
 - 0 - 

 
 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) ของสถาบันการศึกษา 
 

สำหรับการขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

สำหรับผูAเขAาศึกษาปEการศึกษา 2564 -2568 
 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตรO 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 

เลขที่ 169  ถนนลงหาดบางแสน 
ตำบลแสนสุข  อำเภอเมืองชลบุร ี

จังหวัดชลบุรี 20131 
 
 

สิงหาคม 2565 
 



- 1 - 

สารบัญ 
 

ส"วนท่ี 1 หลักสูตร 3 
 1. ช่ือหลักสูตร 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา 
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคBของหลักสูตร (ใหEระบุสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
5. ระบบการจัดการศึกษา 
6. แผนการศึกษา 
7. การเทียบโอน/ยกเวEนรายวิชา 
8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
9. ช่ือผูEรับรอง/อนุมัติขEอมูล 
10. ช่ือผูEรับผิดชอบ/ผูEประสานงานหลักสูตร 

3 
3 
3 
3 
4 
5 
19 
19 
19 
20 

ส"วนท่ี 2 นิสิต/นักศึกษา 21 
 1. คุณสมบัติของผูEเขEาศึกษา 

2. แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ป] 
3. คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคB 
4. มาตรฐานผลการเรียนรูE 

21 
22 
23 
42 

ส"วนท่ี 3 คณาจารย= 44 
 1. ประธานหลักสูตร 

2. อาจารยBผูEรับผิดชอบหลักสูตร 
3. อาจารยBประจำหลักสูตร/อาจารยBประจำสาขาวิชา (อนาคตใหEใชEคำเดียวกันกับของกระทรวงฯ) 
4. บุคลากรชcวยสอน/ผูEชcวยสอนวิชาปฏิบัติการ 
5. อัตราสcวนระหวcางอาจารยBประจำตcอนักศึกษา 
6. แผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ป] 

44 
44 
45 
49 
49 
50 

ส"วนท่ี 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองค=ความรูH 52 
 1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองคBความรูEท่ีสภาวิศวกรกำหนด (Curriculum Mapping) 

2. ตารางแสดงผูEสอนในแตcละองคBความรูE 
52 
62 

ส"วนท่ี 5 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูHและการประกันคุณภาพการศึกษา 95 
 1. หEองปฏิบัติการ 

1.1. บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑB และอุปกรณBการทดลอง 
1.2. โปรแกรมสำเร็จรูป/ซอฟตBแวรB (Software) 

2. แหลcงบริการขEอมูลทางวิชาการ 
2.1. หEองสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2. ส่ิงอำนวยความสะดวก 

3. การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

95 
96 
114 
115 
115 
115 
116 



- 2 - 

ส"วนท่ี 6 ภาคผนวก 117 
 ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนังสือท่ีสภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตร 

ภาคผนวก 2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณBท่ีผcานการอนุมัติ 
จากสภาสถาบันการศึกษา 

ภาคผนวก 3 แผนการสอน (มคอ.3) (เฉพาะวิชาท่ีขอเทียบองคBความรูE) 
ภาคผนวก 4 คูcมือปฏิบัติการท่ีใชEในการเรียนการสอน 
ภาคผนวก 5   รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  

118 
123 

 
288 
773 
1106 



- 3 - 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) 
{ช่ือหลักสูตร} 

{สาขาวิชา} 

 

ช่ือสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตบางแสน  คณะวิศวกรรมศาสตร=  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
สาขาวิศวกรรมท่ีรับรองปริญญา วิศวกรรมอุตสาหการ 
ปGการศึกษาท่ีรับรองปริญญา 2564 - 2568 
 

สHวนท่ี 1 หลักสูตร 

 

1. ช่ือหลักสูตร 

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

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็มภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
ช่ือยHอภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Industrial Engineering) 
ช่ือยHอภาษาอังกฤษ : B.Eng.  (Industrial Engineering) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา  

วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาไทย : ไม"มี 
วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาอังกฤษ : ไม"มี 

 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงคTของหลักสูตร 

4.1. ปรัชญาของหลักสูตร 
ผลิตบัณฑิตใหHเรียนรูHผ"านประสบการณ=เพื่อความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีการผลิตและการบริการ สู"วิศวกรอุตสา

