ี

IEN-305  การศึกษางาน นางวรลักษณ์ เสถียรรังสฤษฎิ์ 

- วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรนานาชาติ (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  

- วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 

- ประสบการณ์สอน 15 ป ี
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สาระการเรียนรูBของแตAละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข/องหรือความ

คาดหวัง 

ในแตHละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูBสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู/สอน 

ในแตHละองคoความรู/ที่สภาวิศวกรกำหนด 

IEN-307  การวางแผนและควบคุม

การผลิต 

นางอัญชลี สุพิทักษ์ (รศ.) 

- วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

- M.S. Industrial Engineering (Texas Tech University, USA) 

- ประสบการณ์สอน 16 ป ี

IEN-308  การควบคุมคุณภาพ นายอนุรักษ์ สว่างวงษ์ (ดร.) 

- วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยชียงใหม)่ 

- วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่ 

- วศ.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่ 

- ประสบการณJสอน 5 ปc 

IEN-312  การจัดการโลจิสติกส์

และโซ่อุปทาน 

นางอัญชลี สุพิทักษ์ (รศ.) 

- วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

- M.S. Industrial Engineering (Texas Tech University, USA) 

- ประสบการณ์สอน 16 ป ี

IEN-314  วิศวกรรมความ

ปลอดภัย 

นายจินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ ์(ผศ.ดร.) 

- วศ.บ. วิศวกรรมเคมี  (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 2543 

- วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 2546 

- วศ.ด. วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 2549 

- ประสบการณ์สอน 11 ป ี

IEN-316 ระบบอัตโนมัติและการ

ควบคุมเชิงอุตสาหกรรม 

1. นางสาวกันติชา  กิตติพีรชล (ผศ. ดร.) 

- วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยรังสิต), 2543 

- วศ.ม. วิศวกรรมระบบควบคุม (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง), 2547 

- Ph.D. Intelligent Interaction Technology (University of Tsukuba, Japan), 2553 

- ประสบการณ์สอน 9 ป ี

2. นายนเร็นศ ชัยธาน ี

- วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง), 2549 

- วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง), 2552 

- ประสบการณ์สอน 11 ป ี

IEN-317  การออกแบบ

โรงงานและการวางแผนทรัพยากร

กายภาพ 

นางอัญชลี สุพิทักษ์ (รศ.) 

- วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

- M.S. Industrial Engineering (Texas Tech University, USA) 

- ประสบการณ์สอน 16 ป ี

IEN-401  การบํารุงรักษาทวีผลที่

ทุกคนมีส่วนร่วม 

1. ผศ. ดร. ดํารงเกียรติ รัตนอมรพิน 

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร)ี 

บธ.ม.วิทยาการการจัดการ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร)์ 

M.Eng. Industrial Engineering (Tokyo Institute of Technology, Japan) 
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สาระการเรียนรูBของแตAละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข/องหรือความ

คาดหวัง 

ในแตHละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูBสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู/สอน 

ในแตHละองคoความรู/ที่สภาวิศวกรกำหนด 

D. Eng. Industrial Engineering (Tokyo Institute of Technology, Japan) 

- ประสบการณ์สอน 18 ป ี

2. นายพรชัย นิเวศน์รังสรรค์ (ผศ. ดร.) 

- วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง), 2534  

- M.Sc. Engineering and Manufacturing Management (Coventry University, UK.), 

1998 

- Ph.D. Mechanical Engineer (Heriot-Watt University, Scotland, UK) 2005 

- ประสบการณ์สอน 16 ปี 

IEN-403  การวิเคราะห์ต้นทุนทาง

อุตสาหกรรม 

นางวรลักษณ์ เสถียรรังสฤษฎิ์ 

- วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรนานาชาติ (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  

- วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 

- ประสบการณ์สอน 15 ป ี

IEN-404  การวิจัยดําเนินงาน  1. นายอนุรักษ์ สว่างวงษ์ (ดร.) 

- วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยชียงใหม)่ 

- วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่ 

- วศ.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่ 

- ประสบการณJสอน 5 ปc 

2. นางสาวฐิติรัตน์ วิวิธเกยูรวงศ์ 

- วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 

- วศ.ม. การจัดการวิศวกรรม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 

กําลังศึกษาต่อ ปริญญาเอก วิศวกรรมอุตสาหการ 

- ประสบการณJสอน 3 ปc 

IEN-406  การออกแบบการ

ทดลองเชิงวิศวกรรม 

นางอัญชลี สุพิทักษ์ (รศ.) 

- วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

- M.S. Industrial Engineering (Texas Tech University, USA) 

- ประสบการณ์สอน 16 ป ี

IEN-491  เตรียมสหกิจศึกษา 2. นางสาวฐิติรัตน์ วิวิธเกยูรวงศ์ 

- วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 

- วศ.ม. การจัดการวิศวกรรม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 

กําลังศึกษาต่อ ปริญญาเอก วิศวกรรมอุตสาหการ 

- ประสบการณJสอน 3 ปc 

IEN-492  สหกิจศึกษา 1. นางอัญชลี สุพิทักษ์ (รศ.) 

- วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

- M.S. Industrial Engineering (Texas Tech University, USA) 
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สาระการเรียนรูBของแตAละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข/องหรือความ

คาดหวัง 

ในแตHละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูBสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู/สอน 

ในแตHละองคoความรู/ที่สภาวิศวกรกำหนด 

- ประสบการณ์สอน 16 ป ี

2. ผศ. ดร. ดํารงเกียรติ รัตนอมรพิน 

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร)ี 

บธ.ม.วิทยาการการจัดการ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร)์ 

M.Eng. Industrial Engineering (Tokyo Institute of Technology, Japan) 

D. Eng. Industrial Engineering (Tokyo Institute of Technology, Japan) 

 - ประสบการณJสอน 18 ปc 

3. นายวัชรินทร์ หนูทอง (ดร.) 

- วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยมหิดล) 

- วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมการผลิต (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 

- วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 

- ประสบการณ์สอน 18 ป ี

4. นายอนุรักษ์ สว่างวงษ์ (ดร.) 

- วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยชียงใหม)่ 

- วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่ 

- วศ.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่ 

- ประสบการณJสอน 5 ปc 

5. นางสาวฐิติรัตน์ วิวิธเกยูรวงศ์ 

- วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 

- วศ.ม. การจัดการวิศวกรรม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 

กําลังศึกษาต่อ ปริญญาเอก วิศวกรรมอุตสาหการ 

- ประสบการณJสอน 3 ปc 

6. นางวรลักษณ์ เสถียรรังสฤษฎิ์ 

- วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรนานาชาติ (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  

- วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 

- ประสบการณ์สอน 15 ป ี

7. นายชูคิด งามวงศ ์

- ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

- วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรม (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

- ประสบการณ์สอน 10 ป ี

IEN-493  การฝึกงานทาง

วิศวกรรมอุตสาหการ 

1. นางอัญชลี สุพิทักษ์ (รศ.) 

- วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

- M.S. Industrial Engineering (Texas Tech University, USA) 

- ประสบการณ์สอน 16 ป ี
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สาระการเรียนรูBของแตAละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข/องหรือความ

คาดหวัง 

ในแตHละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูBสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู/สอน 

ในแตHละองคoความรู/ที่สภาวิศวกรกำหนด 

2. ผศ. ดร. ดํารงเกียรติ รัตนอมรพิน 

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร)ี 

บธ.ม.วิทยาการการจัดการ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร)์ 

M.Eng. Industrial Engineering (Tokyo Institute of Technology, Japan) 

D. Eng. Industrial Engineering (Tokyo Institute of Technology, Japan) 

 - ประสบการณJสอน 18 ปc 

3. นายวัชรินทร์ หนูทอง (ดร.) 

- วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยมหิดล) 

- วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมการผลิต (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 

- วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 

- ประสบการณ์สอน 18 ป ี

4. นายอนุรักษ์ สว่างวงษ์ (ดร.) 

- วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยชียงใหม)่ 

- วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่ 

- วศ.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่ 

- ประสบการณJสอน 5 ปc 

5. นางสาวฐิติรัตน์ วิวิธเกยูรวงศ์ 

- วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 

- วศ.ม. การจัดการวิศวกรรม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 

กําลังศึกษาต่อ ปริญญาเอก วิศวกรรมอุตสาหการ 

- ประสบการณJสอน 3 ปc 

6. นางวรลักษณ์ เสถียรรังสฤษฎิ์ 

- วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรนานาชาติ (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  

- วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 

- ประสบการณ์สอน 15 ป ี

7. นายชูคิด งามวงศ ์

- ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

- วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรม (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

- ประสบการณ์สอน 10 ป ี

IEN-496  โครงงานวิศวกรรมอุตสา

หการ 1 

1. นางอัญชลี สุพิทักษ์ (รศ.) 

- วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

- M.S. Industrial Engineering (Texas Tech University, USA) 

- ประสบการณ์สอน 16 ป ี

2. ผศ. ดร. ดํารงเกียรติ รัตนอมรพิน 
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สาระการเรียนรูBของแตAละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข/องหรือความ

คาดหวัง 

ในแตHละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูBสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู/สอน 

ในแตHละองคoความรู/ที่สภาวิศวกรกำหนด 

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร)ี 

บธ.ม.วิทยาการการจัดการ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 

M.Eng. Industrial Engineering (Tokyo Institute of Technology, Japan) 

D. Eng. Industrial Engineering (Tokyo Institute of Technology, Japan) 

 - ประสบการณJสอน  ปc 

3. นายวัชรินทร์ หนูทอง (ดร.) 

- วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยมหิดล) 

- วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมการผลิต (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 

- วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 

- ประสบการณ์สอน 18 ป ี

4. นายอนุรักษ์ สว่างวงษ์ (ดร.) 

- วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยชียงใหม)่ 

- วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่ 

- วศ.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่ 

- ประสบการณJสอน 5 ปc 

5. นางสาวฐิติรัตน์ วิวิธเกยูรวงศ์ 

- วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 

- วศ.ม. การจัดการวิศวกรรม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

กําลังศึกษาต่อ ปริญญาเอก วิศวกรรมอุตสาหการ 

- ประสบการณJสอน 3 ปc 

6. นางวรลักษณ์ เสถียรรังสฤษฎิ์ 

- วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรนานาชาติ (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  

- วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 

- ประสบการณ์สอน 15 ป ี

7. นายชูคิด งามวงศ ์

- ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

- วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรม (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

- ประสบการณ์สอน 10 ป ี

IEN-497  โครงงานวิศวกรรมอุตสา

หการ 2 

1. นางอัญชลี สุพิทักษ์ (รศ.) 

- วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

- M.S. Industrial Engineering (Texas Tech University, USA) 

- ประสบการณ์สอน 16 ป ี

2. ผศ. ดร. ดํารงเกียรติ รัตนอมรพิน 

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร)ี 
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สาระการเรียนรูBของแตAละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข/องหรือความ

คาดหวัง 

ในแตHละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูBสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู/สอน 

ในแตHละองคoความรู/ที่สภาวิศวกรกำหนด 

บธ.ม.วิทยาการการจัดการ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร)์ 

M.Eng. Industrial Engineering (Tokyo Institute of Technology, Japan) 

D. Eng. Industrial Engineering (Tokyo Institute of Technology, Japan) 

 - ประสบการณJสอน 18 ปc 

3. นายวัชรินทร์ หนูทอง (ดร.) 

- วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยมหิดล) 

- วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมการผลิต (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 

- วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 

- ประสบการณ์สอน 18 ป ี

4. นายอนุรักษ์ สว่างวงษ์ (ดร.) 

- วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยชียงใหม)่ 

- วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่ 

- วศ.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่ 

- ประสบการณJสอน 5 ปc 

5. นางสาวฐิติรัตน์ วิวิธเกยูรวงศ์ 

- วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 

- วศ.ม. การจัดการวิศวกรรม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 

กําลังศึกษาต่อ ปริญญาเอก วิศวกรรมอุตสาหการ 

- ประสบการณJสอน 3 ปc 

6. นางวรลักษณ์ เสถียรรังสฤษฎิ์ 

- วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรนานาชาติ (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  

- วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 

- ประสบการณ์สอน 15 ป ี

7. นายชูคิด งามวงศ ์

- ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

- วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรม (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

- ประสบการณ์สอน 10 ป ี
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สาระการเรียนรูBของแตAละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข/องหรือความ

คาดหวัง 

ในแตHละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูBสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู/สอน 

ในแตHละองคoความรู/ที่สภาวิศวกรกำหนด 

4. ปฏิบัติการ 

ปฏิบัติการขององค์ความรู้พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร ์

ENG-202 การปฏิบัติงานพื้นฐาน

วิศวกรรม (Fundamental 

Engineering Workshop) 

1. อาจารย์เทอดศักดิ์ ใจงาม 

- วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 2550 

- วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 2557 

- ประสบการณ์สอน 9 ป ี 

ENG-209 ปฏิบัติการ
วิศวกรรมเครื่องกล   
Mechanical Engineering 
Laboratory 
 

1. นายณัฐพล ลิ้มจีระจรัส (รศ.ดร.) 

- วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่ 2545 

- วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน (สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย) 2546 

- Ph.D. Chemical System Engineering (The University of Tokyo, Japan) 2552 

- ประสบการณ์สอน 12 ป ี 

ปฏิบัติการองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

IEN-301 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุต

สาหการ 1 

1. นางวรลักษณ์ เสถียรรังสฤษฎิ์ 

- วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรนานาชาติ (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  

- วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 

- ประสบการณ์สอน 15 ป ี

IEN-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุต

สาหการ 2 

1. อาจารย์เทอดศักดิ์ ใจงาม 

- วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 2550 

- วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 2557 

- ประสบการณ์สอน 9 ป ี
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สiวนที่ 5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูAและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

1. หWองปฏิบัติการ 

1.1. บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑS และอุปกรณSการทดลอง 

แสดงรายละเอียดของวัสดุ ครุภัณฑo และอุปกรณoการทดลองแตHละปฏิบัติการ พร/อมรูปภาพประกอบและหัวข/อปฏิบัติการ 

รวมถึงแผนผังห/องปฏิบัติการและแสดงพื้นที่ความปลดภัย (Safety Zone) 

ห/องปฏิบัติการของคณะวิศวกรรมศาสตรoประกอบด/วยห/องปฏิบัติการวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรo ห/องปฏิบัติการพื้นฐานทาง

วิศวกรรม ห/องคอมพิวเตอรo และห/องวิจัย ซึ่งจะอยูHที่อาคาร C ชั้น 2 – 4 อาคาร J และ อาคาร K ดังรูป ห/องปฏิบัติการที่ใช/ในการ

เรียนของสาขาวิศวกรรมยานยนตoประกอบด/วย ห/องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื ่องกล ซึ่งตั ้งอยู Hที ่ชั ้น 1 อาคาร K ห/อง K101 และ

