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คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) 

หลักสูตรวิศวกรรมวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอจัฉริยะ 
 
 
ช่ือสถาบันการศ ึกษา สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน  

ว ิทยาเขต/คณะ/ภาคว ิชา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี/สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

                                               และการผลิตอัจฉริยะ  

สาขาวิศวกรรมท่ีรับรองปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

ปการศ ึกษาท่ีรับรองปริญญา 2564 
 
 

สวนท่ี 1 หลักส ูตร 

1. ช่ือหลักสูตร 

ช่ือภาษาไทย :   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
                                         และการผลิตอัจฉริยะ 
ช่ือภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering  

                                        and Intelligent Manufacturing 
 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็มภาษาไทย :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ) 
ช่ือยอภาษาไทย :   วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ) 

              ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering  
                                                    and Intelligent Manufacturing 
         ช่ือยอภาษาอังกฤษ :  B.Eng. (Industrial Engineering and Intelligent Manufacturing) 
 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา 
    วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาไทย : 
    วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาอังกฤษ  : 
 

 

4. ปรัชญาและว ัตถุประสงคของหลักสูตร 

4.1. ปรัชญาของหลักสูตร 

 นําความรูสูการปฏิบัติสรางนวัตกรรม มีคุณธรรมรับผิดชอบตอสังคม 
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4.2. ว ัตถุประสงคของหลักสูตร 
 4.2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูทางดานวิศวกรรม และพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร สามารถประยุกตความรูใหเขา

กับกระบวนงานกระบวนการ หรือระบบงานทางวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ ในการทํางานได 

  4.2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความพรอมทางวิชาชีพวิศวกรอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ สามารถติดตอสื่อสาร

ในงานวิศวกรรม และมีคุณธรรมและจริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ 

 4.2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความพรอมท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคูกันไป ผานการจัดการเรียนการสอนท่ี

ใหผูเรียนมีการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของตนเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 

 4.2.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถในการสามารถตรวจสอบ วินิจฉัย ประเมินผลงานและปญหาทาง

วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะท่ีซับซอน 

 

5. ระบบการจัดการศ ึกษา 

5.1. ระบบ 
ระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงเปน 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษา     

ไมนอยกวา 15 สัปดาห โดยเปนไปตามขอบังคับของสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒนวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2560 

5.2. การจัดการศ ึกษาภาคฤดูรอน 

  มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนโดยภาคการศึกษาฤดูรอนมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา            

8 สัปดาห โดยกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตใหมีสัดสวนเทียบเคียงกับการศึกษาภาคปกต ิ

5.3. การเทียบเค ียงหนวยกิตในระบบทว ิภาค 
     ไมมี 

 

6. แผนการศ ึกษา 

    6.1    โครงสรางหลักสูตร 

 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน  30  หนวยกิต  ประกอบดวย 2 หมวดวิชา ดังนี ้

     1.1) หมวดอัตลักษณของสถาบัน PIM             18         หนวยกิต 

     1.2) หมวดศาสตรแหงชีวิต            12         หนวยกิต 

                                      1.2.1) กลุมภาษาเพ่ือการสื่อสาร          6 หนวยกิต 

                                         1.2.2) กลุมชวีิตและสังคมแหงความสุข  3 หนวยกิต 

       1.2.3) กลุมการจัดการและนวัตกรรม     3 หนวยกิต 
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    2) หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน  107  หนวยกิต ประกอบดวย 6 กลุมวิชา ดังนี้ 

     2.1) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  27 หนวยกิต 

     2.2) กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม                    28 หนวยกิต 

     2.3) กลุมวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ            25 หนวยกิต 

     2.4) กลุมวิชาโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ                    3 หนวยกิต 

                               2.5) กลุมวิชาเลือกเฉพาะ                      9 หนวยกิต 

                               2.6) กลุมวิชาการเรียนรูภาคปฏิบัติ                     15 หนวยกิต 

    3) หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวน 6 หนวยกิต 

 

    6.2 รายวิชา 

          1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน  30 หนวยกิต 

 จากกลุมวิชา ดังนี้  

 1.1) หมวดอัตลักษณของสถาบัน PIM  จํานวน 18 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

1011101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารรวมสมัย 

(Thai for Contemporary Communication) 

3(3-0-6) 

1011102 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 

(English for Real Life) 

2(1-2-3) 

1011103 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจและการทํางาน 

(English for Business and Work) 

2(1-2-3) 

1011204 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนออยางสรางสรรค 

(English for Creative Presentation) 

2(1-2-3) 

1012101 อัตลักษณปญญาภิวัฒน  

(Panyapiwat Identity) 

3(3-0-6) 

1012102 สมดุลแหงชีวิต  

(Balance of Life) 

3(3-0-6) 

1013101 ความเปนพลเมืองดิจิทัล  

(Digital Citizenship) 

3(3-0-6) 
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 1.2) หมวดศาสตรแหงชีวิต ไมนอยกวา 12 หนวยกิต กําหนดใหนักศึกษาเรียนจากทุกกลุม ดังนี้  

    1.2.1) กลุมภาษาเพ่ือการส่ือสาร  จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต   

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

1021105 ภาษากับวัฒนธรรมไทย  

(Thai Language and Culture) 

3(3-0-6) 

1021106 ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ  

(Thai as a Foreign Language) 

3(3-0-6) 

1021207 หลักภาษาและการใชภาษาไทย 

(Language Structure and Thai Language Usage) 

3(3-0-6) 

1021208 การอานออกเสียงภาษาไทย  

(Thai Language Oral Reading) 

3(3-0-6) 

1021309 วิถีไทย ภูมิปญญาไทย และวัฒนธรรมไทย 

(Thai Way of Life, Wisdom, and Culture) 

3(3-0-6) 

1021210 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงานและสัมภาษณ 

(English for Job Application and Interviews) 

2(1-2-3) 

1021211 ภาษาอังกฤษในสถานการณปจจุบัน 

(English in Current Situation) 

2(1-2-3) 

1021212 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 

(Business English) 

2(1-2-3) 

1021213 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 

(Chinese in Daily Life) 
3(3-0-6) 

1021214 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจบริการ 

(Chinese for Service Business) 
3(3-0-6) 

    

   1.2.2) กลุมชีวิตและสังคมแหงความสุข  จํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต   

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

1022203 มนุษยหลากมิติ  

(Man in Multi-Dimension) 

3(3-0-6) 

1022204 ความรักและสัมพันธภาพ  

(Love and Relationships) 

3(3-0-6) 

1022205 รูโลกกวาง 

(World Wide Viewpoints  )  

3(3-0-6) 

1022206 สิ่งแวดลอม การพัฒนา และความยั่งยืน   

(Environment, Development, and Sustainability) 

3(3-0-6) 
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 1.2.3) กลุมการจัดการและนวัตกรรม จํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

1023202 หมากลอมปญญาภิวัฒน 

(Panyapiwat GO) 

3(3-0-6) 

1023203 การจัดการเพ่ือความม่ังค่ัง  

(Wealth Management)  

3(3-0-6) 

1023204 การเปนผูประกอบการในยุคดิจิทัล 

(Entrepreneurship in Digital Age) 

3(3-0-6) 

1023205 นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

(Innovations and Quality of Life Development) 

3(3-0-6) 

1023206 วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต 

(Science for Quality of Life) 

3(3-0-6) 

1023207 คณิตศาสตรและการตัดสินใจ 

(Mathematics and Decision Making) 

3(3-0-6) 

 

 2) หมวดวิชา เฉพาะ นั กศึกษาต อง ศึ กษารายวิ ชา ในหมวดวิ ชาเฉพาะ จํ านวน 107 หน วย กิต  

จากกลุมวิชา ดังนี้  

  2.1) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ใหเรียนจํานวน 27 หนวยกิต จากรายวิชาดังนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

1301101 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 

(Engineering Mathematics 1) 

3(3-0-6) 

1301102 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 

(Engineering Mathematics 2) 

3(3-0-6) 

1301107 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 

(Engineering Mathematics 3) 

3(3-0-6) 

1301108 คณิตศาสตรสําหรับปญญาประดิษฐ 

(Mathematics for Artificial Intelligence) 

3(3-0-6) 

1301103 ฟสิกสวิศวกรรม 1 

(Engineering Physics 1) 

3(3-0-6) 

1301104 ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 1 

(Engineering Physics Laboratory 1) 

1(0-2-1) 

1301105 ฟสิกสวิศวกรรม 2 

(Engineering Physics 2) 

3(3-0-6) 

1301106 ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 2 

(Engineering Physics Laboratory 2) 

1(0-2-1) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

1301109 เคมีวิศวกรรม 1 

(Engineering Chemistry1) 

3(3-0-6)  

1301110 เคมีวิศวกรรม 2 

(Engineering Chemistry2) 

3(3-0-6) 

 

1301111 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม 

(Engineering Chemistry Laboratory) 

1(0-2-1) 

 

  2.2) กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ใหเรียนจํานวน 28 หนวยกิต จากรายวิชาดังนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

1301112 โครงงานทางวิศวกรรมและเทคโนโลย ี

(Engineering and Technology Project) 

1(0-40-0) 

1301113 ความนาจะเปนและสถิติสําหรับวิศวกร 

(Probability and Statistics for Engineer) 

3(3-0-6) 

1301114 การเขียนแบบวิศวกรรม 

(Engineering Drawing) 

3(2-2-5) 

1301115 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 

(Introduction to Computer Programming) 

 3(2-2-5) 

1301116 กลศาสตรวิศวกรรม 

(Engineering Mechanics) 

3(3-0-6) 

 

1301117 วัสดุวิศวกรรม 

(Engineering Materials) 

3(3-0-6) 

1301118 อุณหพลศาสตร 

(Thermodynamics) 

3(3-0-6) 

1301119 วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน 

(Introduction to Electrical Engineering) 

3(3-0-6)  

1301120 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน 

(Introduction to Electrical Engineering Laboratory) 

1(0-2-1) 

1301121 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 

(Mechanical Engineering Laboratory) 

1(0-2-1) 

1331101 ปฏิบัติการฝกฝมือ 

(Practice Laboratory) 

1(0-2-1) 

1331202 กรรมวิธีการผลิต 

(Manufacturing Processes) 

3(3-0-6) 
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  2.3) กลุมวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมสําหรับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ใหเรียนจํานวน 25 หนวยกิต  

  จากรายวิชาดังน้ี  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

1332302 การวิจัยการดําเนินงาน 

(Operations Research) 

3(3-0-6) 

1332303 การวางแผนและควบคุมการผลิต 

(Production Planning and Control) 

3(3-0-6) 

1332304 การควบคุมคุณภาพ 

(Quality Control) 

3(3-0-6) 

1332409 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 

(Engineering Economy) 

3(3-0-6) 

1332410 วิศวกรรมความปลอดภัย 

(Safety Engineering) 

3(3-0-6) 

1332411 วิศวกรรมการบํารุงรักษา 

(Maintenance Engineering) 

3(3-0-6) 

1332305 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 

(Industrial Engineering Laboratory) 

1(0-2-1) 

1332306 ระบบอัตโนมัติและหุนยนต 

(Automation Systems and Robot) 

3(2-2-5) 

1332307 ระบบผลิตอัจฉริยะ 

(Intelligent Manufacturing System) 

3(3-0-6) 

 

     2.4) กลุมวิชาโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ ใหเรียนจํานวน 3 หนวยกิต จากรายวิชาดังนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

1332201 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 

(Industrial Engineering Project 1) 

1(0-40-0) 

1332308 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 

(Industrial Engineering Project 2) 

2(0-40-0) 
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     2.5) กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เลือกเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต             

จากรายวิชาตอไปนี้ ท้ังนี้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกจากกลุมวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือจากหลายกลุมวิชา 

   2.5.1) กลุมวิชาเลือกทางดานการจัดการอุตสาหกรรม      

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

1333301 การวิเคราะหตนทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ 

(Industrial Cost Analysis and Budgeting) 

3(3-0-6) 

1333302 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 

(Industrial Plant Design) 

3(3-0-6) 

1333303 การศึกษาการทํางานทางอุตสาหกรรม 

(Industrial Work Study) 

3(3-0-6) 

1333404 การจัดการโครงการ 

(Project Management) 

3(3-0-6) 

1333405 การออกแบบการทดลอง 

(Design of Experiments) 

3(3-0-6) 

1333406 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ  

(Business Intelligent Systems)  

3(3-0-6) 

1333407 หัวขอพิเศษทางดานการจัดการอุตสาหกรรม 

(Special Topics in Industrial Management) 

3(3-0-6) 

      

   2.5.2) กลุมวิชาเลือกทางดานโลจิสติกส 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

1333408 หลักการพ้ืนฐานดานโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน 

(Principles of Logistics and Supply Chain) 

3(3-0-6) 

1333409 การออกแบบระบบขนสง 

(Transportation System Design) 

3(3-0-6) 

1333410 การออกแบบคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 

(Warehouse and Distribution Center Design) 

3(3-0-6) 

1333411 การจัดการและควบคุมสินคาคงคลัง 

(Inventory Management and Control) 

3(3-0-6) 

1333412 การจัดการตนทุนโลจิสติกส 

(Logistics Cost Management) 

3(3-0-6) 

1333413 วิศวกรรมการขนถายวัสดุ 

(Material Handling Engineering) 

3(3-0-6) 

1333414 หัวขอพิเศษทางดานโลจิสติกส 

(Special Topics in Logistics) 

3(3-0-6) 
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2.5.3) กลุมวิชาเลือกทางดานการผลิตยานยนต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

1333415 หลักการวิศวกรรมยานยนต 

(Principle of Automotive Engineering) 

3(3-0-6) 

1333416 ระบบสงกําลัง 

(Power Transmission Systems)                                                                                           

3(3-0-6) 

1333417 การบริหารกระบวนการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต  

(Automotive Manufacturing Management) 

3(3-0-6) 

1333418 การวิเคราะหและควบคุมตนทุนในงานอุตสาหกรรมยานยนต 

(Automotive Industrial Cost Analysis and Control) 

3(3-0-6) 

1333419 หัวขอพิเศษทางดานวิศวกรรมการผลิตยานยนต 

(Special Topics in Automotive Manufacturing 

Engineering) 

3(3-0-6) 

 

2.5.4) กลุมวิชาเลือกทางดานกระบวนการผลิตอัจฉริยะ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

1333420 อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งสําหรับงานอุตสาหกรรม     

(Industrial Internet of Things)   

3(2-2-5) 

1333421 หุนยนตอุตสาหกรรม 

(Industrial Robotics) 

3(3-0-6) 

1333422 ระบบแมชชีนวิชั่นสําหรับหุนยนต 

(Machine Vision for Robotics) 

3(3-0-6) 

1333423 ปญญาประดิษฐในระบบการผลิตอัจฉริยะ  

(Artificial Intelligence in Intelligent Manufacturing Systems)   

3(2-2-5) 

1333424 การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ  

(Big Data Analytics) 

3(3-0-6) 

1333425 หัวขอพิเศษทางดานระบบการผลิตอัจฉริยะ 

(Special Topics in Intelligent Manufacturing Systems) 

3(3-0-6) 
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2.6) กลุมวิชาการเรียนรูภาคปฏิบัติ ใหเรียนจํานวน 15 หนวยกิต จากรายวิชาดังนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

1302151 การเรียนรูภาคปฏิบัติสําหรับวิศวกรและนักเทคโนโลยี  

(Work-based Learning for Engineers and Technologists) 

3(0-40-0) 

1332251 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 

(Work-based Learning for Industrial Engineering 1) 

3(0-40-0) 

1332352 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 

(Work-based Learning for Industrial Engineering 2) 

3(0-40-0) 

1332453 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานวิศวกรรมอุตสาหการ 3  

(Work-based Learning for Industrial Engineering 3) 

6(0-40-0) 

 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หนวยกิต  
 นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก เ รี ย น ร า ย วิ ช า ท่ี เ ป ด ส อ น ใ น ส ถ า บั น ก า ร จั ด ก า ร ป ญ ญ า ภิ วั ฒ น   
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน โดยตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 

 ท้ังนี้ ในรายวิชาทุกวิชาของสถาบันท่ีมีวิชาบังคับกอน คณบดีสามารถอนุมัติใหนักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชา

นั้นได โดยสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียนและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 

 

    6.3 แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ 

 ปการศึกษาท ี่ 1 ภาคการศึกษาท ี่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

10XXXXX หมวดอัตลักษณของสถาบัน PIM 2 

10XXXXX หมวดอัตลักษณของสถาบัน PIM 3 

10XXXXX หมวดอัตลักษณของสถาบัน PIM 3 

1301101 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 3 

1301103 ฟสิกสวิศวกรรม 1 3 

1301104 ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 1 1 

1301109 เคมีวิศวกรรม 3 

1301112 โครงงานทางวิศวกรรมและเทคโนโลย ี 1 

1331101 ปฏิบัติการฝกฝมือ 1 

รวม 20 
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ปการศึกษาท ี่ 1 ภาคการศึกษาท ี่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

10XXXXX หมวดอัตลักษณของสถาบัน PIM 2 

10XXXXX หมวดอัตลักษณของสถาบัน PIM 3 

10XXXXX หมวดอัตลักษณของสถาบัน PIM 3 

1301102 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 3 

1301105 ฟสิกสวิศวกรรม 2 3 

1301106 ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 2 1 

1301110 เคมีวิศวกรรม 2 3 

1302151 การเรียนรูภาคปฏิบัติสําหรับวิศวกรและนักเทคโนโลย ี 3 

1301111 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม 1 

รวม 22 

 
ปการศึกษาท ี่ 2 ภาคการศึกษาท ี่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

10XXXXX หมวดอัตลักษณของสถาบัน PIM 2 

1301107 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 3 

1301113 ความนาจะเปนและสถิติสําหรับวิศวกร 3 

1301114 การเขียนแบบวิศวกรรม 3 

1301115 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 3 

1301116 กลศาสตรวิศวกรรม 3 

1301117 วัสดุวิศวกรรม 3 

รวม 20 

 
ปการศึกษาท ี่ 2 ภาคการศึกษาท ี่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

10XXXXX กลุมภาษาเพ่ือการสื่อสาร 2 

10XXXXX กลุมการจดัการและนวัตกรรม 3 

1301108 คณิตศาสตรสําหรับปญญาประดิษฐ 3 

1301118 อุณหพลศาสตร 3 

1331202 กรรมวิธีการผลิต 3 

133XXXX กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 3 

1332251 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 3 

รวม 20 
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ปการศึกษาท ี่ 3 ภาคการศึกษาท ี่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