หการมืออาชีพที่มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตระหนักถึง ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการ
ทำงานเปuนทีม 
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4.2. วัตถุประสงคTของหลักสูตร 

เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรน้ีแลHว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังน้ี        
1. ทำงานเปuนทีมไดHดี มีคุณธรรมและจริยธรรม 
2. สามารถระบุปwญหา วิเคราะห= ออกแบบวิธีการแกHปwญหาและดำเนินการแกHปwญหาในอุตสาหกรรมการ

ผลิตและบริการไดHอย"างสรHางสรรค= 
3. มีความเช่ียวชาญในการออกแบบการวัด วิเคราะห=ผล ประเมิน สรุป และนำมาใชHประโยชน= 
4. ส่ือสารและนำเสนอไดHดี กลHาแสดงออก มีทักษะภาษาอังกฤษท่ีดี 
5. ใชHซอฟต=แวร=และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเก่ียวขHองกับการจัดการและการผลิตไดH  
6. สามรถใชHเคร่ืองจักรและเคร่ืองมือทางวิศวกรรมท่ีเก่ียวขHองกับการจัดการและการผลิตไดH 

 

5. ระบบการจัดการศึกษา 

5.1. ระบบ 

ใชHระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ป{การศึกษา แบ"งออกเปuน 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษา ไม"นHอยกว"า 15 สัปดาห= 

5.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูรXอน 

การจัดการศึกษาในภาคฤดูรHอน จำนวน 1 ภาค ภาคละ 8 สัปดาห= 

5.3. การเทียบเคียงหนHวยกิตในระบบทวิภาค 

-ไม"มี- 
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6. แผนการศึกษา 

รายละเอียดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรของทุกแผนการศึกษาที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนใหHกับผูHเขHาศึกษา 
(ดังตัวอย"างแนบทHาย) 

แผนการศึกษาที่ 1 : แผนการศึกษาฝ6กงาน (ผู:สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6) 

ปIการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หนTวยกิต  
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ

ศึกษาด:วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป 89510064  ภูมิบูรพา 

Wisdom of BUU 

3 (2-2-5) 

89510264 ความสุขและคุณคHาชีวิต 

Happiness and Values of Life 

2 (1-2-3) 

89520464 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3 (2-2-5) 

วิชาเฉพาะ 30212164 คณิตศาสตรfวิศวกรรม 1  

Engineering Mathematics I 

3 (3-0-6) 

30810264 ฟjสิกสfพื้นฐานสำหรับวิศวกรรม  

Introductory Physics for Engineering 

3 (3-0-6) 

30810364 ปฏิบัติการฟjสิกสfพื้นฐานสำหรับวิศวกรรม  

Introductory Physics Laboratory for 

Engineering 

1 (0-3-1) 

50210162 เคมีสำหรับวิศวกรรรม 

Chemistry for Engineering 

3 (3-0-6) 

50210262 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรรม 

Chemistry Laboratory for Engineering 

1 (0-3-1) 

รวม (Total) 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 6 - 

ปIการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หนTวยกิต  
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ

ศึกษาด:วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป 89520364 กิจกรรมสรvางสรรคf 

Creative Activities 

2 (1-2-3) 

89520664 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูvชีวิตจริง 

Experiential English 

3 (2-2-5) 

วิชาเฉพาะ 30212264 คณิตศาสตรfวิศวกรรม 2    

Engineering Mathematics II 

3 (3-0-6) 

30810464 ฟjสิกสfทั่วไปสำหรับวิศวกรรม  

General Physics for Engineering 

3 (3-0-6) 

30810564 ปฏิบัติการฟjสิกสfทั่วไปสำหรับวิศวกรรม General 

Physics Laboratory for Engineering 

1 (0-3-1) 

50310164 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3 (2-3-4) 

50121164 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials  

3 (3-0-6) 

วิชาเลือกเสร ี xxxxxxxx วิชาเลือกเสร ี1 

Free Elective 1 

2 (x-x-x) 

รวม (Total) 20 
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ปIการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หนTวยกิต  
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ

ศึกษาด:วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป 89510664 เสพศิลปÇสรvางสุข 