ห/องปฏิบัติการยานยนตo ประกอบด/วยห/อง C205 อาคาร C, อาคาร J และ ห/อง K105 อาคาร K ของสาขาวิศวกรรมยานยนตo คณะ

วิศวกรรมศาสตรo ตามแผนผังดังรูป ห/องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและห/องปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนตoมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
แผนผังหAองปฏิบัติการ และหAองวิจัย อาคาร J และ K 
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1.1.1 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 

           ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering Laboratory) ห้อง K101 อาคาร K และ ห้องปฏิบัติการวิศวกรรม

ยานยนต์ ห้อง C205 อาคาร C, อาคาร J และ ห้อง K105 อาคาร K ของสาขาวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุ่น มีรายละเอียดของเครื่องมือและอุปกรณ์การทดลอง ดังนี้ 

1. ชุดปฏิบัติการด้าน Fluid Mechanics ประกอบด้วยอุปกรณ์การทดลอง ดังนี้  

  ชุดปฏิบัติการ Friction loss in pipe  

  ชุดปฏิบัติการ Air flow bench  

  ชุดปฏิบัติการ Pelton turbine and Francis turbine 

 

 
รูปที่ 1 Friction loss in pipe apparatus 

 

 
รูปที่ 2 Air flow bench apparatus 

 

 
รูปที่ 3 Multi-pump apparatus 



  82 

 
รูปท ี4 Pelton turbine and Francis turbine apparatus 

 
2. ชุดปฏิบัติการด้าน Thermodynamics & Heat Transfer ประกอบด้วยอุปกรณ์การทดลอง ดังนี้  

  ชุดปฏิบัติการ Heat Conduction  

  ชุดปฏิบัติการ Air-Conditioner  

  ชุดปฏิบัติการ Single State Air Compressor  

 

 
รูปที่ 5 Heat conduction apparatus 

 

 
รูปที่ 6 Air conditioner apparatus 

 

 
รูปที่ 7 Single state air compressor apparatus 
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3. ชุดปฏิบัติการด้าน Dynamics ประกอบด้วยอุปกรณ์การทดลอง ดังนี้ 

  ชุดปฏิบัติการ Static and dynamic balance  

  ชุดปฏิบัติการ Universal vibration  

 

 
รูปที่ 8 Static and dynamic balance apparatus 

 

 
รูปที่ 9 Universal vibration apparatus 

 

4. ชุดปฏิบัติการด้าน Material Testing ประกอบด้วยอุปกรณ์การทดลอง ดังนี้ 

  ชุดปฏิบัติการ Fatigue test 

  ชุดปฏิบัติการ Impact test 

  ชุดปฏิบัติการ Universal testing  

 

 
รูปที่ 10 Fatigue test apparatus 
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รูปที่ 11 Impact test apparatus 

 

 
รูปที่ 12 Universal testing machine 
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1.1.2 หWองปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 

1) ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1 

- ปฏิบัติการท่ี 1 เคร่ืองจักรกลข้ันสูงท่ีควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น เคร่ืองกลึงซีเอ็นซี เคร่ืองกัดซีเอ็นซี เคร่ืองกัด

เซาะโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า เคร่ืองตัดเฉือน โลหะด้วยลวด 

 

 

 

 

 

 

 

   รูปที่ 13 CNC Lathe machine.         รูปที่ 14 Vertical Machining Center    รูปที่ 15 Die sinking EDM machine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         รูปที่ 16 Wire cutting EDM machine  รูปที่ 17 Basic machine tools Lathe machine,  

Drilling machine 

- ปฏิบัติการท่ี 2 การออกแบบการทํางานท่ีเป็นมาตรฐานและหาเวลามาตรฐาน 

- ปฏิบัติการท่ี 3 การจัดสมดุลสายการประกอบ 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 18 ชิ้นส่วนประกอบรถจําลอง 

 

- ปฏิบัติการท่ี 4 การวางแผนการผลิต โดยใช้โปรแกรม 
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2) ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 2 

ปฏิบัติการท่ี 1 การปฏิบัติการวัดด้วยเคร่ืองมือวัดละเอียดข้ันสูง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที่ 19 Coordinate-measuring machine       รูปที่ 20 Profile projector 

 

ปฏิบัติการท่ี 2 การตรวจสอบคุณภาพช้ินงานและการควบคุมคุณภาพ 

 

 

 

 

 

รูปที่ 21 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบชิ้นงานเพื่อควบคุมคุณภาพ 

 

ปฏิบัติการท่ี 3 การวิเคราะห์โครงสร้างวัสดุและกรรมวิธีทางความร้อน 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 22 Heat treating oven      รูปท่ี 23 Vision unit: Microscopes,  

Computer, Analysis Software 

 

 

 

 

 

 

       รูปท่ี 24 Grinding machine  รูปท่ี 25 Precise cutting machine 
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 รูปท่ี 26 Mounting press machine 

 

ปฏิบัติการท่ี 4 การทดสอบวัสดุแบบทําลาย และไม่ทําลาย 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 27 Hardness testing machine 

- ปฏิบัติการท่ี 5 การออกแบบกระบวนการผลิต และระบบขนส่ง 
   

 