10XXXXX กลุมภาษาเพ่ือการสื่อสาร 2 

1301119 วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน 3 

1301120 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน 1 

1332302 การวิจัยดําเนินการ 3 

1332303 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3 

10XXXXX กลุมชีวิตและสังคมแหงความสุข 3 

1332306 ระบบอัตโนมัติและหุนยนต 3 

XXXXXXX หมวดวิชาเลือกเสรี 1 3 

รวม 21 

 
ปการศึกษาท ี่ 3 ภาคการศึกษาท ี่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

10XXXXX กลุมภาษาเพ่ือการสื่อสาร 2 

1301121 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 

1332305 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1 

1332304 การควบคุมคุณภาพ 3 

133XXXX กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 2 3 

1332352 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 3 

1332307 ระบบผลิตอัจฉรยิะ 3 

XXXXXXX หมวดวิชาเลือกเสรี 2 3 

รวม 19 

 
ปการศึกษาท ี่ 4 ภาคการศึกษาท ี่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

1332409 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3 

1332410 วิศวกรรมความปลอดภัย 3 

1332411 วิศวกรรมการบํารุงรักษา 3 

1332201 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 2 

รวม 10 
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ปการศึกษาท ี่ 4 ภาคการศึกษาท ี่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

1332308 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 

133XXXX กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 3 3 

1332453 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานวิศวกรรมอุตสาหการ 3 6 

รวม 11 

 

7. การเทียบโอน/ยกเวนรายว ิชา 

 การเทียบโอนหนวยกิตและรายวิชาระหวางหลักสูตรในสถาบันและระหวางสถาบันใหเปนไปตามขอบังคับสถาบัน

การจัดการปญญาภิวัฒนวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และระเบียบสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒนวา

ดวยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ พ.ศ. 2560 

          1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน  30  หนวยกิต  ประกอบดวย 2 หมวดวิชา ดังนี ้

  1.1) หมวดอัตลักษณของสถาบัน PIM  18  หนวยกิต                    เทียบโอนไมเกิน 12 หนวยกิต 

  1.2) หมวดศาสตรแหงชีวิต             12  หนวยกิต 

                    1.2.1) กลุมภาษาเพ่ือการสื่อสาร          6 หนวยกิต                    เทียบโอนไมเกิน 6 หนวยกิต 

                     1.2.2) กลุมชีวิตและสังคมแหงความสุข  3 หนวยกิต                             เทียบโอน 3 หนวยกิต 

         1.2.3) กลุมการจัดการและนวัตกรรม     3 หนวยกิต                            เทียบโอน 3 หนวยกิต 

            2) หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน  107  หนวยกิต ประกอบดวย 6 กลุมวิชา ดังนี้ 

     2.1) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 27 หนวยกิต         เทียบโอน - หนวยกิต 

     2.2) กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม                   28 หนวยกิต         เทียบโอน - หนวยกิต 

     2.3) กลุมวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ      25 หนวยกิต         เทียบโอน - หนวยกิต 

     2.4) กลุมวิชาโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ       3 หนวยกิต         เทียบโอน - หนวยกิต 

                     2.5) กลุมวิชาเลือกเฉพาะ                               9 หนวยกิต         เทียบโอน - หนวยกิต 

                     2.6) กลุมวิชาการเรียนรูภาคปฏิบัติ                   15 หนวยกิต         เทียบโอน - หนวยกิต 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวน 6 หนวยกิต                             เทียบโอนไมเกิน 6 หนวยกิต 

                                  รวมหนวยกิตท่ีขอเทียบโอนไมเกิน 30 หนวยกิต 

                                    จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 143 หนวยกิต 

                               จํานวนหนวยกิตคงเหลือไมต่ํากวา 113 หนวยกิต 
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8. สถานภาพของและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

      - หลักสูตรปรับปรุง ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2564 (หลักสูตรเดิมตั้งแต พ.ศ. 2554 และปรับปรุงครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2559) 

        กําหนดเปดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

      - หลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และการผลิตอัจฉริยะ    

        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

      - คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เห็นชอบในการประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน   

        พ.ศ. 2563  

      - คณะกรรมการวิชาการสถาบัน เห็นชอบใหนําเสนอหลักสูตรตอสภาสถาบัน ในการประชุมครั้งท่ี 1/2564  

        เม่ือวันท่ี 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

      - ไดรับอนุมัติหลักสูตรจากสภาสถาบัน ในการประชุมครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

      - ไดรับอนุมัติหลักสูตรจากสภาสถาบัน ในการประชุมครั้งท่ี 3/2564 เม่ือวันท่ี 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

        (เพ่ิมสวนขยาย วิทยาเขตอีอีซี จังหวัดชลบุรี) 

 

9. ช่ือผูรับรอง/อนุมัติขอม ูล 
 

ตารางแสดงรายช ื่อผ ูร ับรอง/อน ุมัติ 
ช ื่อ-สกล ุ ตำแหนง

ว ิชาการ 
ตำแหนง 
บร ิหาร 

คุณวุฒ ิการศึกษา 

รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค รอง

ศาสตราจารย 

อธิการบดี 

 

 

วาระ 

(1 กรกฎาคม

เปนตนไป) 

 

 - เศรษฐศาสตรบัณฑิต       ม.ธรรมศาสตร 

 - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  ม.ธรรมศาสตร    

 - M.A. (Development Studies) 

  Institute of Social Studies, Netherlands  

 - Ph.D. (Economic Development)     

   Groningen University, Netherlands  

  

 
 
 
10. ช่ือผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานหลักสูตร 

 
ตารางแสดงรายช ื่อผ ูร ับผ ิดชอบ/ผ ูประสานงาน 

ลําด ับ ช ื่อ-สกล ุ ตำแหนง โทรศัพท E-mail 

1  รองศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย  ศิริโอฬาร หัวหนาสาขาวิชา 02-855-0341 paitoonsir@pim.ac.th 

2  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลิดา ชาญวิจิตร ผูชวยคณบดี 

ฝายวิขาการ 
02-855-0369 chalidachan@pim.ac.th 
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สวนท ี่ 2 นิส ิต/นักศึกษา 
 

1. ค ุณสมบัติของผูเขาศ ึกษา 

 1.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเทา 

และมหาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นสมควรเขารับศึกษา 

  1.2 สํา เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง  (ปวส. ) หรือเทียบเทาตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสามารถเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาตามขอบังคับวาดวยการเทียบโอนหนวยกิตของ

มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษา หรือ 

  1.3 ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเปนไปตาม ขอบังคับ ประกาศ

เก่ียวกับการคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย   
 

2. แผนการร ับนักศ ึกษาในระยะ 5 ป 
 

ตารางแสดงแผนการรับนักศกึษาตามคุณสมบัตขิองผูเขาศึกษาขอ 1.1 และ 1.2 
สถานท่ีตั้งแจงวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี  

 
 

ระดับช้ันป 
จำนวนนักศึกษาแต ละปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช ั้นปท ี่ 1 70 70 70 70 70 

ช ั้นปท ี่ 2 - 68 68 68 68 

ช ั้นปท ี่ 3 - - 66 66 66 

ช ั้นปท ี่ 4 - - - 66 66 

รวม 70 138 204 270 270 

 

 

สถานท่ีตั้งวิทยาเขต อีอีซี จังหวัดชลบุรี 
 

ระดับช้ันป 
จำนวนนักศึกษาแต ละปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช ั้นปท ี่ 1 35 35 45 50 50 

ช ั้นปท ี่ 2 - 34 34 44 49 

ช ั้นปท ี่ 3 - - 33 33 43 

ช ั้นปท ี่ 4 - - - 33 33 

รวม 35 69 112 160 175 
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3. ค ุณลักษณะของบ ัณฑิตท่ีพึงประสงค   

      บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ จะเปนผูท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ

ทางดานทฤษฎี มีทักษะในการปฏิบัติจากการเรียนรูดวยประสบการณจริง  มีคุณสมบัติท่ีจําเปนตามลักษณะวิชาชีพ        

มีความพรอมท่ีจะปฏิบัติ งานและสามารถพัฒนาตนเองให มีความกาวหนาทันตอพัฒนาการทางวิศวกรรม                    

ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาวิศวกรรมแหงประเทศไทย นกัศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุต

สาหการและการผลิตอัจฉริยะ  มีลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรรมศาสตร 

ตามขอตกลง Washington Accord   

       3.1 แสดงความเชื่อมโยงระหวางรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามขอตกลง 

Washington Accord 

ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

 (Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

1. ความรูดานวิศวกรรม (Engineering Knowledge) 

- สามารถประยุกตใชความรูทางดานคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร พ้ืนฐานทางวิศวกรรม และความรู  

เฉพาะทางวิศวกรรม เพ่ือการแกไขและหาคําตอบ 

ของปญหาทางวิศวกรรมท่ีซับซอน 

1301108 คณิตศาสตรสําหรับปญญาประดิษฐ 

             เมทริกซ และตัวกําหนด ระบบสมการเชิง

เสน ปริภูมิเวกเตอร การแปลงเชิงเสน การวิเคราะห

องคประกอบหลัก และการวิเคราะหจําแนกเชิงเสน 

1301113 ความนาจะเปนและสถิติสําหรับวิศวกร 

             การนําเสนอ และวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 

ทฤษฎีความนาจะเปน การแจกแจงทางสถิติ ทฤษฎี

การสุมตัวอยาง การประมาณคา การอนุมานทางสถิติ 

การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน 

สหสัมพันธ และการถดถอย การใชวิธีการทางสถิติใน

การแกไขปญหา การแสดงผลขอมูลดวยกราฟ และการ

ประยุกตสถิติในเชิงวิศวกรรม 

1301117 วัสดุวิศวกรรม 

              สมบัติและโครงสร างของวัสดุ ในงาน

วิศวกรรมประเภทโลหะ โลหะผสม เซรามิคพลาสติก 

ยางไม และคอนกรีต แผนภูมิสมดุล ลักษณะและการ

ทดสอบสมบัติวัสดุ ความสัมพันธระหวางโครงสราง

ทางจุลภาค และมหภาคกับสมบัติของวัสดุ กรรมวิธี

การผลิตของวัสดุแบบตาง ๆ ผลของกรรมวิธีทางความ

รอนตอโครงสรางทางจุลภาค และสมบัติของวัสดุ 
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2.  การวิเคราะหปญหา (Problem Analysis) 

- สามารถระบุ ต้ังสมการ วิจัย สืบคน และวิเคราะห 

ปญหาทางวิศวกรรมท่ีซับซอน เพ่ือใหไดขอสรุป ของ

ปญหาท่ีมีนัยสําคัญ โดยใช หลักการทาง คณิตศาสตร 

วิ ท ย าศ าสต ร ธ ร ร มชาติ  แ ล ะ  วิ ท ย าก า รทา ง

วิศวกรรมศาสตร 

1332302 การวิจัยการดําเนินงาน 

             การวิจัยการดําเนินงานในการแกไขปญหา

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ การโปรแกรมเชิงเสนตรง  

ปญหาการขนสง และปญหาการมอบหมายงาน การ

โปรแกรมเชิงพลวัต ตัวแบบโครงขาย ทฤษฏีแถวคอย  

ตัวแบบการจัดการพัสดุคงคลัง ตัวแบบมารคอฟ 

ปญหาการเดินทางของพนักงานขาย 

1332303 การวางแผนและควบคุมการผลิต 

             แนวทางการวางแผนระบบการผลิต เทคนิค

การพยากรณ การวางแผนการผลิต การวิเคราะห

ตนทุนและผลกําไรเพ่ือการตัดสินใจ การศึกษาการ

ทํางาน การจัดลําดับการผลิต การควบคุมการผลิต 

การจัดสมดุลการผลิต การวัดปจจัยสําคัญท่ีใชใน

กระบวนการผลิต เพ่ือใหคาใชจายและเวลาสูญเปลา

ตํ่า การจัดการพัสดุคงคลัง การควบคุมโครงการโดยใช

เทคนิค PERT/CPM การจัดวางผังสิ่งอํานวยความ

สะดวก การผลิตแบบลีน           

3.   การออกแบบ/พัฒนาหาคําตอบของปญหา 

(Design/Development of Solutions) 

- สามารถพัฒนาหาคําตอบของปญหาทาง วิศวกรรมท่ี

ซับซอน และออกแบบระบบ ชิ้นงาน หรือกระบวนการ 

ตามความจําเปนและเหมาะสม กับขอพิจารณา

ทางดานสาธารณสุข ความปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม 

และสิ่งแวดลอม 

1331202 กรรมวิธีการผลิต 

            กรรมวิธีการผลิตแบบตาง ๆ เชน การหลอ 

การข้ึนรูป การเชื่อม การใชอุปกรณ เครื่องมือและ

เครื่องจักรการผลิต เทคโนโลยี ซี เ อ็นซีเบื้องตน 

เทคโนโลยีแมพิมพเบื้องตน เปนตน ความสัมพันธ

ระหวางวัสดุกรรมวิธีการผลิต และตนทุนในการผลิต 

มาตรฐานการวัดละเอียดทางวิศวกรรม และความ

เท่ียงตรงการวัด ระบบมาตรฐานเรื่องความสามารถ

การแลกเปลี่ยนขอกําหนดของพิกัดความเผื่อ 

1332303 การวางแผนและควบคุมการผลติ 

             แนวทางการวางแผนระบบการผลิต เทคนิค

การพยากรณ การวางแผนการผลิต การวิเคราะห

ตนทุนและผลกําไรเพ่ือการตัดสินใจ การศึกษาการ

ทํางาน การจัดลําดับการผลิต การควบคุมการผลิต 

การจัดสมดุลการผลิต การวัดปจจัยสําคัญท่ีใชใน

กระบวนการผลิต เพ่ือใหคาใชจายและเวลาสูญเปลา

ตํ่า การจัดการพัสดุคงคลัง การควบคุมโครงการโดยใช

เทคนิค PERT/CPM การจัดวางผังสิ่งอํานวยความ
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สะดวก การผลิตแบบลีน 

1333302 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 

             หลักการออกแบบโรงงาน การวิเคราะหการ

ออกแบบโรงงานข้ันตน การวางแผน และการจัดวาง

ผังสิ่งอํานวยความสะดวก การขนถายวัสดุ ลักษณะ

ของปญหาดานการจัดวางผังโรงงานการเลือกทําเล

ท่ีตั้งโรงงาน การวิเคราะหลักษณะของผลิตภัณฑ เพ่ือ

การจัดวางผังโรงงาน และสวนบริการและสนับสนุน 

รวมท้ังศึกษาขอกฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของกับ

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 

4.  การสืบคน (Investigation) 

- สามารถดําเนินการสืบคนเพ่ือหาคําตอบของ ปญหา

ทางวิศวกรรมที่ซับซอน โดยใชความรูจากงานวิจัย

และวิธีการวิจัย รวมถึง การออกแบบการทดลอง การ

วิเคราะห และการแปลความหมายของขอมูล การ

สังเคราะหขอมูลเพ่ือใหไดผลสรุปท่ี เชื่อถือได 

1332304  การควบคุมคุณภาพ 

             นิยามคุณภาพ เทคนิคทางดานการจัดการ

คุณภาพ ตนทุนคุณภาพ เทคนิคในการวิเคราะหและ

ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ  ก า ร ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ า พ แ ล ะ

กระบวนการผลิตโดยใชหลักสถิติ  การวิ เคราะห

ความสามารถของกระบวนการผลิต แผนการสุม

ตัวอยางเพ่ือการยอมรับ ความนาเชื่อถือทางวิศวกรรม

ในการผลิต หลักการประกันคุณภาพเบื้องตน 

1332411 วิศวกรรมการบํารุงรักษา 

             แนวคิดทางการบํารุงรักษา การบํารุงรักษา

เชิงปองกัน มูลเหตุของการเสื่อมสภาพ การตรวจสอบ

เครื่องจักรและอุปกรณ การวางแผนและการควบคุม

กิจกรรมการบํารุงรักษา การจัดการเก่ียวกับวัสดุและ

ชิ้นสวนสํารอง การวิเคราะหทางสถิติสําหรับความ

น า เชื่ อ ถือและความ เสี ยหาย การวั ดและการ

ประเมินผลประสิทธิภาพการบํารุ งรักษา  การ

บํ ารุ ง รั กษาโปรแกรมสํ า เ ร็ จรูป ในการควบ คุม

เครื่องจักร 

1333405 การออกแบบการทดลอง 

             หลักการทดลอง ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการ

ทดลอง ประเภทของการทดลอง  การทดลองเชิง

เปรียบเทียบอยางงาย การทดลองปจจัยเดียวและการ

วิเคราะหความแปรปรวน การออกแบบเชิงแฟกทอ

เรียล การสรางแบบจําลองการถดถอยแบบพหุคูณ 

ขอกําหนดมาตรฐานของการทดลอง 
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5.  การใชเครื่องมือทันสมัย (Modern Tool Usage) 

- สามารถสราง เลือกใช เทคนิควิธี ทรัพยากร และ 

ใชเครื ่องมือทันสมัยทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ รวมถึงการพยากรณ การทําแบบจําลอง

ของงานทางวิศวกรรมที่ซับซอนที่ เขาใจถึงขอจํากัด

ของเครื่องมือตางๆ 

1332306 ระบบอัตโนมัติและหุนยนต 

             ระบบอัตโนมัติและหุนยนต สวนประกอบ

และการประยุกตใชงานในการผลิตอัจฉริยะ การใช

งานอุปกรณควบคุมลอจิกแบบโปรแกรมไดพ้ืนฐาน 

เซนเซอรชนิดตาง ๆ ความรู เบื้องตนของการวัด

พ้ืนฐานและการประยุกตใชงาน ชนิดของอุปกรณ

ทํางานในระบบควบคุมและหุนยนตในอุตสาหกรรม 

ชนิดของอุปกรณสื่อสารในระบบอัตโนมัติและการ

เชื่อมตอระหวางอุปกรณตาง ๆ ระบบควบคุมการผลิต 

(MES) บทนําสูอุตสาหกรรม 4.0 การเขียนโปรแกรม

สําเร็จรูปเพ่ือการควบคุมระบบอัตโนมัติและหุนยนต 

1332307 ระบบผลิตอัจฉริยะ 

             ระบบผลิตอัจฉริยะ องคประกอบหลักของ

ระบบผลิตอัจฉริยะ ไดแก อินเทอรเน็ตของทุกสรรพสิ่ง

สําหรับงานอุตสาหกรรม หุนยนตอุตสาหกรรม ระบบ

ผลิต เส มือนจริ ง  (Virtual Manufacturing) ระบบ

วางแผนทรัพยากรองคกร (ERP), ขอมูลขนาดใหญ 

(Big data) การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูล                     

การประมวลผลและเก็บขอมูลดวยคลาวด (Cloud 

Computing) และการบู รณาการระบบการผลิต

อัจฉริยะตางๆ เขาดวยกัน 

1333421 หุนยนตอุตสาหกรรม 

             ประวัติความเปนมาของเทคโนโลยีหุนยนต 

ประเภทของหุนยนตอุตสาหกรรม  สวนประกอบของ

หุนยนตและเทคโนโลยีหุนยนตในอนาคต การวางแผน

การเคลื่อนท่ีของหุนยนต พ้ืนฐานการควบคุมหุนยนต 

การนําไปประยุกตใชงาน เชน หุนยนตบริการ หุนยนต

ท่ีทํางานรวมกับมนุษย 

6. วิศวกรและสังคม (The Engineer and Society) 