Appreciation of Arts for a Happy Life 

2 (1-2-3) 

89520864 ทักษะภาษาไทยเพื่อการอาชีพในสังคมรHวมสมัย 

Thai Language Skills for Careers in 

Contemporary Society          

2 (1-2-3) 

89530064 โอกาสและความทvาทายในการทำงานในโลกอนาคต 

Opportunities and Challenges for Future 

Careers 

2 (2-0-4) 

วิชาเฉพาะ 30222164 คณิตศาสตรfวิศวกรรม 3  

Engineering Mathematics III 

3 (3-0-6) 

51410164 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรfสำหรับวิศวกรรม 

Computer Programming for Engineering 

3 (2-3-4) 

50122164 ปฏิบัติการฝäกเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม 

Engineering Tools and Operations Laboratory  

2 (0-6-2) 

50122264 กระบวนการผลิต 

Manufacturing Processes 

3 (3-0-6) 

50123264 สถิติวิศวกรรม 

Engineering Statistics  

3 (3-0-6) 

รวม (Total) 20 
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ปIการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หนTวยกิต  
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ

ศึกษาด:วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป 89510464 อาหารเพื่อสุขภาพ 

Food for Health 

2 (1-2-3) 

 

89520264 

กระบวนการคิดเพื่อเขvาใจตนเองและผูvอื่น 

Thinking Process for Understanding Oneself 

and Others 

2 (1-2-3) 

วิชาเฉพาะ 50010164 กลศาสตรfวิศวกรรม  

Engineering Mechanics 

3 (3-0-6) 

50328264 อุณหพลศาสตรfสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 

Thermodynamics for Industrial Engineering 

3 (3-0-6) 

50121264 เทคโนโลยีวัสด ุ

Material Technology 

2 (2-0-4) 

50121364

  

ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมและวิศวกรรมเครื่องกล 

Engineering Material and Mechanical Laboratory 

1 (0-3-1) 

50122464 การเขียนแบบการผลิต  

Production Drawing   

2 (1-3-2) 

50122564 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต  

Manufacturing Processes Laboratory  

2 (0-4-2) 

50126164 เศรษฐศาสตรfวิศวกรรม 

Engineering Economy 

3 (3-0-6) 

รวม (Total) 20 
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ปIการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หนTวยกิต  
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ

ศึกษาด:วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxxx เลือกเรียน 1 รายวิชา ในกลุHม 3.2.1 รายวิชาความรูv

เพื่อการทำงาน ดvานเทคโนโลยี หรือดvานการบริหาร

จัดการ 

2 (2-0-4) 

 xxxxxxxx เลือกเรียน 1 รายวิชา ในกลุHม 3.2.1 รายวิชาความรูv

เพื่อการทำงาน ดvานเทคโนโลยี หรือดvานการบริหาร

จัดการ 

2 (2-0-4) 

วิชาเฉพาะ 50430164 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟéา  

Fundamental of Electrical Engineering 

3 (2-3-4) 

50133364 การวิจัยการดำเนินงาน 

Operations Research 

3 (3-0-6) 

50134164 การศึกษาการทำงานอุตสาหกรรม 

Industrial Work Study 

3 (3-0-6) 

50135164 การควบคุมคุณภาพ 

Quality Control 

3 (3-0-6) 

50136264 การวิเคราะหfตvนทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ  

Industrial Cost Analysis and Budgeting 

3 (3-0-6) 

วิชาเลือกเสร ี xxxxxxxx วิชาเลือกเสร ี2 

Free Elective 2 

2 (x-x-x) 

รวม (Total) 21 
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ปIการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หนTวยกิต  
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ

ศึกษาด:วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxxx ใหvเลือกเรียน 1 รายวิชา ในกลุHม 3.2.2 รายวิชา

บูรณาการ 

3 (0-0-9) 

วิชาเฉพาะ 50030064 เตรียมการฝäกประสบการณfเชิงบูรณาการ    รHวมกับ

อุตสาหกรรม 

Pre-cooperative Education 

1 (0-3-1) 

50130164 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 

Industrial Engineering Laboratory 

1 (0-3-1) 