 

 

 

 

       รูปท่ี 28 Speed Control Induction Motor  รูปท่ี 29 Slide Table 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 30 Belt Conveyor    รูปท่ี 31 Rotary Table 
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    รูปท่ี 32 Rotary Motion Robot Arm with       รูปท่ี 33 2-Way Photoelectric Sensor 

  Z-axis (This unit is combination of Z-axis  

         robot and rotary table) 

 

 

 

 

 

 

     รูปท่ี 34 PLC Control Equipment    รูปท่ี 35 32 Points Terminal I/O Box 

 

 

รูปท่ี 36 Computer 

- GX work (Software for PLC programming) 

 

 

 
 

1.2. โปรแกรมสำเร็จรูป/ซอฟตSแวรS (Software) 

รายละเอียดของโปรแกรมสําเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software) ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนของแต่ละปฏิบัติการ 

รายละเอียดของโปรแกรมสําเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software) ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนของแต่ละปฏิบัติการของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ อาคาร C 

ลําดับ ห้องปฏิบัติการ โปรแกรมที่ใช ้

1 ห้องปฏิบัติการ CAD/CAM/FEM, C201 CATIA, Siemens Plant Simulation, Moldex 3D, 

Cimatron 

2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, C202 C, Excel 

3 ห้องปฏิบัติการ Automation and Control, C208 LabVIEW, MATLAB, PLC 

4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, C303  MiniTAB, Arena Technometix (Plant Sim) 

5 ห้องวิจัย AMM, C403 Ansys 
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2. แหล่งบริการข้อมูลทางวิชาการ 

2.1 ห้องสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แหล่งข้อมูลทางวิชาการ คือ ศูนย์วิทยบริการ ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคาร E ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรที่เป็นศูนย์กลางในการค้นคว้า

และค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการวิจัยของทั้งมหาวิทยาลัย ศูนย์วิทยบริการมีข้อมูลทางวิชาการที่สําคัญ 

บัญชีรายการของหนังสือ ตํารา และวารสารต่างๆ และจํานวนอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังต่อไปนี้ 

 

ทรัพยากรสารสนเทศ 

ห้องสมุดได้ดําเนินการจัดหา/จัดซื้อ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งสิ่งตีพิมพ์ สิ่งไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ดังนี้ 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น 
ปีการศึกษา 

2562 2561 2560 

1. หนังสือ (เล่ม) 18,783 9,368 7,249 35,400 34,182 32,934 

2. E-Books (ชื่อเรื่อง) 561 27 - 589 531 530 

3. วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/

งานวิจัย 

3,028 94 11 3,133 2,669 2,174 

4. E-Thesis/Research (ชื่อเรื่อง) 1,757 62 - 1,819 1,757 1,473 

5. สื่อมัลติมีเดีย (แผ่น) 1,984 1,807 491 4,282 3,112 3,017 

6. วารสาร/นิตยสารฉบับพิมพ ์

(ชื่อเรื่อง) 

73 14 - 87 87 143 

7. วารสารเย็บเล่ม (ชื่อเรื่อง) - - - - - - 

8. E-Journals (ชื่อเรื่อง) - 27,262 - 27,232 27,181 2,477 

9. E-Magazines (ชื่อเรื่อง) - 5,847 - 5,847 5,847 63 

10. หนังสือพิมพ ์(ชื่อเรื่อง) 9 1 - 10 10 11 

11. E-Newspaper (ชื่อเรื่อง) 8 - - 8 8 10 

รวม 26,203 44,452 7,751 78,407 75,384 42,832 

 

ฐานข้อมูลออนไลน ์ 

 ศูนย์วิทยบริการได้ให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ได้แก ่

§ ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ (WebOPAC) 

§ ฐานข้อมูล E-Thesis & Research 

§ ฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC) 

§ ฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library (GVRL) 

§ ฐานข้อมูล McGraw-Hill eBook Library 

§ ฐานข้อมูล ebrary 

§ ฐานข้อมูล Cambridge Core 

§ ฐานข้อมูล Maruey eLibrary 

§ ฐานข้อมูล Taylor & Francis 

§ ฐานข้อมูล e-Books (ASIA Books) 
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§ ฐานข้อมูล EBSCO (Computers & Applied Sciences Complete) 

§ Thai Journals Online 

§ ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Free E-Journal 

§ Circuit Cellar 

§ Automotive Design and Production 

§ Corpus Linguistics and Linguistic Theory 

§ International Journal of Corpus Linguistics (IJCL) 

§ The Economist 

§ Studies in Second Language Acquisition 

§ TESOL Journal 

§ The Wall Street Journal 

§ The Japan Times 

 

บริการสืบค้นสารสนเทศ 

 ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการได้ทางเว็บไซต์ http://library.tni.ac.th ตลอด 24 

ชั่วโมง ซึ่งประกอบด้วย หนังสือ สื่อมัลติมีเดีย งานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ โครงงานสหกิจศึกษา วารสารวิชาการ นิตยสาร รวมไป

ถึงฐานข้อมูลออนไลน์ที่ศูนย์วิทยบริการบอกรับเป็นสมาชิก 

 