- สามารถใชเหตุและผลจากหลักการและความรู ที ่ 

ไดรับ มาประเมินประเด็นและผลกระทบตางๆ ทาง

ส ังคม ช ีวอนามัย ความปลอดภัย กฎหมาย และ

วัฒนธรรมท่ีเก่ียวพันกับการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

1301112 โครงงานทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

             โครงงานทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี เปน

การใชความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีมา

ประยุกตใช เพ่ือวิเคราะหปญหาและวิธีการแกไข

ปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงจากสถานประกอบการท่ีรวมเปน

เครือขายพันธมิตรทางวิชาการ มีอาจารยท่ีปรึกษาเปน

ผูใหคําแนะนํา และไดผลลัพธเปนแบบนําเสนอกรอบ
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แนวความคิดในการแกปญหาดวยวิธีการทางวิศวกรรม

และเทคโนโลย ี

1332410 วิศวกรรมความปลอดภัย 

             อุบัติเหตุและอันตรายตาง ๆ ท่ีมีอยูใน

อุตสาหกรรมการผลิต ทฤษฎีและการวิเคราะหสาเหตุ

ของอุบัติเหตุ การปองกันการเกิดอุบัติเหตุในงาน

อุตสาหกรรมการผลิต การวิเคราะหและประเมินความ

เสี่ยง หลักการบริหารความปลอดภัยและการบริหาร

เพ่ือควบคุมการสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ การวางแผน

และออกแบบเพ่ือความปลอดภัย เชน การออกแบบ

วางผังโรงงาน อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล อุปกรณ

ปองกันอันตรายของเครื่องจักร เปนตน กฎหมาย

ความปลอดภัยในการทํางาน กฎหมายแรงงาน และ

กฎหมายโรงงาน มาตรฐานความปลอดภัยทาง

อุตสาหกรรม การสาธารณสุขในโรงงาน พ้ืนฐานการ

ควบคุมสิ่งแวดลอม 

7.  สิ่งแวดลอมและความยั่งยืน (Environment and 

Sustainability) 

- สามารถเขาใจผลกระทบของคําตอบของปญหางาน

ทางวิศวกรรมในบริบทของสังคมและสิ่งแวดลอม และ

สามารถแสดงความรูและความจําเปนของการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน 

1332410 วิศวกรรมความปลอดภัย 

             อุบัติเหตุและอันตรายตาง ๆ ท่ีมีอยูใน

อุตสาหกรรมการผลิต ทฤษฎีและการวิเคราะหสาเหตุ

ของอุบัติเหตุ การปองกันการเกิดอุบัติเหตุในงาน

อุตสาหกรรมการผลิต การวิเคราะหและประเมินความ

เสี่ยง หลักการบริหารความปลอดภัยและการบริหาร

เพ่ือควบคุมการสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ การวางแผน

และออกแบบเพ่ือความปลอดภัย เชน การออกแบบ

วางผังโรงงาน อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล อุปกรณ

ปองกันอันตรายของเครื่องจักร เปนตน กฎหมาย

ความปลอดภัยในการทํางาน กฎหมายแรงงาน และ

กฎหมายโรงงาน มาตรฐานความปลอดภัยทาง

อุตสาหกรรม การสาธารณสุขในโรงงาน พ้ืนฐานการ

ควบคุมสิ่งแวดลอม 

1332411 วิศวกรรมการบํารุงรักษา 

             แนวคิดทางการบํารุงรักษา การบํารุงรักษา

เชิงปองกัน มูลเหตุของการเสื่อมสภาพ การตรวจสอบ

เครื่องจักรและอุปกรณ การวางแผนและการควบคุม

กิจกรรมการบํารุงรักษา การจัดการเก่ียวกับวัสดุและ
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ชิ้นสวนสํารอง การวิเคราะหทางสถิติสําหรับความ

นาเชื่อถือและความเสียหาย การวัดและการ

ประเมินผลประสิทธิภาพการบํารุงรักษา  การ

บํารุงรักษาโปรแกรมสําเรจ็รูปในการควบคุม

เครื่องจักร 

8.  จรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethics) 

- สามารถใชหลักการทางจรรยาบรรณและมีสํานึก 

รับผิดชอบตอมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

1332410 วิศวกรรมความปลอดภัย 

             อุบัติ เหตุและอันตรายตาง ๆ ท่ีมีอยู ใน

อุตสาหกรรมการผลิต ทฤษฎีและการวิเคราะหสาเหตุ

ของอุบัติเหตุ การปองกันการเกิดอุบัติเหตุในงาน

อุตสาหกรรมการผลิต การวิเคราะหและประเมินความ

เสี่ยง หลักการบริหารความปลอดภัยและการบริหาร

เพ่ือควบคุมการสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ การวางแผน

และออกแบบเพ่ือความปลอดภัย เชน การออกแบบ

วางผังโรงงาน อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล อุปกรณ

ปองกันอันตรายของเครื่องจักร เปนตน กฎหมายความ

ปลอดภัยในการทํางาน กฎหมายแรงงาน และ

กฎหมายโรงงาน มาตรฐานความปลอดภัยทาง

อุตสาหกรรม การสาธารณสุขในโรงงาน พ้ืนฐานการ

ควบคุมสิ่งแวดลอม 

9.  การทํางานเดี่ยวและทํางานเปนทีม (Individual 

and Team work) 

- ทําหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังในดานการ ทํางาน

เดี่ยว และการทํางานในฐานะผูรวมทีมหรือ ผูนําทีมท่ีมี

ความหลากหลายของสาขาวิชาชีพ 

1302151 การเรียนรูภาคปฏิบัติสําหรับวิศวกร 

            และนักเทคโนโลยี 

            นั ก ศึ ก ษ า เ รี ย น รู ภ า ค ป ฏิ บั ติ ด า น

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอยางเปนระบบ      

จากสถานประกอบการ นักศึกษาจะไดเรียนรูและ

ปรับตัวใหเขากับระบบของหนวยงาน ผูรวมงาน 

ผู ใชบริการ ในสภาพการทํางานจริง และไดรับ

ประสบการณจากการฝกปฎิบัติงานระดับพ้ืนฐานดาน

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี ระยะเวลาและจํานวน

ชั่วโมงในการปฏิบัติใหเปนไปตามท่ีคณะประกาศ 

ภายใตการวบคุมดูแลของพนักงานพ่ีเลี้ยงของสถาน

ประกอบการ การประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปน

ตามเกณฑท่ีตกลงรวมกันระหวางสถานประกอบการ

และสถาบัน 
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1332251 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานวิศวกรรม 

             อุตสาหการ 1 

              ฝกงานดานวิศวกรรมอุตสาหการในภาค

การศึกษาฤดูรอน กับผูประกอบการ บริษัท โรงงาน 

หรือหนวยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ท่ีภาควิชาฯ 

เห็นชอบ มีกําหนดระยะเวลาไมนอยกวา 240 ชั่วโมง 

หรือไมนอยกวา 2 เดือน นักศึกษาจะตองสงรายงาน

การฝกงาน ใหแกอาจารยท่ีปรึกษา โดยสถาบันฯ 

จะตองมีการจัดเตรียมอาจารยนิเทศกกอนการเขา

ฝกงานในสถานประกอบการ พรอมท้ังมีคาตอบแทน

ใหตามความเหมาะสม เพ่ือเปนการประสานงานความ

เขาใจกับสถานประกอบการถึงวัตถุประสงคท่ีแทจริง

ในการเขาฝกงาน และจัดทําโครงการของนักศึกษา

รวมดวย 

10.  การสื่อสาร (Communication) 

- สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมท่ีซับซอนกับกลุมผู  

ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมและสังคมโดยรวมไดอยาง มี

ประสิทธิผล อาทิ สามารถอานและเขียนรายงาน ทาง

วิศวกรรมและเตรียมเอกสารการออกแบบงาน 

วิศวกรรมไดอยางมีประสิทธิผล สามารถนําเสนอ 

สามารถใหและรับคําแนะนํางานไดอยางชัดเจน 

1332201 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 

             การศึกษาข้ันตนในโครงงานท่ีนาสนใจทาง

วิศวกรรมอุตสาหการ และนําเสนอโครงการในรายงาน

ดังกลาว ซ่ึงจะเนนการนําเสนอรายงาน หลักการเขียน

รายงานโครงงานท่ีดี เชน การใชภาษาไทย แบบฟอรม

ท่ีเปนมาตรฐาน การคนควา เรียบเรียง และการใช

ขอมูลทางวิศวกรรมศาสตรมาสนับสนุน การเขียน

อางอิงท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ 

1332308 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 

             โครงงานท่ีนาสนใจในแขนงตาง ๆ ทาง

วิศวกรรมอุตสาหการ โดยศึกษาตอเนื่องจากหัวขอ  

1332201 ท่ีรวบรวมขอมูลเนื้อหา วิเคราะห และสรุป

ประมวลผลท่ีสนับสนุนการศึกษาหัวขอท่ีศึกษาจาก

โครงงานทางวิศวกรรมอตสาหการ 1 เพ่ือสรางองค

ความรูใหมแกผูเรียน ในเชิงของการวิเคราะหและ

สังเคราะห โดยการนําเสนอโครงงานทางวิศวกรรมอุต

สาหการ 

 11.  การบริหารโครงการและการลงทุน (Project 

Management and Finance) 

- สามารถแสดงวามีความรูและความเขาใจ หลักการ

ทางวิศวกรรมและการบริหารงาน และ สามารถ

1332409 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 

             คุณคาของเงินตามเวลา กําไรและตนทุน 

การประมาณเงินลงทุน การวิเคราะหจุดคุมทุนและการ

ประเมินผลการทดแทน ความเสี่ยงและความไม
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ประยุกตใชหลักการบริหารในงานของตน ในฐานะผู

รวมทีมและผูนําทีมเ พ่ือบริหารจัดการ โครงการ

วิศวกรรม ท่ี มีสภาพแวดลอมการ ทํางาน ความ

หลากหลายสาขาวิชาชีพ 

แนนอน คาเสื่อมราคาของการเงิน การประเมินภาษี

รายได หลักการและเทคนิคมูลฐานของการวิเคราะห

โครงการทางวิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร 

1333301 การวิเคราะหตนทุนอุตสาหกรรมและ  

             งบประมาณ 

            การรายงานทางการเงินเบื้องตน เทคนิค

พ้ืนฐานในการวิเคราะหและจัดทํารายงานทางการเงิน 

การวิเคราะหและจัดทําตนทุน งานสั่งทําและตนทุน

กระบวนการ การวิเคราะหและจัดทําตนทุนมาตรฐาน 

การนําผลการวิเคราะหตนทุนมาใชในการวางแผน

ควบคุมและตัดสินใจ เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงาน การ

จัดทํางบประมาณ การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

และกรณีศึกษาในงานอุตสาหกรรม 

1333404 การจัดการโครงการ 

             การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 

ทบทวนกระบวนการจัดการโครงงาน ศึกษาโครงงาน

วิเคราะหสิ่งท่ีตองการศึกษาการวางแผนและออกแบบ

โครงงาน การวางแผนเครือขาย วิธีเทคนิคการรักษา

ความสมดุลของทรัพยากร การคาดการณและการ

ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑและกระบวนการ การจัดซ้ือ

การจัดหา งบดุล การลําดับข้ันตอน และการควบคุม

โครงการ การวิเคราะหและการประเมินทางเทคนิค 

การปฏิบัติ เศรษฐศาสตร  และระบบการเงินของ

โครงงาน การจัดซ้ือและการทําสัญญา การทดสอบและ

การยอมรับสําหรับการจัดการโครงการ 

12. การเรียนรูตลอดชีพ (Lifelong Learning) 

- ตระหนักและเห็นความจําเปนในการเตรียมตัว เพ่ือให

สามารถการปฏิบัติงานไดโดยลําพังและ สามารถการ

เรียนรูตลอดชีพเ ม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทางด าน

เทคโนโลยีและวิศวกรรม 

1332352 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานวิศวกรรม 

             อุตสาหการ 2 

              ฝกงานดานวิศวกรรมอุตสาหการในภาค

การศึกษาฤดูรอนกับผูประกอบการ บริษัท โรงงาน 

หรือหนวยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ท่ีภาควิชาฯ 

เห็นชอบ มีกําหนดระยะเวลาไมนอยกวา 240 ชั่วโมง 

หรือไมนอยกวา 2 เดือน นักศึกษาจะตองสงรายงาน

การฝกงาน ใหแกอาจารยท่ีปรึกษา โดยสถาบันฯ 

จะตองมีการจัดเตรียมอาจารยนิเทศกกอนการเขา

ฝกงานในสถานประกอบการ พรอมท้ังมีคาตอบแทนให
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ตามความเหมาะสม เพ่ือเปนการประสานงานความ

เขาใจกับสถานประกอบการถึงวัตถุประสงคท่ีแทจริง 

ในการเขาฝกงาน และจัดทําโครงการของนักศึกษารวม

ดวย 

1332453 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานวิศวกรรม 

             อุตสาหการ 3 

             ฝกงานจริงดานวิศวกรรมอุตสาหการท่ี

สถานประกอบการ ท่ีไดรับความรวมมือกับทางสถาบัน

ฯ เพ่ือทําโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ ตามท่ี

ไดรับมอบหมาย สรางองคความรู ในงานท่ีไดรับ

มอบหมายจริง และพัฒนาทักษะในการทํางานรวมกับ

ผู อ่ืน เพ่ือเตรียมความพรอมในการประกอบอาชีพ

ตอไปในอนาคต  มีกําหนดระยะเวลาไมนอยกวา 640 

ชั่วโมง หรือไมนอยกวา 4 เดือน โดยนักศึกษาตองสง

รายงานสรุปการฝกภาคปฏิบัติใหแกอาจารยท่ีปรึกษา 
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4. มาตรฐานผลการเร ียนรู 

     นักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ มีผลลัพธการศึกษา     

ท่ีไดรับตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรรมศาสตร ท้ัง 11 ขอดังนี้ 

1.  ความรูทางดานวิศวกรรม และพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร  

      สามารถประยุกตความรูทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร พ้ืนฐานทางดานวิศวกรรมและความรูเฉพาะทาง

วิศวกรรมเพ่ือกําหนดกรอบความคิดของแบบจําลองทางวิศวกรรม หรือนิยามและประยุกตวิธีการ กระบวนงาน 

กระบวนการ หรือระบบงานทางวิศวกรรมในการทํางานได 

2.  การวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรม  

     สามารถระบุปญหา ตั้งสมการความสัมพันธ สืบคนทางเอกสาร และแกไขปญหาทางวิศวกรรมท่ีซับซอน      

จนไดขอสรุปเบื้องตนโดยใชหลักการและเครื่องมือวิเคราะหทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และทางดาน

วิศวกรรมศาสตรไดอยางถูกตอง 

 3.  การออกแบบและพัฒนาเพ่ือหาคําตอบของปญหา  

               สามารถหาคําตอบของปญหาทางวิศวกรรมท่ีซับซอน และออกแบบระบบงานหรือกระบวนการทางวิศวกรรม

ตามความตองการและขอกําหนดงานโดยคํานึงถึงขอกาหนดดานสังคม ความปลอดภัย การอนามัยและสิ่งแวดลอมหรือ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 

 4.  การพิจารณาตรวจสอบ  

               สามารถตรวจสอบ วินิจฉัย ประเมินผลงานและปญหาทางวิศวกรรมท่ีซับซอนซ่ึงครอบคลุมถึงการ

ตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห การแปลความหมายขอมูล และสังเคราะหขอมูลขาวสารเพ่ือใหไดผล

สรุปท่ีถูกตองตามหลักเหตุผล 

 5.  การใชอุปกรณเครื่องมือทันสมัย   

               สามารถสราง เลือกและประยุกตใชเทคนิควิธี ทรัพยากร อุปกรณเครื่องมือทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเหมาะสมและทันสมัย โดยคํานึงถึงขอกําหนดและขอจํากัดของเครื่องมือและอุปกรณนั้น 

 6.  การทํางานรวมกันเปนทีม  

               สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนท่ีมีความหลากหลายในสหสาขาวิชาไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถทํางานในฐานะ

สมาชิกของกลุมและผูนํากลุมได 

 7.  การติดตอส่ือสาร   

     สามารถติดตอสื่อสารในงานวิศวกรรม วิชาชีพอ่ืน และบุคคลท่ัวไปไดอยางมีประสิทธิผลดวยวาจา ดวยการ

เขียนรายงาน การเสนอผลงาน การเขียนและอานแบบทางวิศวกรรม ตลอดจนสามารถออกคําสั่งและรับคําสั่งงานไดอยาง

ชัดเจน 

 8.  กิจกรรมสังคม ส่ิงแวดลอม การพัฒนาท่ีย่ังยืน  และวิชาชีพวิศวกรรม  

               มีความเขาใจและความรับผิดชอบตอการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม ตอบริบทของสังคมและสิ่งแวดลอม และ

สามารถประเมินผลกระทบของการแกไขปญหาทางวิศวกรรมท่ีซับซอน ตอสังคม สิ่งแวดลอม และการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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9.  จรรยาบรรณวิชาชีพ  

     มีความเขาใจและยึดม่ันในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และยึดถือตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 