50133464 การวางแผนและควบคุมการผลิต 

Production Planning and Control 

3 (3-0-6) 

50133564 วิศวกรรมการบำรุงรักษา 

Maintenance Engineering 

3 (3-0-6) 

50134264 วิศวกรรมความปลอดภัย 

Safety Engineering 

3 (3-0-6) 

50138164 การออกแบบผังโรงงาน 

Industrial Plant Design 

3 (3-0-6) 

50138264 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 1 

Industrial Automation I 

3 (2-2-5) 

50139164 ระเบียบวิธีการทำโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

Industrial Engineering Project Methodology 

1 (0-2-1) 

รวม (Total) 21 
 

 

ปIการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร:อน) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หนTวยกิต  
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ

ศึกษาด:วยตนเอง) 
วิชาเฉพาะ 50149264 การฝäกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

Industrial Engineering Practical Training 

1 (0-3-1) 

รวม (Total) 1 
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ปIการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หนTวยกิต  
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ

ศึกษาด:วยตนเอง) 
วิชาเฉพาะ 50149364 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 

Industrial Engineering Project I   

1 (0-3-1) 

501xxx64 วิชาเลือกเฉพาะทางวิศวกรรม 1 

Major Elective 1 
3 (x-x-x) 

501xxx64 วิชาเลือกเฉพาะทางวิศวกรรม 2 

Major Elective 2 
3 (x-x-x) 

วิชาเลือกเสร ี xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 

Free Elective 3 

2 (x-x-x) 

รวม (Total) 9 
 

ปIการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หนTวยกิต  
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ

ศึกษาด:วยตนเอง) 
วิชาเฉพาะ 50149464 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 

Industrial Engineering Project II 

2 (0-6-2) 

50149564 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

Industrial Engineering Seminar 

1 (0-2-1) 

501xxx64 วิชาเลือกเฉพาะทางวิศวกรรม 3 

Major Elective 3 
3 (x-x-x) 

501xxx64 วิชาเลือกเฉพาะทางวิศวกรรม 4 

Major Elective 4 
3 (x-x-x) 

รวม (Total) 9 
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แผนการศึกษาที่ 2 : แผนการศึกษาสหกิจศึกษา (ผู:สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6) 

 ปIการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หนTวยกิต  
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ

ศึกษาด:วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป 89510064  ภูมิบูรพา 

Wisdom of BUU 

3 (2-2-5) 

89510264 ความสุขและคุณคHาชีวิต 

Happiness and Values of Life 

2 (1-2-3) 

89520464 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3 (2-2-5) 

วิชาเฉพาะ 30212164 คณิตศาสตรfวิศวกรรม 1  

Engineering Mathematics I 

3 (3-0-6) 

30810264 ฟjสิกสfพื้นฐานสำหรับวิศวกรรม  

Introductory Physics for Engineering 

3 (3-0-6) 

30810364 ปฏิบัติการฟjสิกสfพื้นฐานสำหรับวิศวกรรม  

Introductory Physics Laboratory for 

Engineering 

1 (0-3-1) 

50210162 เคมีสำหรับวิศวกรรรม 

Chemistry for Engineering 

3 (3-0-6) 

50210262 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรรม 

Chemistry Laboratory for Engineering 

1 (0-3-1) 

รวม (Total) 19 
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ปIการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หนTวยกิต  
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ

ศึกษาด:วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป 89520364 กิจกรรมสรvางสรรคf 

Creative Activities 

2 (1-2-3) 

89520664 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูvชีวิตจริง 

Experiential English 

3 (2-2-5) 

วิชาเฉพาะ 30212264 คณิตศาสตรfวิศวกรรม 2    

Engineering Mathematics II 

3 (3-0-6) 

30810464 ฟjสิกสfทั่วไปสำหรับวิศวกรรม  

General Physics for Engineering 

3 (3-0-6) 

30810564 ปฏิบัติการฟjสิกสfทั่วไปสำหรับวิศวกรรม General 

Physics Laboratory for Engineering 

1 (0-3-1) 

50310164 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3 (2-3-4) 

50121164 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials  

3 (3-0-6) 

วิชาเลือกเสร ี xxxxxxxx วิชาเลือกเสร ี1 

Free Elective 1 

2 (x-x-x) 