บริการยืมระหว่างห้องสมุด 

 ศูนย์วิทยบริการเป็นการให้บริการขอทําสําเนาทรัพยากรสารสนเทศ การขอใช้บริการสืบค้น และขอทําสําเนาผลการสืบค้น

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างห้องสมุดเครือข่ายที่มีข้อตกลงร่วมกัน ได้แก่ เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) และ

สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 นักศึกษายังสามารถยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าวเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ อีกทั้งสามารถเข้าใช้บริการ

ศูนย์สารสนเทศทางเทคโนโลยี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ ซึ่งมีหนังสือและ

สื่อการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรประมาณ 10,000 รายการ 

 นอกจากนี้ ศูนย์วิทยบริการยังมีบริการอื่นๆ ดังนี้ 

§ บริการจองและยืมต่อทรัพยากร 
§ บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
§ บริการ Printing Service 

§ บริการ Edutainment Corner 

§ บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า 
§ บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์ (OPAC: Online Public Access Catalog) 

§ บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา 
 

2.2  ส่ิงอํานวยความสะดวก 

ศูนย์วิทยบ์ริการได้จัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อบริการนักศึกษา ดังนี้ 

§ การบริการห้องประชุมกลุ่มย่อยและห้องทบทวนการเรียน (Meeting Room) 

นักศึกษาสามารถขอใช้บริการห้องประชุมกลุ่มย่อยและทบทวนการเรียนที่ศูนย์วิทยบริการ ซึ่งต้องทําการจองผ่านระบบออนไลน์

ทางเว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการ โดยต้องมีผู้ใช้บริการกลุ่มละ 5 คน ขึ้นไป และใช้บริการได้กลุ่มละ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง 
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§ การบริการห้องรับชมภาพยนตร์  (Edutainment Room) 

      การให้บริการสื่อมัลติมีเดียประเภทบันเทิง (ภาพยนตร์) และสารคดี ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถยืมสื่อมัลติมีเดียเพื่อรับชมภายใน 

Edutainment Room และรับชมที่เครื่องคอมพิวเตอร์บริการภายในศูนย์วิทยบริการ โดยต้องส่งคืนภายในวันที่ยืม ห้ามนําออกจาก

ศูนย์วิทยบริการ 

§ การบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
      ผู้ใช้สามารถใช้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อพิมพ์เอกสาร เพื่อสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย 

วิทยานิพนธ์ และใช้บริการสื่อมัลติมีเดีย โดยจัดให้บริการที่ ชั้น 2 จํานวน 8 เครื่อง  

§ การบริการพื้นที่สําหรับใช้ Notebook 

      ผู้ใช้บริการสามารถนําคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเข้ามาใช้บริการภายในศูนย์วิทยบริการตามจุดต่างๆ ที่จัดไว้ให้ โดยมีบริการ Wi-Fi 

ปลั๊กไฟ และโต๊ะสําหรับวางโน้ตบุ๊ค 

§ การบริการเครือข่ายไร้สาย Wireless LAN (Wi-Fi) 

ศูนย์วิทยบริการร่วมกับศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร (ศูนย์ ICC) ติดตั้งเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ภายในบริเวณศูนย์วิทยบริการ 

เพื่ออํานวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้นคว้าและการเรียนรู้ โดยไม่

จํากัดสถานที่และเวลา ผู้ใช้บริการสามารถขอรับรหัสผ่าน W-Fi ได้ที่ ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร A ชั้น 3 ห้อง A309 โดย

เปิดทําการทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น. หากมีปัญหาในการใช้งานสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ศูนย์วิทยบริการ 

§ การบริการพื้นที่นั่งอ่านและมุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ศูนย์วิทยบริการได้จัดพื้นที่สําหรับนั่งอ่านหนังสือ พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพื้นที่สําหรับค้นคว้าเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ

ผู้ใช้บริการ ณ บริเวณอาคาร E ชั้น 2 โดยสามารถรองรับผู้ใช้บริการ ชั้นละประมาณ 200 คน 

§ การบริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา (Book Drop) 

ผู้ใช้บริการสามารถส่งคืนทรัพยากรฯ นอกเวลาทําการ ของศูนย์วิทยบริการได้ทางตู้รับคืนหนังสอืนอกเวลา ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าศูนย์

วิทยบริการ ชั้น 2 กรณีมีค่าปรับเกินกําหนดส่ง สามารถชําระภายหลังได้ที่เคาน์เตอร์บริการ     

§ การบริการตู้รับฝากสิ่งของ (Locker) 

ผู้ใช้บริการสามารถฝากสิ่งของไว้ที่ตู้ Locker ทางเข้าศูนย์วิทยบริการ และรับฝากได้ภายใน 1 วัน หากฝากไว้ข้ามวันศูนย์วิทย

บริการจะจําหน่ายทิ้งในวันถัดไป ผู้ใช้จะต้องศึกษาวิธีการใช้ตู้ Locker ให้เข้าใจ และจดจํารหัสในการเปิด-ปิดตู้ด้วยตนเอง 
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3.  การประกันคุณภาพการศึกษา 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/ระดับคณะ/ระดับสถาบันการศึกษาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดย

ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ผลการประเมินประจําปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 

รายงาน คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 

ผลการประเมินระดับหลักสูตร 3.70 

ผลการประเมินระดับคณะ 4.68 

ผลการประเมินระดับสถาบัน 4.27 

 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ ระดับสถาบันโดยคณะกรรมการผู้

ประเมินภายในมีรายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 5 
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สiวนที่ 6 ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนังสือท่ีสภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตร 

หลักฐานที่มีรายละเอียดการอนุมัติหลักสูตรมีรายละเอียดดังนี้  

 
1 รายงานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุUน การปะชุมครั้งที่ 110-6/2564 วันที่ 6 กันยายน 

2564  

วาระที่ 5.6 พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรในรอบ 5 ปc  

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) 
3 หลักฐานการไดAรับการพิจารณาความสอดคลAองจาก สกอ ของหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 (ระบบ CHECO ONLINE)  
 

 

หมายเหต ุดูจากเอกสารเพิ่มเติมส=วนที่ 6 
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ภาคผนวก 2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณSท่ีผHานการอนุมัติจากสภาสถาบันการศึกษา 
แสดงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณoทั้งหมด 

 

มคอ 2 หลักสูตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  

คณะวิศวกรรมศาสตรJ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุUน มีรายละเอียดดังนี้ 

§ สภาสถาบันฯ อนุมัติหลักสูตรปรับปรุง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 

§ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ไดAรับการพิจารณาความสอดคลAองจาก สกอ ผ=าน

ระบบ CHECO (ONLINE) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 

 

หมายเหต ุดูจากเอกสารเพิ่มเติมส=วนที่ 6 ภาคผนวก 1 และ 2 
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ภาคผนวก 3 แผนการสอน (มคอ.3) 
แสดงรายละเอียดของแผนการสอน (มคอ.3) แตHละรายวิชาที่ใช/ในการเทียบกับองคoความรู/ที่สภาวิศวกรกำหนด 

แผนการสอน (มคอ.3) แต่ละรายวิชาที่ใช้ในการเทียบกับองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกําหนด มีรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา Subject 

1 ENG-101 เขียนแบบวิศวกรรม Engineering Drawing 

2 ENG-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับวิศวกร Computer Programming for Engineer 

3 ENG-103 ฟิสิกส์วิศวกรรม Engineering Physics 

4 ENG-104 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม Engineering Physics Laboratory 

5 ENG-111 ฟิสิกส์ทั่วไป General Physics 

6 ENG-112 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป General Physics Laboratory 

7 ENG-121 เคมีทั่วไป General Chemistry 

8 ENG-122 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป General Chemistry Laboratory 

9 ENG-131 แคลคูลัส 1 Calculus 1 

10 ENG-132 แคลคูลัส 2 Calculus 2 

11 ENG-133 กลศาสตร์วิศวกรรม Engineering Mechanics 

12 ENG-202 การปฏิบัติงานพื้นฐานวิศวกรรม Fundamental Engineering Workshop 

13 ENG-203 วัสดุวิศวกรรม Engineering Materials 

14 ENG-207 วิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering 

15 ENG-208 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering Laboratory 

16 ENG-209 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล Mechanical Engineering Laboratory 

17 ENG-211 สถิติวิศวกรรม   Engineering Statistics 

18 ENG-212 กรรมวิธีการผลิต Manufacturing Process 

19 ENG-213 คณิตศาสตร์สําหรับวิศวกรรม Mathematics for Engineering  

20 ENG-216 วิศวกรรมความร้อนของไหล    Engineering Thermo-Fluids 

21 ENG-301 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม Engineering Economics 

22 IEN-301 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1 Industrial Engineering Laboratory 1 

23 IEN-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 2 Industrial Engineering Laboratory 2 

24 IEN-303 มาตรวิทยาในงานวิศวกรรม Engineering Metrology 

25 IEN-305 การศึกษางาน Work Study 

26 IEN-307 การวางแผนและควบคุมการผลิต Production Planning and Control 

27 IEN-308 การควบคุมคุณภาพ Quality Control 

28 IEN-312 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Logistics and Supply Chain Management 

29 IEN-314 วิศวกรรมความปลอดภัย Safety Engineering 

30 IEN-316 ระบบอัตโนมัติและการควบคุมเชิงอุตสาหกรรม Industrial Automation and Control 

31 IEN-317 การออกแบบโรงงานและการวางแผนทรัพยากรกายภาพ Plant Design and Facility Planning 

32 IEN-401 การบํารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance 

33 IEN-403 การวิเคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม Industrial Cost Analysis 
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34 IEN-404 การวิจัยดําเนินงาน Operations Research 

35 IEN-406 การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม Engineering Experimental Design 

36 IEN-491 เตรียมสหกิจศึกษา Pre-Cooperative Education 

37 IEN-492 สหกิจศึกษา Co-operative Education 

38 IEN-493 การฝึกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ Industrial Engineering Practice 

39 IEN-496 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 Industrial Engineering Project 1 

40 IEN-497 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 Industrial Engineering Project 2 
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ภาคผนวก 4 คูHมือปฏิบัติการท่ีใชWในการเรียนการสอน 

แสดงรายละเอียดของคูHมือปฏิบัติการทางด/านวิศวกรรมที่ใช/ในการเรียนการสอน 

 

คู=มือปฏิบัติการทางดAานวิศวกรรมที่ใชAในการเรียนการสอน มีรายละเอียดดังนี้ 

ลำดับ รายละเอียด 

1 คู=มือปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 

 ปฏิบัติการที่ 1 การทดสอบกังหันฟรานซิส (Francis Turbine). 