10.  การบริหารงานวิศวกรรมและการลงทุน  

       มีความรูและความเขาใจในดานเศรษฐศาสตร และการบริหารงานวิศวกรรมโดยคํานึงถึงความเเสี่ยงและการ

เปลี่ยนแปลง  

 11.  การเรียนรูตลอดชีพ   

       ตระหนักถึงความจําเปน และมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพ 

 

ขอมูลผลลัพธการศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการไดถูกเผยแพรสูสารธารณะ  เพ่ือใหนักศึกษาท่ีสนใจ      

ในการเรียนตามวัตถุประสงคของหลักสูตรสามารถเขาถึงไดในชองทาง https://et.pim.ac.th/wp/ie โดยมีเนื้อหา ดังรูป 

 
 

 

https://et.pim.ac.th/wp/ie
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ความเช่ือมโยงระหวางผลลัพธการศึกษากับวัตถุประสงคหลักสูตร   

   วัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีไดกําหนดไวตามพันธกิจของสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน สังคม เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดลอมดังนี้ 
 

 PEO 1. ประยุกตใชความรูทางดานวิศวกรรม และพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ใหเขากับกระบวนงาน 

กระบวนการ หรือระบบงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ ในการทํางานได                 

PEO 2. สามารถติดตอสื่อสารในงานวิศวกรรม และมีคุณธรรมจริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ  

PEO 3. ทํางานท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคูกันไปไดอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพของตน

เกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 

PEO 4. มีความเชี่ยวชาญในตรวจสอบ วินิจฉัย ประเมินผลงานและปญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการท่ี

ซับซอน 
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 ความเชื่อมโยงระหวางผลลัพธการศึกษากับวัตถุประสงคหลักสูตร   

ผลลัพธการศึกษา PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 

1.  ความรูทางดานวิศวกรรม และพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร     

2.  การวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรม      

3.  การออกแบบและพัฒนาเพ่ือหาคําตอบของปญหา      

4.  การพิจารณาตรวจสอบ      

5.  การใชอุปกรณเครื่องมือทันสมยั       

6.  การทํางานรวมกันเปนทีม     

7.  การติดตอสื่อสาร       

8.  กิจกรรมสังคม สิ่งแวดลอม การพัฒนาท่ียั่งยืน  และวิชาชีพวิศวกรรม      

9.  จรรยาบรรณวิชาชีพ      

10.  การบริหารงานวิศวกรรมและการลงทุน      

11.  การเรียนรูตลอดชีพ       

 

 

 

รายวิชา ความเชื่อมโยงระหวางรายวิชาในหลักสูตร 

กับมาตรฐานผลการศึกษา 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1301113 ความนาจะเปนและสถิติ             

2 1301117 วัสดุวิศวกรรม                                    

3 1331202 กรรมวิธีการผลิต                                               

4 1332302 การวิจัยการดําเนินงาน                                         

5 1332303 การวางแผนและควบคมุการผลิต                             

6 1333303 การศึกษาการทํางาน            

7 1333302 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม                            

8 1332409 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม                                                     

9 1332410 วิศวกรรมความปลอดภยั                                    

10 1333301 การวิเคราะหตนทุนอุตสาหกรรม            

11 1332201 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1                

12 1332308 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2                       

13 1332304 การควบคุมคุณภาพ                                   

14 1332307 ระบบผลติอัจฉริยะ                                       

15 1333404 การจัดการโครงการ            

16 1333405 การออกแบบการทดลอง            

17 Capstone Project            
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สวนท ี่ 3 คณาจารย 
 

 

1. ประธานหลักสูตร 
 

ตารางแสดงรายช ื่อประธานหลักสูตร 
ลําด ับ ช ื่อ-สกล ุ ตำแหนง

ว ิชาการ 
คุณวุฒ ิการศึกษา ปท่ีสําเร ็จ

การศึกษา 
ประสบการณ สอน 

(ป ี) 

1  นายไพฑูรย  ศิริโอฬาร รอง

ศาสตราจารย 

อส.บ. ขนถายวัสดุ เกียรตินิยม

อันดับ 1 (สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ)  

2537 
 

28 
ใบอนุญาติเลขท่ี 

สอ.(966) 

 วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

 

2542 

 
 วศ.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

 

2548 

 
2. อาจารยผ ูรับผิดชอบหลักสูตร 

    อาจารย ผ ูร ับผิดชอบหลักสูตร สถานท่ีตั้งแจงวัฒนะ จังหวัดนนทบุร ี

ลําด ับ ช ื่อ-สกล ุ ตำแหนง
ว ิชาการ 

คุณวุฒ ิการศึกษา ปท่ีสําเร ็จ
การศึกษา 

ประสบการณ สอน 
(ป ี) 

1  นายไพฑูรย  ศิริโอฬาร รอง

ศาสตราจารย 

อส.บ. ขนถายวัสดุ เกียรตินิยม

อันดับ 1 (สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ)  

2537 
 

28 
ใบอนุญาติเลขท่ี 

สอ.(966) 

 วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

 

2542 

 
 วศ.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

 

2548 

2  นางสาวชลิดา ชาญวิจิตร ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต)  

2550 
 

10 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ) 

 

2553 

 

ปร.ด. การจัดการ  

(มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

 

2562 
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ลําด ับ ช ื่อ-สกล ุ ตำแหนง
ว ิชาการ 

คุณวุฒ ิการศึกษา ปท่ีสําเร ็จ
การศึกษา 

ประสบการณ สอน 
(ป ี) 

3  นางสาวจุฑาทิพย ลีลาธ

นาพิพัฒน 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. การจัดการ 

(มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

2550 
 

 

   2553 

 

 

2562 

8 

4  นางสาวสุคนธทิพย เพ่ิม

ศิลป 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.บ วิศวกรรมเคมี  

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)  

2547 
 

8 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

2554 

5  นายณัฐวุฒิ วองทรัพยทวี อาจารย วศ.บ วิศวกรรมเคมี  

(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)  

2537 
 

10 

วศ.ม. วิศวกรรมเคมี 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

ปร.ด. การจัดการ  (มหาวิทยาลัย

นอรทกรุงเทพ) 

2548 

 
อาจารย ผ ูร ับผิดชอบหลักสูตร สถานท่ีตั้ง วิทยาเขต อีอีซี จังหวัดชลบุรี 

ลําด ับ ช ื่อ-สกล ุ ตำแหนง
ว ิชาการ 

คุณวุฒ ิการศึกษา ปท่ีสําเร ็จ
การศึกษา 

ประสบการณ สอน 
(ป ี) 

1 นายชัยพร  วงศพิศาล รอง

ศาสตราจารย 

อส.บ. วิศวกรรมขนถายวัสด ุ

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ) 

  

2523 

 

 

2530 
 
 

2559 
 

34  
 

ใบอนุญาติเลขท่ี 

สอ.(1146) 
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ลําด ับ ช ื่อ-สกล ุ ตำแหนง
ว ิชาการ 

คุณวุฒ ิการศึกษา ปท่ีสําเร ็จ
การศึกษา 

ประสบการณ สอน 
(ป ี) 

2 นายผณิศวร  ชํานาญเวช อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

เกียรตินิยมอันดับ 1 

 (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

M.S. Industrial & Systems 

Engineering (Georgia Institute 

  Technology) 

Ph.D. Industrial & Systems 

Engineering (Georgia Institute 

of Technology) 

 

2515 

 

 

2522 

 

 

2529 

40 

3 นายวิโรจน  ตันติภัทโร อาจารย วท.บ. ฟสิกส (จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย) 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

วศ.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย) 

2533 

 

2540 

 

2547 

 

16 

4 นายอมรเทพ ดอกไม อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ) 

2548 

 

 

2554 

1 

5 นางสาวภักดี ใจซ่ือ อาจารย วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ 

(สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน) 

วศ.ม วิศวกรรมอุตสาหการ 

(สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน) 

2560 

 

2563 

 

1 
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3. อาจารยประจำหลักสูตร/อาจารยประจำสาขาวิชา 

      อาจารยประจำหลักสูตร/อาจารยประจำสาขาว ิชา สถานท่ีตั้งแจงวัฒนะ จังหวัดนนทบุร ี
 

ลําด ับ ช ื่อ-สกล ุ ตำแหนง
ว ิชาการ 

คุณวุฒ ิการศึกษา ปท่ีสําเร ็จ
การศึกษา 

ประสบการณ สอน 
(ป ี) 

1  นายไพฑูรย  ศิริโอฬาร รอง

ศาสตราจารย 

อส.บ. ขนถายวัสดุ เกียรตินิยม

อันดับ 1 (สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ)  

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

วศ.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

 

2537 
 

 

2542 

 

2548 

28 
ใบอนุญาติเลขท่ี 

สอ.(966) 

 

 

2  นางสาวชลิดา ชาญวิจิตร ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต)  

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. การจัดการ  

(มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

2550 
 

2553 

 

 

2562 

10 

3  นางสาวจุฑาทิพย ลีลาธ

นาพิพัฒน 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. การจัดการ 

(มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

 

 

2550 
 

 

   2553 

 

 

2562 

8 

4  นางสาวสุคนธทิพย เพ่ิม

ศิลป 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.บ วิศวกรรมเคมี  

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)  

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

2547 
 

8 

2554 
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ลําด ับ ช ื่อ-สกล ุ ตำแหนง
ว ิชาการ 

คุณวุฒ ิการศึกษา ปท่ีสําเร ็จ
การศึกษา 

ประสบการณ สอน 
(ป ี) 

5  นายณัฐวุฒิ วองทรัพยทวี อาจารย วศ.บ วิศวกรรมเคมี  

(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)  

วศ.ม. วิศวกรรมเคมี 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

ปร.ด. การจัดการ  (มหาวิทยาลัย

นอรทกรุงเทพ) 

2537 
 

2548 

10 

6 นายอดิศักดิ์ วงศดียิ่ง อาจารย อส.บ. เทคโนโลยีการเชื่อม 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนตรเหนือ) 

วศ.ม. การจัดการงานวิศวกรรม

(มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

2554 

 

 

2561 

 

8 

 
 
     อาจารยประจำหลักสูตร/อาจารยประจำสาขาวิชา สถานท่ีตั้ง วิทยาเขต อีอีซี จังหวัดชลบุรี 

ลําด ับ ช ื่อ-สกล ุ ตำแหนง
ว ิชาการ 

คุณวุฒ ิการศึกษา ปท่ีสําเร ็จ
การศึกษา 

ประสบการณ สอน 
(ป ี) 

1 นายชัยพร  วงศพิศาล รอง

ศาสตราจารย 

อส.บ. วิศวกรรมขนถายวัสด ุ

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ) 

  

2523 

 

 

2530 
 
 

2559 
 

34  
 

ใบอนุญาติเลขท่ี 

สอ.(1146) 
 

 

 

2 นายผณิศวร  ชํานาญเวช อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

เกียรตินิยมอันดับ 1 

 (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

M.S. Industrial & Systems 

Engineering (Georgia Institute 

  Technology) 

Ph.D. Industrial & Systems 

Engineering (Georgia Institute 

of Technology) 

2515 

 

 

2522 

 

 

2529 

40 
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ลําด ับ ช ื่อ-สกล ุ ตำแหนง
ว ิชาการ 

คุณวุฒ ิการศึกษา ปท่ีสําเร ็จ
การศึกษา 

ประสบการณ สอน 
(ป ี) 

3 นายวิโรจน  ตันติภัทโร อาจารย วท.บ. ฟสิกส (จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย) 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

วศ.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย) 

2533 

 

2540 

 

2547 

 

16 

4 นายอมรเทพ ดอกไม อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ) 

2548 

 

 

2554 

1 

5 นางสาวภักดี ใจซ่ือ อาจารย วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ 

(สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน) 

วศ.ม วิศวกรรมอุตสาหการ 

(สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน) 

2560 

 

2563 

 

1 

 
 
4. บุคลากรชวยสอน/ผูชวยสอนว ิชาปฏ ิบัติการ 

 
   รายช ื่อผ ูช วยวิชาปฏ ิบัต ิการ สถานท่ีตั้ง แจงวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี 

ลําด ับ ช ื่อ-สกล ุ ตำแหนง คุณวุฒ ิ
 1 นายสุภัทรพล พลภักดี ผูชวยอาจารย/เจาหนาท่ี

หองปฏิบัติการ 

อส.บ. เทคโนโลยการเชื่อม 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร

เหนือ) 

2 นางสาวนุชชิตา สุขประสิทธิ ์ ผูชวยอาจารย/เจาหนาท่ี

หองปฏิบัติการ 

วท.บ. ฟสิกสประยุกต 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 

 
 
  รายช ื่อผ ูช วยวิชาปฏ ิบัต ิการ สถานท่ีตั้ง วิทยาเขตอีอีซี จังหวัดชลบุรี 

ลําด ับ ช ื่อ-สกล ุ ตำแหนง คุณวุฒ ิ
 1 นายวุฒิกานต หงษเวียงจันทร 

 

 

ผูชวยอาจารย/เจาหนาท่ี

หองปฏิบัติการ 

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน) 

2 นายชัยวุฒิ นรินทรางกูร ผูชวยอาจารย/เจาหนาท่ี

หองปฏิบัติการ 

วศ.บ.(วิศวกรรมการผลิตยานยนต) 
(สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน) 
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5. อ ัตราสวนระหว างอาจารยประจำตอนักศ ึกษา 

ระบ ุจํานวนอาจารย ประจำท่ีนำมาค ิดอ ัตราส วนซ่ึงทําหนาท่ีด านการสอนและให คําปร ึกษาเต ็มเวลา และจํานวน
น ักศ ึกษาจร ิงในปการศึกษาปจจุบันท่ียื่นขอรับรองปริญญาฯ โดยจําแนกตามคุณสมบตั ิของผ ูเขาศึกษาและวิชาเอก/
แขนงวิชา 

 
ตารางแสดงอัตราสวนอาจารยประจำต อนกัศึกษา ณ ปการศึกษา 2564 

 จำนวนน ักศึกษาระด ับ ม.6 และ ปวส.  สถานท่ีตั้ง แจงวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี 
 

ระดับช้ันป 
จำนวนนักศึกษาแต ละปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 

ช ั้นปท ี่ 1 34 65 70 70 

ช ั้นปท ี่ 2  34 63 68 

ช ั้นปท ี่ 3   34 61 

ช ั้นปท ี่ 4    34 

รวมนักศึกษา 
 (ช้ันปท่ี 2-4) 

 

-- 34 97 163 

จํานวนอาจารยประจํา 6 6 6 9* 

อัตราส วน 
 

- 1 : 5.6 1 : 16.6 1: 18.11 

*หมายเหตุ รับอาจารยประจําเพ่ิมจํานวน 3 คน ในปการศึกษา 2566 เพ่ือใหไดอัตราสวนไมนอยกวา 1 : 20 

               แสดงดังแผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ป 

 

 
 
จำนวนน ักศึกษาระด ับ ม.6 และ ปวส.  สถานท่ีตั้ง วิทยาเขตอีอีซี จังหวัดชลบุรี 

 
ระดับช้ันป 

จำนวนนักศึกษาแต ละปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 

ช ั้นปท ี่ 1 21 35 45 50 

ช ั้นปท ี่ 2 - 21 34 44 

ช ั้นปท ี่ 3 - - 21 33 

ช ั้นปท ี่ 4 - - - 21 

รวมนักศึกษา 
 (ช้ันปท่ี 2-4) 

 

- 21 55 98 

จํานวนอาจารยประจํา 5 5 5 5 

อัตราส วน 
 

- 1 : 4.2 1 : 11 1: 19.6 
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6. แผนพัฒนาหลักสูตรและบ ุคลากรในระยะ 5 ป 

6.1. แผนพัฒนาดานการใหความรูและเสริมท ักษะ 

 6.1.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

  1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอน และการวิจัย

อยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทาง

วิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

  2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

 6.1.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ  

  1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรมในสาขาวิชาชีพ 

  2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

  3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

6.2. แผนพัฒนาดานการจัดหาบุคลากรใหม  

 เนื่องดวยตามแผนการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2567 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ
และการผลิตอัจฉริยะ  ณ สถานท่ีตั้งแจงวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี  ไมเพียงพอตออัตราสวนอาจารยตอนักศึกษา 1:20 
ดังนั้นในปการศึกษา 2566 หากมีจํานวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและการ
ผลิตอัจฉริยะมีความจําเปนท่ีจะตองสรรหาอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตามเกณฑขอกําหนดของ สภาวิศวกรเพ่ิมข้ึนอีก
จํานวน 3 คน โดยมี 
ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร มีระบบกลไกท่ีสามารถสรุปเปนข้ันตอน ดังนี้  

1. การกําหนดคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ 
2. การประชาสัมพันธ หรือ ประกาศรับบุคลากร  
3. การรับสมัคร  
4. การพิจารณาคุณสมบัติจากหลักฐานการศึกษา  
5. การประกาศผล การผานเกณฑดานวุฒิการศึกษา  
6. การสอบขอเขียน หรือ การสอบปฏิบัติหรือ การสอบสัมภาษณ 
7. การประกาศผล การสอบผาน/ไมผาน 
8. การแตงตั้งอาจารยใหม 

 

                 จำนวนอาจารยสถานท่ีตั้ง แจงวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี 
 จำนวนอาจารยแต ละปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2564 
อาจารยประจํา 6 6 6 6 9 
บรรจุใหม - - - 3 - 
รวมจํานวน 6 6 6 9 9 
คุณวุฒิ ปริญญาโท 2 2 2 5 5 

ปริญญาเอก 4 4 4 4 4 
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                 จำนวนอาจารยสถานท่ีตั้ง วิทยาเขตอีอีซี จังหวัดชลบุรี 
 จำนวนอาจารยแต ละปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2564 
อาจารยประจํา 5 5 5 5 5 
บรรจุใหม - - - - - 
รวมจํานวน 5 5 5 5 5 
คุณวุฒิ ปริญญาโท 2 2 2 2 2 

ปริญญาเอก 3 3 3 3 3 
 

 

6.3. แผนพัฒนาดานการเพ่ิมคุณว ุฒิการศ ึกษา 

ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา 2564 2565 2566 2567 2568 

ผศ.สุคนธทิพย เพ่ิมศิลป ปริญญาเอก      

อาจารยอดิศักดิ์ วงศดียิ่ง ปริญญาเอก      

อาจารยภักดี ใจซ่ือ ปริญญาเอก      

 

6.4. แผนพัฒนาดานการปรับตําแหน งทางว ิชาการ 

ชื่อ - นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการ 2564 2565 2566 2567 2568 

ผศ.ดร.ชลิดา ชาญวิจิตร รองศาสตราจารย      

ผศ.ดร.จุฑาทิพย ลีลาธนาพิพัฒน รองศาสตราจารย      

ผศ.สุคนธทิพย เพ่ิมศิลป รองศาสตราจารย      

อาจารยณัฐวุฒิ วงศทรัพยทว ี ผูชวยศาสตราจารย      

อาจารยอดิศักดิ์ วงศดียิ่ง ผูชวยศาสตราจารย      

อาจารยภักดี ใจซ่ือ ผูชวยศาสตราจารย      

อาจารยอมรเทพ ดอกไม ผูชวยศาสตราจารย      

ดร.วิโรจน  ตันติภัทโร ผูชวยศาสตราจารย      
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สวนท ี่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองค ความรู 

1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองคความรูที่สภาว ิศวกรกำหนด (Curriculum Mapping) 

      1.1 ตารางการเท ียบองค ความร ูพ้ืนฐานทางวิทยาศาตร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ 

สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน สําหร ับผ ูเขาศ ึกษาปการศึกษา 2564-2568 

 

องค ความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด สาระการเร ียนรูของแต ละวิชา 
องค ความร ูพ ื้นฐานทางวิทยาศาตร 

- กลุมวิชาพ้ืนฐานทางเคม ี
 

Stoichiometry and basis of the atomic theory; 

properties of gas, liquid, solid and solution; chemical 

equilibrium; ionic equilibrium; chemical kinetic; 

electronic structures of atoms; chemical bonds; 

periodic properties; representative elements; 

nonmetal and transition metals. 