รวม (Total) 20 
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ปIการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หนTวยกิต  
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ

ศึกษาด:วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป 89510664 เสพศิลปÇสรvางสุข 

Appreciation of Arts for a Happy Life 

2 (1-2-3) 

89520864 ทักษะภาษาไทยเพื่อการอาชีพในสังคมรHวมสมัย 

Thai Language Skills for Careers in 

Contemporary Society          

2 (1-2-3) 

89530064 โอกาสและความทvาทายในการทำงานในโลกอนาคต 

Opportunities and Challenges for Future 

Careers 

2 (2-0-4) 

วิชาเฉพาะ 30222164 คณิตศาสตรfวิศวกรรม 3  

Engineering Mathematics III 

3 (3-0-6) 

51410164 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรfสำหรับวิศวกรรม 

Computer Programming for Engineering 

3 (2-3-4) 

50122164 ปฏิบัติการฝäกเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม 

Engineering Tools and Operations Laboratory  

2 (0-6-2) 

50122264 กระบวนการผลิต 

Manufacturing Processes 

3 (3-0-6) 

50123264 สถิติวิศวกรรม 

Engineering Statistics  

3 (3-0-6) 

รวม (Total) 20 
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ปIการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หนTวยกิต  
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ

ศึกษาด:วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป 89510464 อาหารเพื่อสุขภาพ 

Food for Health 

2 (1-2-3) 

 

89520264 

กระบวนการคิดเพื่อเขvาใจตนเองและผูvอื่น 

Thinking Process for Understanding Oneself 

and Others 

2 (1-2-3) 

วิชาเฉพาะ 50010164 กลศาสตรfวิศวกรรม  

Engineering Mechanics 

3 (3-0-6) 

50328264 อุณหพลศาสตรfสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 

Thermodynamics for Industrial Engineering 

3 (3-0-6) 

50121264 เทคโนโลยีวัสด ุ

Material Technology 

2 (2-0-4) 

50121364

  

ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมและวิศวกรรมเครื่องกล 

Engineering Material and Mechanical Laboratory 

1 (0-3-1) 

50122464 การเขียนแบบการผลิต  

Production Drawing   

2 (1-3-2) 

50122564 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต  

Manufacturing Processes Laboratory  

2 (0-4-2) 

50126164 เศรษฐศาสตรfวิศวกรรม 

Engineering Economy 

3 (3-0-6) 

รวม (Total) 20 
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ปIการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หนTวยกิต  
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ

ศึกษาด:วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxxx เลือกเรียน 1 รายวิชา ในกลุHม 3.2.1 รายวิชาความรูv

เพื่อการทำงาน ดvานเทคโนโลยี หรือดvานการบริหาร

จัดการ 

2 (2-0-4) 

 xxxxxxxx เลือกเรียน 1 รายวิชา ในกลุHม 3.2.1 รายวิชาความรูv

เพื่อการทำงาน ดvานเทคโนโลยี หรือดvานการบริหาร

จัดการ 

2 (2-0-4) 

วิชาเฉพาะ 50430164 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟéา  

Fundamental of Electrical Engineering 

3 (2-3-4) 

50133364 การวิจัยการดำเนินงาน 

Operations Research 

3 (3-0-6) 

50134164 การศึกษาการทำงานอุตสาหกรรม 

Industrial Work Study 

3 (3-0-6) 

50135164 การควบคุมคุณภาพ 

Quality Control 

3 (3-0-6) 

50136264 การวิเคราะหfตvนทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ  

Industrial Cost Analysis and Budgeting 

3 (3-0-6) 

วิชาเลือกเสร ี xxxxxxxx วิชาเลือกเสร ี2 

Free Elective 2 

2 (x-x-x) 

รวม (Total) 21 
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ปIการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หนTวยกิต  
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ

ศึกษาด:วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxxx ใหvเลือกเรียน 1 รายวิชา ในกลุHม 3.2.2 รายวิชา

บูรณาการ 

3 (0-0-9) 

วิชาเฉพาะ 50030064 เตรียมการฝäกประสบการณfเชิงบูรณาการ    รHวมกับ

อุตสาหกรรม 

Pre-cooperative Education 

1 (0-3-1) 