 ปฏิบัติการที่ 2 การสูญเสียในระบบท=อ (Friction Loss in Pipes) 

 ปฏิบัติการที่ 3 การทดสอบเครื่องสูบน้ำ (Multi-Pump Test) 

 ปฏิบัติการที่ 4 การวัดการไหลของอากาศ (Air Flow Measurement) 

 ปฏิบัติการที่ 5 เครื่องอัดอากาศชนิดอัดขั้นเดียว (Single Stage Air Compressor) 

 ปฏิบัติการที่ 6 การทดสอบกังหันเพลตัน (Pelton Turbine) 

 ปฏิบัติการที่ 7 การนำความรAอน (Heat Conduction) 

 ปฏิบัติการที่ 8 การทดสอบความลAา (Fatigue Test) 

 ปฏิบัติการที่ 9 การทดสอบแรงดึง (Tensile Test) 

 ปฏิบัติการที่ 10 การทดสอบแรงกระแทก (Impact Test) 

 ปฏิบัติการที ่ 11 การทดสอบการสั ่นสะเทือน การหาสัมประสิทธิ ์ความหน=วงของตัวหน=วง (Free damped 

vibration of a rigid bar) 

2 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1 

 ปฏิบัติการที่ 1 รายละเอียดรายวิชาและหลักการประเมินผลการเรียน หลักการปฎิบัติความปลอดภัยการใช้

เครือ่งจักรกลอุปกรณ์เครื่องมืออย่างถูกต้อง 

 ปฏิบัติการที่ 2 - 3 การเขียนโปรแกรม CNC ของ G-Code,M-Code สําหรับ CNC Turning Machine, Milling 

Machine 

 ปฏิบัติการที่ 4 - 5 ปฎิบัติการเครื่อง Turning Machine 

 ปฏิบัติการที่ 6 - 7 ปฎิบตัิการเครื่อง Machine Center 

 ปฏิบัติการที่ 8 การศึกษางาน ( การวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิต่างๆ) 

 ปฏิบัติการที่ 9 การศึกษางาน ( การเคลื่อนไหวและการกําหนดเป็นมาตรฐาน) 

 ปฏิบัติการที่ 10 การศึกษาเวลา ( เวลาโดยตรง เวลาแบบพรีดีเทอร์มีน) 

 ปฏิบัติการที่ 11 การศึกษาเวลา (การสุ่มงาน) 

 ปฏิบัติการที่ 12 การจัดสมดุลสายการประกอบ  

 ปฏิบัติการที่ 13 การจัดสมดุลสายการประกอบ (ด้วยโปรแกรม) 

 ปฏิบัติการที่ 14 การวางแผนการผลิต  

 ปฏิบัติการที่ 15 การวางแผนการผลิต (ด้วยโปรแกรม) 

3 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 2 

 ปฏิบัติการที่ 1 - 3 การปฏิบัติการวัดด้วยเครื่องมือวัดละเอียดขั้นสูง 

 ปฏิบัติการที่ 4 - 5 การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและการควบคุมคุณภาพ 

 ปฏิบัติการที่ 6 - 8 การวิเคราะห์โครงสร้างวัสดุและกรรมวิธีทางความร้อน 

 ปฏิบัติการที่ 9 - 10 การทดสอบวัสดุแบบทําลาย และไม่ทําลาย 

 ปฏิบัติการที่ 11 - 14 การออกแบบกระบวนการผลิต และระบบขนส่ง 
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ภาคผนวก 5 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินระดับหลักสูตร คณะ และ สถาบัน 

รายงานผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ดังรายละเอียดดังนี้ 

 

ลำดับ รายละเอียด 

1 รายงานผลการดําเนินงานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (มคอ.7) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรJ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุUน 

ประจําปcการศึกษา 2563 วันที่รายงาน 3 สิงหาคม 2564 

2 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรJ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุUน  

ประจําปcการศึกษา 2563 วันที่รายงาน 3 สิงหาคม 2564 

3 รายงานผลการดําเนินงานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

คณะวิศวกรรมศาสตรJ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุUน ประจําปcการศึกษา 2563 วันที่รายงาน 23 สิงหาคม 2564 

4 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 

คณะวิศวกรรมศาสตรJ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุUน ประจําปcการศึกษา 2563 วันที่รายงาน 23 สิงหาคม 2564 

5 รายงานผลการดําเนินงานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุUน ประจําปcการศึกษา 2563 วันที่รายงาน 16-17 กันยายน 2564 

6 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุUน ประจําปcการศึกษา 2563 วันที่รายงาน 16-17 กันยายน 2564 

 