 

1301109 เคมีวิศวกรรม 1    3(3-0-6) 

           (Engineering Chemistry 1) 

โครงสรางอะตอม ตารางธาตุและสมบัติตามตารางธาตุ สมบัติ

ของแกส ของเหลว ของแข็ง  สารละลาย ปริมาณสารสัมพันธ 

สมดุลเคมี สมดุลของไอออน จลนพลศาสตรเคมี เคมีไฟฟา และ

อุณหพลศาสตรเบ้ืองตน   

 

1301110 เคมีวิศวกรรม 2     3(3-0-6) 

            (Engineering Chemistry 2) 

ธาตุอโลหะ ธาตุโลหะ ธาตุแทรนซิชัน พันธะเคมี แผนภาพเฟส 

พอลิเมอร เคมีของโลหะและโลหะแทรนซิชัน เคมีในบรรยากาศ 

เคมีนิวเคลียร เคมีอินทรีย เคมีกับสิ่งแวดลอม และเคมีกับ

อุตสาหกรรม  
1301111 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม    1(0-2-1) 

             (Engineering Chemistry Laboratory) 

 ปฏิบัติการทดลองในเรื่องท่ีสอดคลองกับรายวิชา 1301109 และ 

1301110  

- กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร 
 

Vector algebra in three dimensions; limit, continuity, 

differentiation and integration of real - valued and 

vector - valued functions of a real variable and their 

applications; techniques of integration; introduction 

to line integrals; improper integrals. Applications of 

derivative; indeterminate forms; introduction to 

differential equations and their applications; 

mathematical induction; sequences and series of 

numbers; Taylor series expansions of elementary 

functions; numerical integration; polar coordinates; 

calculus of real - valued functions of two variables. 

Lines; planes; and surfaces in three-dimensional 

1301101 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1   3(3-0-6) 

             (Engineering Mathematics 1) 

เรขาคณิตวิเคราะห พิกัดเชิงข้ัว สมการอิงตัวแปรเสริม พีชคณิต

ของเวกเตอร เสนตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติ ลิมิต ความ

ตอเน่ือง การหาอนุพันธและการอินทิเกรตฟงกชันคาจริงของหน่ึง

ตัวแปรจริง และการประยุกตรูปแบบยังไมกําหนด เทคนิคการ

อินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงตัวเลข อินทิกรัลไมตรงแบบ 

1301102 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2    3(3-0-6) 

             (Engineering Mathematics 2) 

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริงการ

กระจายแบบอนุกรมเทยเลอร และการประมาณคาฟงกชันมูล

ฐาน การประมาณคาอินทิกรัลเวกเตอร เสนตรงและระนาบใน

ปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงของสองตัวแปร บท

นําสูสมการเชิงอนุพันธและการประยุกต 
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องค ความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด สาระการเร ียนรูของแต ละวิชา 
space; calculus of real - valued functions of several 

variables and its applications. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1301107 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3    3(3-0-6) 

             (Engineering Mathematics 3) 

บทนําสูสมการเชิงอนุพันธ (Differential Equation) สมการเชิง

อนุพันธอันดับหน่ึง (First Order Differential Equation) สมการ

เชิงอนุพันธอันดับสูงและการประยุกต (Differential Equation 

order n and Application) ผลการแปลงลาลาซ (Laplace 

Transformation) การหาคําตอบของสมการเชิงอนุพันธอันดับ

ห น่ึ ง แ ล ะ อัน ดั บ ท่ี    ( Solution of first order Differential 

Equation and order n) และระบบสมการเชิงอนุพันธ (System 

of Differential Equation) 

1301108 คณิตศาสตรสําหรับปญญาประดิษฐ    3(3-0-6) 

             (Mathematics for Artificial Intelligence) 

เมทริกซ และตัวกําหนด ระบบสมการเชิงเสน ปรภิูมิเวกเตอร การ

แปลงเชิงเสน การวิเคราะหองคประกอบหลัก และการวิเคราะห

จําแนกเชิงเสน 

- กลุมวิชาพ้ืนฐานทางฟสกิส  
 

Mechanics of particles and rigid bodies; properties of 

matter; fluid mechanic; heat; vibrations and waves; 

elements of electromagnetism. A.C.circuits; 

fundamental electronics; optics; modern physics. 

1301103 ฟสิกสวิศวกรรม 1    3(3-0-6) 

            (Engineering Physics 1) 

การเคลื่อนท่ีของวัตถุใน 1, 2, 3 มิติ การเคลื่อนท่ีและแรงความ

โนมถวง งานและพลังงาน การชนกัน การเคลื่อนท่ีแบบหมุน วัตถุ

ในสภาพสมดุล การยืดหยุนและการแตกหัก ของไหลในภาวะ

หยุดน่ิงและเคลื่อนท่ี การเคลื่อนท่ีแบบสั่น เสียงและประยุกต

ความรอนและทฤษฎจีลน กฎขอ 1 และ 2 ของอุณหพลศาสตร 

1301104 ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 1   1(0-2-1) 

            (Engineering Physics Laboratory 1) 

ปฏิบัติการทดลองท่ีมีเน้ือหาสอดคลองกับวิชาฟสิกสวิศวกรรม 1 
1301105 ฟสิกสวิศวกรรม 2    3(3-0-6) 

             (Engineering Physics 2) 

ประจุไฟฟาและสนามไฟฟา กฎของเกาสส ศักยไฟฟา ความจุ

ไฟฟา การเหน่ียวนํา ตัวเหน่ียวนํา กฎของฟาราเดย ทฤษฎีคลื่น

แมเหล็กไฟฟา วงจรกระแสตรงและกระแสสลับ พ้ืนฐานและ

คุณสมบัติเบ้ืองตนของอุปกรณสารก่ึงตัวนําพ้ืนฐาน ไดโอด 

ทรานซิสเตอร การหักเหและการเบ่ียงเบนทางแสง โพลาไลเซช่ัน 

กระจก เลนส และอุปกรณทางแสง ฟสิกสสมัยใหม โครงสราง

ของอะตอม ทฤษฎีควอนตัม 

1301106 ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 2   1(0-2-1) 

             (Engineering Physics Laboratory 2) 

ปฏิบัติการทดลองท่ีมีเน้ือหาสอดคลองกับวิชาฟสิกสวิศวกรรม 2 
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     1.2 ตารางการเท ียบองคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ สถาบัน

การจัดการปญญาภิวัฒน สําหร ับผ ูเขาศ ึกษาปการศึกษา 2564-2568 

องค ความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด สาระการเร ียนรูของแต ละวิชา 
องค ความร ูพ ื้นฐานทางว ิศวกรรม 

- Engineering Drawing 

Lettering; orthographic projection; orthographic    

drawing and pictorial drawings, dimensioning and 

tolerance; sections, auxiliary views and  

development;  freehand sketches, detail and 

assembly drawings; basic computer-aided drawing. 

1301114 การเขียนแบบวิศวกรรม    3(2-2-5) 

            (Engineering Drawing) 

กราฟฟกเชิงเรขาคณิต การเขียนรอยตัด รอยตอ แผนคลี่ ระบบ

สัญลักษณตาง ๆ ในการเขียนแบบเครื่องกล การเขียนแบบระบบ

ทอ การเขียนแบบแนวเช่ือม การเขียนแบบช้ินสวนเครื่องจักรกล 

การ กําหนดความละเ อียดของ พ้ืนผิ ว  การ กําหนดความ

คลาดเคลื่อนและขนาดเผื่อ การเขียนแบบภาพประกอบและภาพ

รายละเอียด การใชคอมพิวเตอรชวยในงานเขียนแบบ  

- Engineering Mechanics 

Force systems; resultant; equilibrium; fluid statics; 

kinematics and kinetics of particles and rigid 

bodies; Newton’s second law of motion; work and 

energy, impulse and momentum. ห รื อ  Statics : 

Force  systems;  resultant;  equilibrium; friction;  

principle  of  virtual  work, and  stability. 

1301116 กลศาสตรวิศวกรรม    3(3-0-6) 

             (Engineering Mechanics) 

การวิเคราะหแรง สมดุลของแรง การประยุกตสมการสมดุลกับ

โครงสราง และเครื่องจักรจุดศูนยถวง ทฤษฏีของแปปปสคาน 

กลศาสตรของไหล ความฝด การวิเคราะหโดยใชหลักของงาน

เสมือน เสถียรภาพของสมดุลเคเบิล โมเมนตความเฉ่ือยของพ้ืนท่ี 

โมเมนตความเฉ่ือยของมวล หลักความรูเบ้ืองตนในการวิเคราะห

หาโมเมนตดัด แรงเฉือน และการโกงตัว 

- Engineering Materials 
 

           Study of relationship between structures, 

properties, production processes and applications 

of main groups of engineering materials i.e. metals, 

polymers, ceramics and composites; phase 

equilibrium diagrams and their interpretation; 

mechanical properties and materials degradation. 

 

1301117 วัสดุวิศวกรรม    3(3-0-6) 

           (Engineering Materials) 

สมบัติและโครงสรางของวัสดุในงานวิศวกรรมประเภทโลหะ 

โลหะผสม เซรามิคพลาสติก ยางไม และคอนกรีต แผนภูมิสมดลุ 

ลักษณะและการทดสอบสมบัติวัสดุ ความสัมพันธระหวาง

โครงสรางทางจุลภาค และมหภาคกับสมบัติของวัสดุ กรรมวิธี

การผลิตของวัสดุแบบตาง ๆ ผลของกรรมวิธีทางความรอนตอ

โครงสรางทางจุลภาค และสมบัติของวัสดุ 

- Computer Programming 

Computer concepts; computer components; 

hardware and software interaction; EDP concepts; 

program design and development methodology; 

high-level language programming. 

1301115 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน  3(3-0-6)   

            (Introduction to Computer Programming) 

ระบบจํานวนโครงสรางพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร ข้ันตอน

วิธีและผังงาน วิธีการแกปญหาดวยคอมพิวเตอร หัวขอพ้ืนฐาน

ในการเขียนโปรแกรม ไดแก แบบชนิดขอมูล ตัวปฏิบัติการ ตัว

แปร คาคงท่ี นิพจน โครงสรางควบคุม ไดแก ลําดับตัดสินใจ 

การทําซํ้าโปรแกรมยอย โครงสรางขอมูล การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
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องค ความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด สาระการเร ียนรูของแต ละวิชา 
- Engineering Statistics   

Probability   theory; random   variables;  statistical   

inference;    analysis of variance , regression  and  

correlation;   using  statistical  methods  as  the  tool  

in  problem  solving. 

1301113 ความนาจะเปนและสถิติสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

            (Probability and Statistics for Engineer) 

การนําเสนอ และวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน ทฤษฎีความนาจะ

เปน การแจกแจงทางสถิติ ทฤษฎีการสุมตัวอยาง การประมาณ

คา การอนุมานทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห

ความแปรปรวน สหสัมพันธ และการถดถอย การใชวิธีการทาง

สถิติในการแกไขปญหา การแสดงผลขอมูลดวยกราฟ และการ

ประยุกตสถิติในเชิงวิศวกรรม 

- Manufacturing Processes 

Theory and concept of manufacturing processes 

such as casting, forming, machining and welding; 

material and manufacturing processes 

relationships; fundamental of manufacturing cost. 

1331202 กรรมวิธีการผลิต   3(3-0-6) 

            (Manufacturing Processes) 

กรรมวิธีการผลิตแบบตาง ๆ เชน การหลอ การข้ึนรูป การ

เ ช่ือม การใช อุปกรณ เครื่องมือและเครื่องจักรการผลิต 

เทคโนโลยีซีเอ็นซีเบ้ืองตน เทคโนโลยีแมพิมพเบ้ืองตน เปนตน 

ความสัมพันธระหวางวัสดุกรรมวิธีการผลิต และตนทุนในการ

ผลิต มาตรฐานการวัดละเอียดทางวิศวกรรม และความ

เท่ียงตรงการวัด ระบบมาตรฐานเรื่องความสามารถการ

แลกเปลี่ยนขอกําหนดของพิกัดความเผื่อ 

- Thermodynamics 

First and second laws of thermodynamics. Criteria 

for equilibrium in constant pressure processes. Free 

energy as a function of temperature, pressure and 

chemical potential. Equilibrium in gas mixtures. 

Equilibrium between condensed phases and gas 

phases. Free energy diagram. Solution behavior. 

1301118 อุณหพลศาสตร    3(3-0-6) 

            (Thermodynamics) 

สัญลักษณตาง ๆ ท่ีใชในวิชาพลศาสตรความรอน คุณสมบัติ

ของสารบริสุทธ์ิ สมการสภาวะของกาซอุดมคติและกาซจริง 

ความสามารถการอัดตัว แผนภูมิและตารางทางเทอรโม

ไดนามิกส กฎขอท่ีหน่ึงและสองทางเทอรโมไดนามิกส เอนโทร

ป การประยุกตกฎขอท่ีหน่ึง กฎขอท่ีสองทางเทอรโมไดนามิกส 

และ  เอนโทรปเพ่ือการคํานวณทางพลศาสตรความรอนของ

กระบวนการจริง 

- Fundamental of Electrical Engineering 

Basic DC and AC circuit   analysis; voltage; current   

and power; transformers; introduction to electrical 

machinery; generators, motors and their uses; 

concepts of three-phase; systems; method of 

power transmission; introduction to some basic 

electrical instruments. 

1301119 วิศวกรรมไฟฟาเบ้ืองตน    3(3-0-6) 

             (Introduction to Electrical Engineering) 

ทฤษฎี เ บ้ืองตนเ ก่ียวกับวงจร การวิเคราะหวงจรไฟฟา

กระแสตรง วงจรไฟฟากระแสสลับ ระบบไฟฟากําลังงเบ้ืองตน 

หมอแปลง เครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ 

เครื่องมือวัดไฟฟา อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส วงจรดิจิทัล 

ไอซี ทฤษฎีเบ้ืองตนและการประยุกตใชงานระบบควบคุมทาง

วิศวกรรม 

 

 



- 45 -  

     1.3 ตารางการเท ียบองคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ สถาบัน

การจัดการปญญาภิวัฒน สําหร ับผ ูเขาศ ึกษาปการศึกษา 2564-2568 

องค ความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด สาระการเร ียนรูของแต ละวิชา 
องค ความร ูเฉพาะทางว ิศวกรรม 

1. วัสดุอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต 

1301117 วัสดุวิศวกรรม    3(3-0-6) 

           (Engineering Materials) 

สมบัติและโครงสรางของวัสดุในงานวิศวกรรมประเภทโลหะ 

โลหะผสม เซรามิคพลาสติก ยางไม และคอนกรีต แผนภูมิ

สมดุล ลักษณะและการทดสอบสมบัติวัสดุ ความสัมพันธ

ระหวางโครงสรางทางจุลภาค และมหภาคกับสมบัติของวัสดุ 

กรรมวิธีการผลิตของวัสดุแบบตาง ๆ ผลของกรรมวิธีทางความ

รอนตอโครงสรางทางจุลภาค และสมบัติของวัสดุ 

 1331202 กรรมวิธีการผลิต   3(3-0-6) 

            (Manufacturing Processes) 

กรรมวิธีการผลิตแบบตาง ๆ เชน การหลอ การข้ึนรูป การ

เ ช่ือม การใช อุปกรณ เครื่องมือและเครื่องจักรการผลิต 

เทคโนโลยีซีเอ็นซีเบ้ืองตน เทคโนโลยีแมพิมพเบ้ืองตน เปนตน 

ความสัมพันธระหวางวัสดุกรรมวิธีการผลิต และตนทุนในการ

ผลิต มาตรฐานการวัดละเอียดทางวิศวกรรม และความ

เท่ียงตรงการวัด ระบบมาตรฐานเรื่องความสามารถการ

แลกเปลี่ยนขอกําหนดของพิกัดความเผื่อ 

   1332305 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1(0-2-1) 

               (Industrial Engineering Laboratory) 

เน้ือหาการปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับรายวิชาทางวิศวกรรมอุต

สาหการ เชน ระบบอัตโนมัติ วัสดุวิศวกรรม และการศึกษาการ

เคลื่อนไหวและเวลา เปนตน 

  2. ระบบงานและความปลอดภยั 133241 วิศวกรรมความปลอดภัย  3(3-0-6) 

           (Safety Engineering) 

อุบัติเหตุและอันตรายตาง ๆ ท่ีมีอยูในอุตสาหกรรมการผลิต 

ทฤษฎีและการวิเคราะหสาเหตุของอุบัติเหตุ การปองกันการ

เกิดอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรมการผลิต การวิเคราะหและ

ประเมินความเสี่ยง หลักการบริหารความปลอดภัยและการ

บริหารเพ่ือควบคุมการสูญเสียเน่ืองจากอุบัติเหตุ การวางแผน

และออกแบบเพ่ือความปลอดภัย เชน การวางผังโรงงาน 

อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล อุปกรณปองกันอันตรายของ

เครื่องจักร เปนตน กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน 

กฎหมายแรงงาน และกฎหมายโรงงาน มาตรฐานความ

ปลอดภัยทางอุตสาหกรรม การสาธารณสุขในโรงงาน พ้ืนฐาน 

การควบคุมสิ่งแวดลอม 
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องค ความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด สาระการเร ียนรูของแต ละวิชา 
1332411 วิศวกรรมการบํารุงรักษา  3(3-0-6) 

             (Maintenance Engineering) 

แนวคิดทางการบํารุงรักษา การบํารุงรักษาเชิงปองกัน มูลเหตุ

ของการเสื่อมสภาพ การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ การ

วางแผนและการควบคุมกิจกรรมการบํารุงรักษา การจัดการ

เก่ียวกับวัสดุและช้ินสวนสํารอง การวิเคราะหทางสถิติสําหรับ

ความนาเช่ือถือและความเสียหาย การวัดและการประเมินผล

ประสิทธิภาพการบํารุงรักษา  การบํารุงรักษาโปรแกรม

สําเร็จรูปในการควบคุมเครื่องจักร 

 

 

    

             

   

 

 

 

 

   

 

   

  

   

 

 

   3. ระบบคุณภาพ 1332304 การควบคุมคุณภาพ  3(3-0-6) 

            (Quality Control) 

นิยามคุณภาพ เทคนิคทางดานการจัดการคุณภาพ ตนทุน

คุณภาพ เทคนิคในการวิเคราะหและปรับปรุงคุณภาพ การ

ควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิตโดยใชหลักสถิติ การ

วิเคราะหความสามารถของกระบวนการผลิต แผนการสุม

ตัวอยางเพ่ือการยอมรับ ความนาเช่ือถือทางวิศวกรรมในการ

ผลิต หลักการประกันคุณภาพเบ้ืองตน 

   4. เศรษฐศาสตรและการเงิน 1332409 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม  3(3-0-6) 

            (Engineering Economy) 

คุณคาของเงินตามเวลา กําไรและตนทุน การประมาณเงิน

ลงทุน การวิเคราะหจุดคุมทุนและการประเมินผลการทดแทน 

ความเสี่ยงและความไมแนนอน คาเสื่อมราคาของการเงิน 

การประเมินภาษีรายได หลักการและเทคนิคมูลฐานของการ

วิเคราะหโครงการทางวิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร 

   5. การจัดการการผลิต 1332303  การวางแผนและควบคุมการผลิต  3(3-0-6) 

             (Production Planning and Control) 

แนวทางการวางแผนระบบการผลิต เทคนิคการพยากรณ การ

วางแผนการผลิต การวิเคราะหตนทุนและผลกําไรเพ่ือการ

ตัดสินใจ การศึกษาการทํางาน การจัดลําดับการผลิต การ

ควบคุมการผลิต การจัดสมดุลการผลิต การวัดปจจัยสําคัญท่ีใช

ในกระบวนการผลิต เพ่ือใหคาใชจายและเวลาสูญเปลาตํ่า การ

จัดการพัสดุคงคลัง การควบคุมโครงการโดยใช เทคนิค 

PERT/CPM การจัดวางผังสิ่งอํานวยความสะดวก การผลิต

แบบลีน 
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องค ความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด สาระการเร ียนรูของแต ละวิชา 
1332302 การวิจัยการดําเนินงาน   3(3-0-6) 

             (Operation Reseaech) 

             การวิจัยการดําเนินงานในการแกไขปญหาทาง

วิศวกรรมอุตสาหการ การโปรแกรมเชิงเสนตรง  ปญหาการ

ขนสง และปญหาการมอบหมายงาน การโปรแกรมเชิงพลวัต 

ตัวแบบโครงขาย ทฤษฏีแถวคอย  ตัวแบบการจัดการพัสดุคง

คลัง ตัวแบบมารคอฟ ปญหาการเดินทางของพนักงานขาย 

  6. การบูรณาการทางวิศวกรรมอุตสาหการ      1332201 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1  1(0-40-0) 

                  (Industrial Engineering Project 1) 

การศึกษาข้ันตนในโครงงานท่ีนาสนใจทางวิศวกรรมอุตสา

หการ และนําเสนอโครงการในรายงานดังกลาว ซึ่งจะเนนการ

นําเสนอรายงาน หลักการเขียนรายงานโครงงานท่ีดี เชน การ

ใชภาษาไทย แบบฟอรมท่ีเปนมาตรฐาน การคนควา เรียบ

เรียง และการใชขอมูลทางวิศวกรรมศาสตรมาสนับสนุน การ

เขียนอางอิงท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ 

1332352 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 

             3(0-40-0)  

             (Work-based Learning for Industrial    

              Engineering 2) 

ฝกงานดานวิศวกรรมอุตสาหการในภาคการศึกษาฤดูรอนกับ

ผูประกอบการ บริษัท โรงงาน หรือหนวยงานราชการ หรือ

รัฐวิสาหกิจ ท่ีภาควิชาฯ เห็นชอบ มีกําหนดระยะเวลาไมนอย

กวา 240 ช่ัวโมง หรือไมนอยกวา 2 เดือน นักศึกษาจะตองสง

รายงานการฝกงาน ใหแกอาจารยท่ีปรึกษา โดยสถาบันฯ 

จะตองมีการจัดเตรียมอาจารยนิเทศกกอนการเขาฝกงานใน

สถานประกอบการ พรอมท้ังมีคาตอบแทนใหตามความ

เหมาะสม เพ่ือเปนการประสานงานความเขาใจกับสถาน

ประกอบการถึงวัตถุประสงคท่ีแทจริง ในการเขาฝกงาน และ

จัดทําโครงการของนักศึกษารวมดวย 

   1332308 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 2(0-40-0) 

                (Industrial Engineering Project 2) 
โครงงานท่ีนาสนใจในแขนงตาง ๆ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

โดยศึกษาตอเน่ืองจากหัวขอ 1332201 ท่ีรวบรวมขอมูลเน้ือหา 

วิเคราะห และสรุปประมวลผลท่ีสนับสนุนการศึกษาหัวขอท่ี

ศึกษาจากโครงงานทางวิศวกรรมอตสาหการ 1 เพ่ือสรางองค

ความรูใหมแกผูเรียน ในเชิงของการวิเคราะหและสังเคราะห 

โดยการนําเสนอโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
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องค ความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด สาระการเร ียนรูของแต ละวิชา 
1332453 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานวิศวกรรมอุตสาหการ 3 

             6(0-40-0)  

             (Work-based Learning for Industrial    

              Engineering 2) 

ฝกงานจริงดานวิศวกรรมอุตสาหการท่ีสถานประกอบการ     

ท่ีไดรับความรวมมือกับทางสถาบันฯ เพ่ือทําโครงงานทาง

วิศวกรรมอุตสาหการ ตามท่ีไดรับมอบหมาย สรางองคความรู

ในงานท่ีไดรับมอบหมายจริง และพัฒนาทักษะในการทํางาน

รวมกับผูอ่ืน เพ่ือเตรียมความพรอมในการประกอบอาชีพ

ตอไปในอนาคต  มีกําหนดระยะเวลาไมนอยกวา 640 ช่ัวโมง 

หรือไมนอยกวา 4 เดือน โดยนักศึกษาตองสงรายงานสรุปการ

ฝกภาคปฏิบัติใหแกอาจารยท่ีปรึกษา 

 

2. ตารางแสดงผูสอนในแตละองคความรู 
 

    2.1 ตารางแสดงผูสอนองค ความร ูพ้ืนฐานทางวิทยาศาตร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ 

สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน สําหร ับผ ูเขาศ ึกษาปการศึกษา 2564-2568 

 

องค ความร ูพ ื้นฐานทางว ิทยาศาสตร  รายช ื่อและคุณว ุฒ ิการศึกษาผ ูสอน 

1301101 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1  

             (Engineering Mathematics 1) 

1.  ดร.กิตติพงษ ศรแีขไตร 

วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต) สถาบันเทคโนโลย ี

        พระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง 

วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต) มหาวิทยาลัยมหิดล 

Ph.D. Mathematics, Mahidol University 

ประสบการณ สอน 10 ป 

1301102 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 

             (Engineering Mathematics 2) 

1.  ดร.กิตติพงษ ศรแีขไตร 

วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต) สถาบันเทคโนโลย ี

        พระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง 

วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต) มหาวิทยาลัยมหิดล 

Ph.D. Mathematics, Mahidol University 

ประสบการณ สอน 10 ป 

 1301107 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 

             (Engineering Mathematics 3) 

 

1.  ดร.กิตติพงษ ศรแีขไตร 

วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต) สถาบันเทคโนโลย ี

        พระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง 

วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต) มหาวิทยาลัยมหิดล 

Ph.D. Mathematics, Mahidol University 

ประสบการณ สอน 10 ป 
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1301108 คณิตศาสตรสําหรับปญญาประดิษฐ 

             (Mathematics for Artificial Intelligence) 

 

1.  ดร.กิตติพงษ ศรแีขไตร 

วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต) สถาบันเทคโนโลย ี

        พระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง 

วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต) มหาวิทยาลัยมหิดล 

      Ph.D. Mathematics, Mahidol University 

     ประสบการณ สอน 10 ป 

1301109 เคมีวิศวกรรม 1 

           (Engineering Chemistry 1) 

 

1.  ผูชวยศาสตราจารยสุคนธทิพย เพ่ิมศลิป 

     วศ.บ วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 

     วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

     ประสบการณ สอน 8 ป 

2.  ด ร . ณัฐวุฒิ วองทรัพยทวี 

     วศ.บ วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

     วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

     ปร.ด. การจัดการ  (มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ) 

     ประสบการณ สอน 10 ป 

 1301110 เคมีวิศวกรรม 2 

            (Engineering Chemistry 2) 

 

1.  ผูชวยศาสตราจารยสุคนธทิพย เพ่ิมศลิป 

     วศ.บ วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 

     วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

     ประสบการณ สอน 8 ป 

2.  ด ร . ณัฐวุฒิ วองทรัพยทวี 

     วศ.บ วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

     วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

     ปร.ด. การจัดการ  (มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ) 

     ประสบการณ สอน 10  ป 

 1301111 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม 

             (Engineering Chemistry Laboratory) 

 

1.  ผูชวยศาสตราจารยสุคนธทิพย เพ่ิมศลิป 

     วศ.บ วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 

     วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

     ประสบการณ สอน 8 ป 

2.  ด ร . ณัฐวุฒิ วองทรัพยทวี 

     วศ.บ วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

     วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

     ปร.ด. การจัดการ  (มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ) 

     ประสบการณ สอน 10 ป 

 1301103 ฟสิกสวิศวกรรม 1 

            (Engineering Physics 1) 

 

1.   ดร.วิรินทร สนธ์ิเศรษฐี 

      วท.บ. ฟสิกส (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั) 

      วท.ม. ฟสกิส (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั) 

      ปร.ด. ฟสิกส (มหาวิทยาลยัมหิดล) 

      ประสบการณ สอน 12 ป 
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1301104 ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 1 

            (Engineering Physics Laboratory 1) 

 

1.   อาจารย ดร.วิรนิทร สนธ์ิเศรษฐี 

      วท.บ. ฟสิกส (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั) 

      วท.ม. ฟสกิส (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั) 

      ปร.ด. ฟสิกส (มหาวิทยาลยัมหิดล) 

      ประสบการณ สอน 12 ป 

1301105 ฟสิกสวิศวกรรม 2 

             (Engineering Physics 2) 

 

1.   อาจารย ดร.วิรนิทร สนธ์ิเศรษฐี 

      วท.บ. ฟสิกส (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั) 

      วท.ม. ฟสกิส (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั) 

      ปร.ด. ฟสิกส (มหาวิทยาลยัมหิดล) 

      ประสบการณ สอน 12 ป 

1301106 ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 2 

             (Engineering Physics Laboratory 2) 

 

1.   อาจารย ดร.วิรนิทร สนธ์ิเศรษฐี 

      วท.บ. ฟสิกส (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั) 

      วท.ม. ฟสกิส (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั) 

      ปร.ด. ฟสิกส (มหาวิทยาลยัมหิดล) 

      ประสบการณ สอน 12 ป 
 

    2.2 ตารางแสดงผูสอน องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ 

สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน สําหร ับผ ูเขาศ ึกษาปการศึกษา 2564-2568 

 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม รายช ื่อและคุณว ุฒ ิการศึกษาผ ูสอน 

1301114 การเขียนแบบวิศวกรรม 

            (Engineering Drawing) 

 

1.  อาจารยอมรเทพ ดอกไม 

     วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ  

     (สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหาร  

     ลาดกระบัง) 

     วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ  

     (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 2 ป 

1301116 กลศาสตรวิศวกรรม 

             (Engineering Mechanics) 

 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วราภรณ กลิ่นบุญ 

      วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร) 

      วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร) 

      ปร.ด.วิศวกรรมศาสตร (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร) 

 ประสบการณสอน 12 ป 

1301117 วัสดุวิศวกรรม 

           (Engineering Materials) 

 

1.  ผูชวยศาสตราจารยสุคนธทิพย เพ่ิมศลิป 

     วศ.บ วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 

     วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

     ประสบการณ สอน 8 ป 
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1301115 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 

            (Introduction to Computer Programming) 

 

1.  รองศาสตราจารยดร.ปรญิญา สงวนสตัย 

      วศ.บ.ไฟฟา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั) 

      วศ.ม.ไฟฟา (จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั) 

      วศ.ด.ไฟฟา (จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั) 

       ประสบการณสอน 15 ป 

1301113 ความนาจะเปนและสถิติสําหรับวิศวกร 

            (Probability and Statistics for Engineer) 

 

1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลดิา ชาญวิจติร 

     วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ  

     (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย) 

     วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ  

     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

     ปร.ด. การจัดการ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

     ประสบการณ สอน 11 ป 

 
1331202 กรรมวิธีการผลิต 

            (Manufacturing Processes) 

 

1.  อาจารยอมรเทพ ดอกไม 

     วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ  

     (สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหาร  

     ลาดกระบัง) 

     วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ  

     (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

     ประสบการณสอน 2 ป 

1301118 อุณหพลศาสตร 

            (Thermodynamics) 

 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วราภรณ กลิ่นบุญ 

      วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร) 

      วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร) 

      ปร.ด.วิศวกรรมศาสตร (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร) 

      ประสบการณสอน 12 ป 

1301119 วิศวกรรมไฟฟาเบ้ืองตน 

             (Introduction to Electrical Engineering) 

 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวุฒิ ทัฬหิกรรม 

วศ.บ วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

      M.Eng Engineering Science  

      (Osaka University, Japan) 

      Ph.D. Engineering Science  

      (Osaka University, Japan) 

      ประสบการณ สอน 10 ป 
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2.3 ตารางแสดงผูสอน องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ สถาบัน

การจัดการปญญาภิวัฒน สําหร ับผ ูเขาศ ึกษาปการศึกษา 2564-2568 

องค ความรูเฉพาะทางว ิศวกรรม รายช ื่อและคุณว ุฒ ิการศึกษาผ ูสอน 

1. วัสดุอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต 

1332306 ระบบอัตโนมัติและหุนยนต 

             (Automation Systems and Robot) 

1. ดร.ภาคภูมิ  ปฐมภาคย  

วศ.บ โทรคมนาคม (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาต ิ

 สิรนิธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)  

วศ.ม เทคโนดลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

       (สถาบันเทคโนโลยนีานาชาตสิิรินธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

Ph.D. (information science)  

        Japan Advance Institute of Science and 

Technology (JAIST), Nomi, Japan 

        ประสบการณ สอน 4 ป 

 1332307 ระบบผลิตอัจฉริยะ  

             (Intelligent Manufacturing System) 

1332305 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1. ผูชวยศาสตราจารย สคุนทิพย เพ่ิมศลิป 

วศ.บ วิศวกรรมเคม ี 

(มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร)  

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั) 

       ประสบการณ สอน 8 ป 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จฑุาทิพย ลลีาธนาพิพัฒน 

     วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ 

     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

     วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ  

     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

     ปร.ด. การจัดการ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

     ประสบการณ สอน 8 ป 

3. ดร.วิโรจน  ตนัติภทัโร 

วท.บ. ฟสิกส (จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ

(มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร) 

วศ.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(สถาบันเทคโนโลยแีหงเอเชีย) 

ประสบการณ สอน 10 ป 
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4. อาจารยภกัดี ใจซือ่ 

วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ 

(สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน) 

วศ.ม วิศวกรรมอุตสาหการ 

(สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน) 

ประสบการณ สอน 2 ป 

5. อาจารยอดิศักดิ์  วงศดียิ่ง 

อส.บ. เทคโนโลยีการเช่ือม 

(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนตรเหนือ) 

วศ.ม. การจดัการงานวิศวกรรม (มหาวิทยาลยัศลิปากร) 

ประสบการณ สอน 2 ป 

 

 

 

 

 

  2. ระบบงานและความปลอดภัย 

133241 วิศวกรรมความปลอดภยั 

           (Safety Engineering) 

 

1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จฑุาทิพย ลลีาธนาพิพัฒน 

     วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ 

     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

     วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ  

     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

     ปร.ด. การจัดการ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

     ประสบการณ สอน 8 ป 

 1332411 วิศวกรรมการบํารุงรักษา  

             (Maintenance Engineering) 

 

1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จฑุาทิพย ลลีาธนาพิพัฒน 

     วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ 

     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

     วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ  

     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

     ปร.ด. การจัดการ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

     ประสบการณ สอน 8 ป 

 3. ระบบคุณภาพ 

1332304 การควบคุมคุณภาพ 

            (Quality Control) 

 

1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลดิา ชาญวิจติร 

     วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิต) 

     วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ  

     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

     ปร.ด. การจัดการ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

     ประสบการณ สอน 11 ป 

2. อาจารยภกัดี ใจซือ่ 

วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ  

(สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน) 

วศ.ม วิศวกรรมอุตสาหการ  

(สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน) 

ประสบการณ สอน 2 ป 
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4. เศรษฐศาสตรและการเงิน 

1332409 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 

            (Engineering Economy) 

 

1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลดิา ชาญวิจติร 

     วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิต) 

     วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ  

     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

     ปร.ด. การจัดการ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

     ประสบการณ สอน 11 ป 

 

 

5. การจัดการการผลิต 

1332302 การวิจัยการดําเนินงาน 

            (Operations Research) 

 

1. รองศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย  ศริิโอฬาร 

      อส.บ.ขนถายวัสดุ (เกียรตินิยมอันดบั 1)   

      (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

      วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ        

      (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร) 

      วศ.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ        

      (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร) 

      ประสบการณ สอน 28 ป 

 

 

 

 

1332303 การวางแผนและควบคมุการผลิต 

            (Production Planning and Control) 

 

1. รองศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย  ศริิโอฬาร 

      อส.บ.ขนถายวัสดุ (เกียรตินิยมอันดบั 1)   

      (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

      วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ        

      (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร) 

      วศ.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ        

      (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร) 

      ประสบการณ สอน 28 ป 

2. รองศาสตราจารย ดร.ชัยพร วงศพิศาล 

      อส.บ.ขนถายวัสด ุ 

      (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

      วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ        

      (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั) 

      วศ.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ        

      (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

      ประสบการณ สอน 35 ป 
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6. การบูรณาการทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

1332201 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 

             (Industrial Engineering Project 1) 

1332308 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 

             (Industrial Engineering Project 2) 

1. รองศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย  ศริิโอฬาร 

      อส.บ.ขนถายวัสดุ (เกียรตินิยมอันดบั 1)   

      (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

      วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ        

      (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร) 

      วศ.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ        

      (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร) 

      ประสบการณ สอน 28 ป 

2. รองศาสตรจารย ดร.ชัยพร  วงศพิศาล 

อส.บ. วิศวกรรมขนถายวัสด ุ

(สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั) 

ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

 ประสบการณ สอน 35 ป 

3. ดร.ผณิศวร  ชํานาญเวช 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

เกียรตินิยมอันดับ 1 (จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

M.S. Industrial & Systems Engineering (Georgia 

Institute Technology) 

Ph.D. Industrial & Systems Engineering (Georgia 

Institute of Technology) 

ประสบการณ สอน 38 ป 

4. ดร.วิโรจน  ตนัติภทัโร 

วท.บ. ฟสิกส (จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ

(มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร) 

วศ.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(สถาบันเทคโนโลยแีหงเอเชีย) 

ประสบการณ สอน 10 ป 

 



- 56 -  

1332352 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 

            (Work-based Learning for Industrial   

Engineering 2) 

1332453 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานวิศวกรรมอุตสาหการ 3 

            (Work-based Learning for Industrial   

Engineering 3) 

 

 

              

1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลดิา ชาญวิจติร 

     วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิต) 

     วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ  

     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

     ปร.ด. การจัดการ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

     ประสบการณ สอน 11 ป 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จฑุาทิพย ลลีาธนาพิพัฒน 

     วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ 

     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

     วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ  

     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

     ปร.ด. การจัดการ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

     ประสบการณ สอน 8 ป 

4. ผูชวยศาสตราจารย สคุนทิพย เพ่ิมศลิป 

วศ.บ วิศวกรรมเคม ี 

(มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร)  

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั) 

 ประสบการณ สอน 8 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 57 -  

สวนท ี่ 5 สิ่งสนับสนุนการเรียนร ูและการประกันค ุณภาพการศ ึกษา 

1. หองปฏ ิบัติการ สถานท่ีตั้งแจงวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี 

1.1. บัญช ีรายการของว ัสดุ ครุภ ัณฑ และอ ุปกรณ การทดลอง 

     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยี สถานท่ีตั้ง แจงวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี ประกอบดวยหองปฏิบัติการ 9 หองปฏิบัติการ ดังนี้  

        1. หองปฏิบัติการฟสิกส                                                              

        2. หองปฏิบัติการไฟฟา                                                          

        3. หองปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ   ระบบอัตโนมัติ วัสดุวิศวกรรม และการวัดผลงาน  

        4. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร                                                          

        5. หองปฏิบัติการเคมี                                                                                                                      

        6. หองปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล                                    

             7. หองปฏิบัติการฝกฝมือชาง  

             8. หองปฏิบัติการ CNC และหุนยนต 
 

              1.1.1 หองปฏิบัติการฟสิกส 
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ชุดทดลองและอุปกรณภายในหองปฏิบัติการฟสิกส  

ลําดับ ช่ือชุดทดลอง 

1 ชุดทดลองการวัดและความคลาดเคลื่อน 

2 เครื่องมือวัดเชิงกล  

3 ชุดทดลองเวกเตอรและแรงลัพธ 

4 ชุดทดลองการเคลื่อนท่ีดวยความเรงคงท่ี และกฎการเคลื่อนท่ีขอท่ี 2 

5 ชุดการทดลองลูกตุมนาฬิกาอยางงาย 

6 ชุดการทดลองการเคลื่อนท่ีแบบซิมเปลฮารโมนิกสอยางงาย 

7 ชุดการทดลองการวัดคาความหนืดของของเหลว  ชนิดกลีเซอลีน 

8 ชุดทดลองคลื่นนิ่งในเสนเชือก 

9 อัตราเร็วเสียงในอากาศ 

10 ชุดทดลองการขยายตัวเชิงเสนเนื่องจากความรอนของวัตถุ 

11 ชุดทดลองความจุความรอนจําเพาะ 

12 ชุดทดลองความรอนแฝงการหลอมเหลวของน้ําแข็ง 

13 เครื่องมือวัดทางไฟฟา 

14 การใชออสซิลดลสโคป 

15 การคายประจุไฟฟาของตัวเก็บประจุ 

16 ชุดทดลองกฎของโอหม และวงจรไฟฟากระแสตรง 

17 ชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับ 

18 ชุดทดลองสนามแมเหล็ก และแรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนํา 

19 ชุดทดลองเรื่องแทนเจนตแกลวานอมิเตอรเพ่ือหาคาสนามแมเหล็กโลก 

20 การหาคาหักเหของของเหลว 

21 ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกเบื้องตน 

22 ชุดทดลองนิวเคลียรเบื้องตน 

23 ชุดทดลองวงจรไฟฟาเบื้องตน 

24 ชุดทดลองหมอแปลง 

25 ชุดทดลองไดโอดและวงจรเรียงกระแส 

26 ชุดทดลองกฎของเคอรชอฟ 

27 ชุดทดลองทรานซิสเตอร 
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2.1.2 หองปฏิบัติการไฟฟา  
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ชุดทดลองและอุปกรณภายในหองปฏิบัติการไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

ลําดับ รายช่ือเครื่องมือ/อุปกรณ/ชุดทดลอง จํานวน 

 Sequential Control Training Set      

1 Miniature circuit breaker : 3P, 20A , 6kA 

1 Earth leakage circuit breaker : ELCB. 4P 25A 30mA 

1 Modular plug fuse: 3P 16A 

3 Signal lamp: φ 25mm 

1 Emergency switch: φ 25mm 

3 Set terminal bus 3L + N + PE using safety socket 4mm 

Power contactor 3 Poles 2NO 2NC ขนาด 5.5kW     

Auxiliary contactor 6NO 2NC      

Thermal overload relay 3 ขัว Range 1.7 – 2.5A    

Thermal overload relay 3 ขัว Range 1 – 1.6A    

Pilot lamp φ 22mm สีแดง, สีเหลือง, สีน้ําเงิน และสีเขียว   

Time delay relay switch – ON delay 220V 50Hz 0 – 30 sec   

Time delay relay switch – OFF delay 220V 50Hz 0 – 30 sec   

Limit switch 1NO/NO       

Latching relay 1NO 1NC 220V      

Push button switch 1NO 1NC φ25 mm สีแดง, สีเหลือง, สีน้ําเงิน และสีเขียว  

Selector switch ON-OFF-ON φ25 mm     

Emergency switch แบบ lock φ25 mm. 1NO 1NC     

AC Voltmeter 0-500V 96 mm x 96 mm      

Voltmeter selector switch 7 ตําแหนง      

3 ชุด 
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AC Ammeter 0-50A 96 mm x 96 mm      

Ammeter selector Switch 4 ตําแหนง     

Current transformer 50/5A       

Modular plug Fuse 1P 4A       

Siren 220V         

ชุดฝกวงจรไฟฟา         

- DC Voltage แบบปรับคาได 0-30 V 2 Amp 

- DC Fixed Voltage +, - 15 VDC 1 Amp 

- DC Fixed Voltage +, - 12 VDC 1 Amp 

- DC Fixed Voltage +, - 5 VDC 1 Amp 

- มีโวลทมิเตอร 0-30 V แสดงระดับแรงเคลื่อนไฟฟา 

- มีแอมปมิเตอร 0-2 A แสดงระดับกระแสไฟฟา 

- มีระบบปองกันอันตรายเม่ือเกิดการลัดวงจรแบบ AUTO 

(AUTO ELECTRONIC RELAY SHORT CIRCUIT PROTECTION) แบบ AUTO RESET 

- AC Fixed Voltage 5, 10, 12, 15, 20, 24 Volt ขนาด 1 Amp มีระบบปองกันการ

ลัดวงจรดวยฟวสทุก OUTPUT 

 

 

 

 

 

16 ชุด 
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2.1.3 หองปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาการ 

1) หองปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมและการวัดผลงาน 

 

 

 

 

 



- 63 -  
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ชุดทดลองและอุปกรณภายในหองปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมและวัดผล 

ลําดับ ชุดทดลอง/อุปกรณ 

1 ชดุทดลองการวัดผลงาน : การศึกษาเวลา ประกอบชุด เรือ (Toy Ship) 

2 ชุดทดลองการวัดผลงาน : การศึกษาเวลา ประกอบชุด ลูกขาง (Toy Top) 

3 ชุดทดลองการวัดผลงาน : การศึกษาการเคลื่อนไหว ประกอบชุด Bolt และ Washer 

4 ชุดทดลองการวัดผลงาน : การศึกษาการเคลื่อนไหว ประกอบชุด ประกับแผนโลหะ ดวย Bolt และ Nut 

5 ชุดทดลองการวัดผลงาน : การศึกษาการเคลื่อนไหว ประกอบชุด Pin – Board 

6 เครื่องทดสอบแรงดึง 

7 เครื่องทดสอบแรงกด 

8 เครื่องจุลทรรศน 

 

2) หองปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ 

 
 

 



- 66 -  
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ชุดทดลองและอุปกรณภายในหองปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ 

Model Description Q'ty 

FX5U-32MT/ES 

FX5U CPU Module, 32 points, 

DC input / transistor (sink), 

Power supply 220VAC 

14 

GT2104-RTBD 
GOT 4.3 inch, TFT Color (65536 

colors), 24Vdc 
14 

Laboratory Training Kits  Training Kits  14 

Q04UDVCPU 

High-Speed Universal Model 

QCPU,No.of I/O 

points:4096points, program 

capacity: 40K steps 

2 

Q35B Main base 5 slots 2 

Q61P 
Power supply Input 100~240 V 

AC Output 5 V DC 6 A 
2 

QX40  
Input DC (Positive common)  16 

points 18-point terminal block 
2 

QY80 
Output Transistor(Source) 16 

points 18-point terminal block 
2 

Q64AD 
Analog Voltage/current input 4 

channel  input: -10~10 V DC 
2 

Q64DAN 
Analog Voltage/current input 4 

channels input: -10~10 V DC 
2 

PLC Training Kits for iCRAS Training Kits  2 

Decorate Room    1 

GT Works3 Software for GOT 14 

GX Works3  Software for PLC 14 
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2.1.4 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

 
 

ชุดทดลองและอุปกรณภายในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

ลําดับ ชุดทดลอง/อุปกรณ 

1 1. DellTM OptiPlexTM 380   

- Intel (R) Core (TM) 2 Duo Processor E8400 ( 3.0GHz/1066FSB/3M L2 

cache) 

- 3 . 0 0 GHz, 1066MHz FSB, 3MB cache, BIOS Utilities Set-up (EUP 

Enable) 

- 2 GB DDR3 1066MHz SDRAM Memory 

- Dell 17″E1709W Wide Screen Flat Panel LED Monitor 

320GB  7.2 k RPM SATA Hard Drive, Windows XP Professional SP3 32-bit QFE 

patch 

จํานวน 50 เครื่อง 

2 Microsoft Office 2010 

3 Solid Work 

4 Microsoft C# 2005 

5 PSPP 
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1.1.5 หองปฏิบัติการเคมี 
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ชุดทดลองและอุปกรณภายในหองปฏิบัติเคมีวิศวกรรม 

 

รายชื่อเครื่องมือ อุปกรณ  จํานวน  

1. เครื่องชั่ง 4 ตําแหนง 

2. ชุดเครื่องแกว ขวดวัดปริมาตร บีกเกอร หลอดแกว แทงแกว กรวยแกว 

3. ปเปต 

4. บิวเรตต 

5. เตาเผาไฟฟา 

6. โถดูดความชื้น 

7. ชุดลางตัวแบบฉุกเฉิน 

8. ตูดูดไอสารเคมี 

6. ตูอบ 

7. เตาไฟฟา  

8.  ชุดขาตั้ง พรอมท่ีจับ  

9.  เทอรโมมิเตอร  

10. ชุดกลั่นแบบลําดับสวน 

11. ชุดกลั่นธรรมดา 

12. Heating Mantle 

13. ตะเกียงบุนเซน 

14. นาฬิกาจับเวลา 

2 

6 

4 

4 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

6 

2 

2 

2 

4 

4 
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1.1.6 หองปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
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ชุดทดลองและอุปกรณภายในหองปฏิบัติเครื่องกล 

ลําดับ ชุดทดลอง/อุปกรณ 

1 Torsion and Deflection Test 

2 Impact Test 

3 Lost in pipe apparatus Test 

4 Center of Pressure 

5 Thermal Expansion Test 

6 Heat conduction Test 

7 Viscosity of lubricant 

8 Static and Dynamic Balance load 

 

1.1.7 หองปฏิบัติการฝกฝมือชาง 
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ปฏิบัติการงานเช่ือมไฟฟา 

 

 

 

 

 

 

ปฏิบัติการงานเชื่อมไฟฟา จํานวน 

1. เครื่องเชื่อมไฟฟา ระบบ Inverter 

2. หนากากเชื่อมไฟฟาแบบมือถือ 

3. โตะปฏิบัติการงานเชื่อมไฟฟา 

3 

6 

3 
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ปฏิบัติการงานเช่ือมแกส 

 

 
 

 

ปฏิบัติการงานโลหะแผน  

 

 

ปฏิบัติการงานเชื่อมแกส จํานวน 

1. ชุดเชื่อมแกส ออกซิเจน และอะซิทิลิน แบบสนาม 

2. หนากากเชื่อมแกส 

3. สถานปีฏิบัติการงานเชื่อมแกส 

3 

6 

3 

ปฏิบัติการงานโลหะแผน จํานวน 

1.  ท่ังตีเหล็ก 

2. ฆอนเหล็ก ฆอนยาง  

3. เหล็กขีด 

4. เครื่องตัดพับมวน 

5. ไมบรรทัดเหล็ก 

1 

19 

6 

1 

6 
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ปฏิบัติการงานกลึง  

 

 

ปฏิบัติการงานกลึง จํานวน 

1.  เครื่องกลึง Bench Lath  

2.  ชุดคีมปากแหลม 6“  

3. ชุดคีมลอค 10“ 

4. ชุดประแจเลื่อน 10” 

5. ชุดประแจบลอค  25 ตัว 

6. ชุดประแจปากตาย  12 ตัว 

7. เครื่องเลื่อยกลตัดโลหะ 

2 

6 

6 

6 

1 

1 

1 
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ปฏิบัติการงานเจาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิบัติการงานตะไบ 
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ปฏิบัติการงานตะไบ จํานวน 

1.  ตะไบหยาบ 12” 10”  และ 8” 

2.  ตะไบหยาบ 12” 10”  และ 8” 

3.  ปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 8” 

4.  โตะปฏิบัติการฝกฝมือ 

36 

36 

6 

6 

ปฏิบัติการงานเจาะ จํานวน  

1.  แทนเจาะ  ขนาด  1” 

2. แทนเจาะ ขนาด    1 1/2” 

3. เหล็กนําศูนย 

4. โครงเลื่อยมือชุบโครเม่ียม 

5. ชุดดอกสวาน 

6. ชุด DIE เกลียวมือ M10 , M12 

7. ชุด TAP เกลียวมือ M10 , M12 

8. สวานไฟฟา ขนาด 1/2” 

9. หินเจียรมือ ขนาด 4” 

10. แทนเจียรนัย ขนาด 6” 

11. โตะปฏิบัติการงานเจาะ  

1 

1 

1 

6 

5 

5 

5 

1 

1 

1 

4 
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                 1.1.8 หองปฏิบัติการ CNC  
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1.2. โปรแกรมสําเร ็จรูป/ซอฟตแวร (Software) 

1.2.1 Minitab 

1.2.2 SPSS 

1.2.3 LINDO 

1.2.4 LINGO 

1.2.5 Solid Work 

1.2.6 WINQSB 

1.2.7 Microsoft office 

1.2.8 VISUAL C# 2005 

12.9     Flexsim 

 

สถานท่ีตั้งวิทยาเขต อีอีซี จังหวัดชลบุรี 
1. หองปฏ ิบัติการ 

1.1. บัญช ีรายการของว ัสดุ ครุภ ัณฑ และอ ุปกรณ การทดลอง 

 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยี สถานท่ีตั้งวิทยาเขต อีอีซี จังหวัดชลบุรี ประกอบดวยหองปฏิบัติการ 8 หองปฏิบัติการ ดังนี้  

1. หองปฏิบัติการฟสิกส             

2. หองปฏิบัติการเคมี                                                                                                                        

   3.   หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร                                                                                                                                                            

   4.   หองปฏบิัติการวิศวกรรมเครื่องกล       สั่งซ้ืออุปกรณในป 2565  ตามภาคผนวกท่ี 6 

   5.   หองปฏิบัติการวิศวกรรมwaahk         สั่งซ้ืออุปกรณในป 2565 ตามภาคผนวกท่ี 6 

   6.   หองปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ และระบบอัตโนมัติ            (กอสรางในป 2566) 

        7.   หองปฏิบัติการฝกฝมือชาง                                               (กอสรางในป 2566) 
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               1.1.1 หองปฏิบัติการฟสิกส และหองปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

  
 

 

 



 

 

 

อุปกรณชุดปฏิบัติการทางดานวิชาฟสิกส 

รายวิชา ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 1 

ลําดับท่ี ชื่อชุดการทดลอง รายละเอียด ย่ีหอ จํานวน 

1 เครื่องมือวัด เชิงกล และ เครื่องมอืวัดทางไฟฟา 1 เวอรเนียร (Vernier Caliper) 0-150 mm Mitutoyo 10 

  2 ไมโครมิเตอร (Micrometer) 0-25 mm/0.001 mm Mitutoyo 10 

  3 ลูกกลมโลหะ ขนาด 7ตอ32 มม. (480 ลูกตอถุง) GAMMACO 2 

  4 ทอ PVC Lab imp 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 ชุดทดลองการวัดและความคลาดเคลื่อน 1 เครื่องช่ัง Triple Beam Triple Beam 

BALANCE 

5 

  2 ไมบรรทัด Lab imp 5 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

3 ชุดทดลองเวกเตอรและแรงลัพธ 1 ชุดโตะแรงพรอมรอก GAMMACO 5 

  2 ลูกตุมนํ้าหนักผาซีก 1 กรัม GAMMACO 5 

  3 ลูกตุมนํ้าหนักผาซีก 10 กรัม GAMMACO 20 

  4 ลูกตุมนํ้าหนักผาซีก 20 กรัม GAMMACO 20 

  5 ลูกตุมนํ้าหนักผาซีก 50 กรัม GAMMACO 20 

  6 ท่ีแขวนมวล ขนาด 50 กรัม GAMMACO 5 

 

 
 

 

 

 



 

 

4 ชุดทดลองการเคลื่อนท่ีดวยความเรงคงท่ี และกฎการ

เคลื่อนท่ีขอท่ี 2 

1 ชุดเครื่องกลแอตวูต Lab imp 2 

  2 ชุดมวลทดลอง Lab imp 2 

  3 ท่ีแขวนมวล ขนาด 50 กรัม GAMMACO 2 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

5 ชุดทดลองกฎของฮุคสแบบสาธิต 1 ชุดทดลองกฎของฮุคสแบบสาธิต GAMMACO 10 

  2 สปริง ชุดละ 6 อัน (3 แบบ x 2) GAMMACO 5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6 ชุดทดลองความหนืด 1 ชุดทดลองความหนืด GAMMACO 10 

  2 ลูกกลมโลหะ ขนาด 7ตอ32 มม. (480 ลูกตอถุง) GAMMACO 1 

  3 ลูกกลมโลหะ ขนาด 9 มม. (50 ลกูตอถุง) GAMMACO 2 

  4 นาฬิกาจับเวลา FBT 5 

  5 บีกเกอรพลาสติก 250 มล. VITLAB 5 

  6 ถาดผาตดั GAMMACO 5 

  7 C3H8O3 กลีเซอรีน (กลีเซอรอล) 250 cc. GAMMACO 12 

 

 
 

 



 

 

 

7 ความรอนแฝงจําเพาะของการหลอมเหลว 1 ตะเกียงแอลกอฮอลสแตนเลส GAMMACO 10 

  2 ตะแกรงลวดเคลือบเซรามิก GAMMACO 10 

  3 ท่ีก้ันลม-ท่ีวางตะแกรงลวด GAMMACO 10 

  4 ท่ีจับบีกเกอร GAMMACO 10 

  5 ไสตะเกียง GAMMACO 10 

  6 บีกเกอร 250 ซีซ ี Pyrex 10 

  7 เมททิลแอลกอฮอล 450 cc. GAMMACO 6 

 

 
 

 



 

 

 

8 คลื่นน่ิงในเสนเชือก 1 ชุดคลื่นน่ิงในเสนเชือก 3B SCIENTIFIC 1 

  2 ตลับเมตรยาว 2 เมตร NOG 3 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

อุปกรณชุดปฏิบัติการทางดานวิชาฟสิกส 

รายวิชา ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 2 

ลําดับท่ี ชื่อชุดการทดลอง รายละเอียด ย่ีหอ จํานวน 

1 ชุดทดลองกฎของโอหม และวงจรไฟฟากระแสตรง 1 ชุดฝกวงจรไฟฟากระแสตรงกระแสสลับ DA-1 Ana digit 1 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

2 ชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับ 1 ชุดฝกวงจรไฟฟากระแสตรงกระแสสลับ DA-1 Ana digit 1 

 

 
 

3 การวัดมลัติมเิตอร 1 มัลตมิิเตอรอนาล็อต GAMMACO 10 

  2 Digital Multimeter GAMMACO 10 

  3 แหลงจายไฟ AC/DC   

  4 แผงอานคาตัวตานทานแบบรหสัส ี GAMMACO 6 

  5 ตัวตานทาน 47 โอหม GAMMACO 5 

  6 ตัวตานทาน 100 โอหม GAMMACO 5 

  7 ตัวตานทาน 200 โอหม GAMMACO 5 

  8 ตัวตานทาน 220 โอหม GAMMACO 5 

  9 ตัวตานทาน 300 โอหม GAMMACO 5 



 

  10 ตัวตานทาน 1K โอหม GAMMACO 5 

  11 ตัวตานทาน 3.3K โอหม GAMMACO 5 

  12 ตัวตานทาน 10K โอหม GAMMACO 5 

  13 ตัวตานทาน 22K โอหม GAMMACO 5 

  14 ตัวตานทาน 47K โอหม GAMMACO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 ออสซิลโลสโคป 1 ออสซลิโลสโคปดจิิตอล GOS-1052U 6 

  2 เครื่องกําเนิดสัญญาณความถ่ีรูปคลื่น INSTEK 6 

 
 

5 ไดโอดและวงจรเรยีงกระแส 1 ชุดบอรดทดลองพรอมแหงจาย GAMMACO 6 

  2 ซิลิกอนไดโอด 1N4001 GAMMACO 5 

 

 
 



 

 

6 วงจรเรียงกระแส R L C 1 ชุดฝกวงจรไฟฟากระแสตรงกระแสสลับ DA-1 Ana digit 1 

 
 

7 วงจรวีสโตนบริดจ 1 ชุดฝกวงจรไฟฟากระแสตรงกระแสสลับ DA-1 Ana digit 1 

 
 

 

 



 

 

8 ชุดทดลองสนามแมเหล็ก และแรงเคลื่อนไฟฟาเหน่ียวนํา 1 ชุดขดลวดและแกน (Coil and Core) PASCO 1 

  2 แหลงจายไฟ AC/DC   

 
 

9 ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกเบ้ืองตน 1 ชุดฝกวงจรไฟฟากระแสตรงกระแสสลับ ET-3 Ana digit 1 
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1.1.2 หองปฏิบัติการเคมี 

   

   

 



 

 

อุปกรณชุดปฏิบัติการทางดานวิชาเคมี 

รายวิชา ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม  

ลําดับท่ี ชื่อชุดการทดลอง รายละเอียด ย่ีหอ จํานวน 

1 การวัดทางวิทยาศาสตร 1 เครื่องช่ังไฟฟา Ohaus 2 

  2 กระบอกตวง 10 มล. GAMMACO 50 

   กระบอกตวง 50 มล. GAMMACO 15 

   กระบอกตวง 100 มล. GAMMACO 15 

  3 ปเปตแบบมีขีด 1 ซีซี GAMMACO 15 

   ปเปตแบบมีขีด 2 ซีซี GAMMACO 15 

   ปเปตแบบมีขีด 5 ซีซี GAMMACO 15 

   ปเปตแบบมีขีด 10 ซีซี GAMMACO 15 

   ปเปตแบบมีขีด 25 ซีซี GAMMACO 15 

  4 บีกเกอร 50 มล. GAMMACO 30 

   บีกเกอร 100 มล. GAMMACO 30 

   บีกเกอร 250 มล. GAMMACO 30 

   บีกเกอร 600 มล. GAMMACO 15 

   บีกเกอร 1000 มล. GAMMACO 15 

  5 บิวเรต GAMMACO 15 

   หลอดหยด GAMMACO 30 

 



 

2 ชุดทดลอง 1 ขวดรูปชมพู GAMMACO 40 

  2 แผนอะลมูีเนียมและหนังยาง GAMMACO 1 

  3 ท่ีจับขวดรูปชมพู GAMMACO 15 

  4 บีกเกอร GAMMACO 120 

  5 กระบอกตวง GAMMACO 80 

  6 เทอรโมมเิตอร GAMMACO 15 

  7 ขาตั้งและตัวจบัยึด GAMMACO 10 

  8 Hot Plate GAMMACO 10 

  9 เครื่องช่ัง GAMMACO 2 

3 การไตเตรท กรด – เบส 1 ขวดรูปชมพู GAMMACO 40 

  2 กระดาษลิสมัส GAMMACO 2 

  3 เครื่องวัด pH แบบตั้งโตะ Hanna 1 

4 การวิเคราะหนํ้ากระดาง 1 ขวดรูปชมพู GAMMACO 2 

  2 บิวเรต GAMMACO 2 

  3 บีเกอร GAMMACO 10 

  4 ปเปต GAMMACO 10 

  5 Hot Plate GAMMACO 10 

 

 

 



 

 

 

5 ปริมาณสารสมัพันธของปฏิกิริยาเคมี 1 บีกเกอร 50 มล. GAMMACO 10 

  2 บีกเกอร 250 มล. GAMMACO 10 

  3 กระบอกตวง GAMMACO 10 

  4 แทงแกวคนสาร GAMMACO 10 

  5 กระดาษกรอง GAMMACO 10 

  6 กระจกนาฬิกา GAMMACO 10 

  7 ขวดนํ้ากลั่น GAMMACO 10 

  8 เครื่องช่ังสาร GAMMACO 1 

  9 โถดูดความช้ืน GAMMACO 1 

  10 ตูอบ GAMMACO 1 

6 สมดลุเคม ี 1 หลอดทดลอง GAMMACO 10 

  2 ท่ีใสหลอดทดลอง GAMMACO 10 

  3 อางนํ้ารอน GAMMACO 10 

  4 กระบอกตวง 10 ซซี ี GAMMACO 10 

  5 ปเปต GAMMACO 10 

  6 ลูกยาง GAMMACO 10 

  7 ขวดนํ้ากลั่น GAMMACO 10 

  8 หลอดหยด GAMMACO 10 

 



 

 

7 อัตราของปฏิกิริยาเคม ี 1 ขวดรูปชมพู GAMMACO 10 

  2 กระบอกตวง GAMMACO 10 

  3 นาฬิกาจับเวลา GAMMACO 10 

  4 กระดาษ A4 GAMMACO 10 

  5 เทอรโมมเิตอร GAMMACO 10 

8 เซลลไฟฟาเคมี 1 1 บีกเกอร 50 มล. GAMMACO 10 

  2 กระดาษกรอง GAMMACO 10 

  3 แผนสังกะสี แผนทองแดง แผนตะก่ัว GAMMACO 10 

  4 มัลตมิิเตอร GAMMACO 10 

9 ความรอนของปฏิกิริยาเคม ี 1 ขวดรูปชมพู GAMMACO 10 

  2 บีกเกอร 50 มล. GAMMACO 10 

  3 บีกเกอร 250 มล. GAMMACO 10 

  4 กระบอกตวง 250 mL GAMMACO 10 

  5 เครื่องช่ังสาร GAMMACO 2 

  6 แทงแกวสําหรับคนสาร GAMMACO 10 

  7 ขวดนํ้ากลั่น GAMMACO 10 

  8 Hot Plate GAMMACO 10 

  9 เทอรโมมเิตอร GAMMACO 10 
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ตัวอยางอุปกรณในหองปฎิบัติการเคม ี
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1.1.3 หองปฏิบัติคอมพิวเตอร 
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สําหรับหองปฎิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ และระบบอัตโนมัติ หองปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล และ

หองปฏิบัติการฝกฝมือชาง มีกําหนดการสรางอาคารเรียนใหมในป 2565 แลวเสร็จในป 2568 ซ่ึงจะมีผังการจัดวาง

หองปฎิบัติการดังภาพ 

 

 

หองปฎิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ และระบบอัตโนมัติ 
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หองปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล และหองปฏิบัติการฝกฝมือชาง 
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2. แหลงบริการขอม ูลทางว ิชาการ 

    หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของหลักสูตร ดังตอไปนี ้

       หองสมุด ซ่ึงมีหนังสือ วารสาร สื่อวิดีทัศน และอ่ืนๆ รวมจํานวนกวา 92,000 รายการ โดยมีหนังสือในสวนของ

หลักสูตรจํานวนรวม 3,868 เลม เพ่ิมข้ึนจากปการศึกษา 2563 จํานวน 543 เลม และวารสารเฉพาะสําหรับหลักสูตร 

เชน เชน วารสาร E-Commerce วารสาร Eworld วารสาร Industrial Technology Review วารสาร Micro 

Computer ว า รส าร  PC Today ว า รส าร  Technology & Innomag เ ป นต น  ร วม ท้ั ง ร ะบบสื บค นข อ มู ล

ทรัพยากรหองสมุดผานระบบหองสมุดอัตโนมัติ (Web OPAC) และ Application PIM e-Library 

 

   

Application PIM e-Library และระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

 

หองสมุดของสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน แจงวัฒนะ 
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หองสมุดของสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน วิทยาเขตอีอีซี 

       ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสจํานวน 3 ฐานขอมูล ไดแก 

- ฐานขอมูล Emerald ซ่ึ ง เปนฐานขอมูลวารสารอิ เล็กทรอนิกส  ท่ีครอบคลุมด านการจัดการ 

(Management), บริหารธรุกิจ (Business Administration) และวิทยาการสารสนเทศ (Information Science) รวมท้ัง 

สาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

- ฐานขอมูล CEIC เปนฐานขอมูลเศรษฐกิจมหภาคเชิงสถิติ ตัวเลข ครอบคลุมกลุมประเทศเศรษฐกิจกวา 

121 ประเทศท่ัวโลก ซ่ึงขอมูลเหลานี้มีท่ีมาจากแหลงหนวยงานของขอมูลโดยตรง เชน หนวยงานของภาครัฐ สถาบัน

ตางๆ และภาคเอกชนท่ีมีความนาเชื่อถือ โดยมีลักษณะของขอมูลท่ีเก่ียวของกับสถานการณเศรษฐกิจ การลงทุน ท่ีมีการ

รวบรวม จัดเก็บและทําการวิเคราะหอยางเปนระบบจากหนวยงานท่ีเปนท่ียอมรับและเชื่อถือได รวมท้ังมีการแสดงขอมูล

ประกอบดวยตัวเลขและแผนภูมิทําใหสะดวกในการนํามาใชงาน SAGE Journals Online ประกอบดวยวารสารมากกวา 

440 รายชื่อ ในสาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการแพทย ในรูปของบทความฉบับสมบูรณ 

สําหรับสถาบันไดบอกรับวารสาร New Media & Society และวารสาร Mobile Media & Communication ของ

ฐานขอมูลดังกลาว 

 

2.2. ส่ิงอำนวยความสะดวก 

1. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน 10 หอง สถานท่ีตั้งแจงวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี และจํานวน 3 หอง 

สถานท่ีตั้งวิทยาเขต อีอีซี จังหวัดชลบุรี 

2. คอมพิวเตอรสวนกลางบริการนักศึกษาจํานวน 639 เครื่อง โดยมีความความเร็วของระบบ Network  

                   2.5 Gbps 

3. บริการ Wi-Fi ของสถาบันผานระบบ PIM Hotspot โดยมีความเร็วของระบบ Wi-Fi 2.5 Gbps 
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4. ศูนยอาหาร  CP Food world แจงวัฒนะ  

 
 

5. ศูนยอาหาร วิทยาเขตอีอีซี 
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3. การประกันค ุณภาพการศ ึกษา 

    รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลกัสูตร/ระด ับคณะ/ระดับสถาบนัการศึกษาจากหนวยงานท ี่รับผ ิดชอบ 

โดยขอมูลเป ็นปจจุบัน    (ภาคผนวกท่ี 5) 
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สวนท ี่ 6 ภาคผนวก 

ภาคผนวก 1 เอกสาร/หน ังสือท่ีสภาสถาบันการศ ึกษาอน ุม ัติหลักสูตร 

 

 

ภาคผนวก 2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ ท่ีผานการอน ุม ัติจากสภาสถาบันการศ ึกษา 

                 File มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ 

 

ภาคผนวก 3 แผนการสอน (มคอ.3) 

                Zip file รวม มคอ.3 หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ 

 

ภาคผนวก 4 ค ูม ือปฏิบัติการท่ีใชในการเร ียนการสอน 

                Zip file คูมือปฏิบัติการท่ีใชในการเรียนการสอน 

 

ภาคผนวก 5 เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ พ.ศ. 2563 

               Zip file เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ภาคผนวก 6 ขอมูลการส่ังซ้ืออุปกรณหองปฎิบัติการวิศวกรรมไฟฟา และปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2565 

               Zip file ขอมูลการสั่งซ้ืออุปกรณหองปฎิบัติการ 
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ภาคผนวก 1 เอกสาร/หน ังสือท่ีสภาสถาบันการศ ึกษาอน ุม ัติหลักสูตร 

 

      สภาสภาบันการจัดการปญญาภิวัฒน อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและ

การผลิตอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)  
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  สภาสภาบันการจัดการปญญาภิวัฒน อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการ

ผลิตอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) “เพ่ิมสถานท่ีตั้งวิทยาเขตอีอีซี  จังหวัดชลบุรี” 
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      สภาสภาบันการจัดการปญญาภิวัฒน อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและ

การผลิตอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) “รวมเลมหลักสูตรตามคําแนะนําของ สปอว.” 
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ภาคผนวก 2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ ท่ีผานการอน ุม ัติจากสภาสถาบันการศ ึกษา 

                 File มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ 

 

ภาคผนวก 3 แผนการสอน (มคอ.3) 

                Zip file รวม มคอ.3 หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ 

 

ภาคผนวก 4 ค ูม ือปฏิบัติการท่ีใชในการเร ียนการสอน 

                Zip file คูมือปฏิบัติการท่ีใชในการเรียนการสอน 

 

ภาคผนวก 5 เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ พ.ศ. 2563 

               Zip file เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ภาคผนวก 6 ขอมูลการส่ังซ้ืออุปกรณหองปฎิบัติการวิศวกรรมไฟฟา และปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2565 

               Zip file ขอมูลการสั่งซ้ืออุปกรณหองปฎิบัติการ 
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