50130164 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 

Industrial Engineering Laboratory 

1 (0-3-1) 

50133464 การวางแผนและควบคุมการผลิต 

Production Planning and Control 

3 (3-0-6) 

50133564 วิศวกรรมการบำรุงรักษา 

Maintenance Engineering 

3 (3-0-6) 

50134264 วิศวกรรมความปลอดภัย 

Safety Engineering 

3 (3-0-6) 

50138164 การออกแบบผังโรงงาน 

Industrial Plant Design 

3 (3-0-6) 

50138264 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 1 

Industrial Automation I 

3 (2-2-5) 

50139164 ระเบียบวิธีการทำโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

Industrial Engineering Project Methodology 

1 (0-2-1) 

รวม (Total) 21 
 

 

ปIการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร:อน) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หนTวยกิต  
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ

ศึกษาด:วยตนเอง) 
วิชาเฉพาะ 50149264 การฝäกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

Industrial Engineering Practical Training 

1 (0-3-1) 

รวม (Total) 1 
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ปIการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หนTวยกิต  
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ

ศึกษาด:วยตนเอง) 
วิชาเฉพาะ 50149364 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 

Industrial Engineering Project I   

1 (0-3-1) 

50149664 การฝäกประสบการณfเชิงบูรณาการรHวมกับอุตสาหกรรม 

Co-operative Studies 

6 (0-18-6) 

รวม (Total) 7 
 

 

ปIการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หนTวยกิต  
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ

ศึกษาด:วยตนเอง) 
วิชาเฉพาะ 50149464 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 

Industrial Engineering Project II 

2 (0-6-2) 

50149564 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

Industrial Engineering Seminar 

1 (0-2-1) 

501xxx64 วิชาเลือกเฉพาะทางวิศวกรรม 3 

Major Elective 3 
3 (x-x-x) 

501xxx64 วิชาเลือกเฉพาะทางวิศวกรรม 4 

Major Elective 4 
3 (x-x-x) 

วิชาเลือกเสร ี xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 

Free Elective 3 

2 (x-x-x) 

รวม (Total) 11 
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7. การเทียบโอน/ยกเวXนรายวิชา 

1) การเทียบโอนหน"วยกิตและรายวิชาเปuนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิต
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และท่ีแกHไขเพ่ิมเติม (ถHามี)  

2) การสะสมหน"วยกิต (Credit Bank) เปuนไปตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร= วิจัยและ
นวัตกรรม เรื ่อง แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน"วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 
กันยายน พ.ศ. 2562 และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา (ถHามี) 

3) การลงทะเบียนเรียนขHามมหาวิทยาลัยเปuนไปตามขHอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว"าดHวยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2555 และประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร= มหาวิทยาลัยบูรพา และท่ีแกHไขเพ่ิมเติม (ถHามี) 

4) ไม"มีการเทียบโอน/ยกเวHนรายวิชาสำหรับผูHสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เน่ืองจาก
หลักสูตรรับผูHสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท"าเขHาเรียน 

 
8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

1)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปÄดสอน ภาคการศึกษาตHน ป{การศึกษา 2564 

     ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

2)  สภาวิชาการ ใหHความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม คร้ังพิเศษท่ี 2/2564 

     วันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 

3)  คณะกรรมการนโยบายวิชาการ ใหHความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม คร้ังท่ี 4/2564 

     วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

4)  สภามหาวิทยาลัย ใหHความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม คร้ังพิเศษท่ี 2/2564 

     วันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2564 

 
9. ช่ือผูXรับรอง/อนุมัติขXอมูล 

ตารางแสดงรายชื่อผู:รับรอง/อนุมัต ิ

ชื่อ-สกุล ตำแหนTงบริหาร วาระการดำรงตำแหนTง 

รองศาสตราจารย=.ดร.วัชรินทร= กาสลัก 
อธิการบดี

มหาวิทยาลัยบูรพา 
15 มิถุนายน 2563 - 14 มิถุนายน 2567 

 
 
 

 (ลงช่ือ) ................................................................. 
 (   รองศาสตราจารย= ดร.วัชรินทร= กาสลัก  ) 

 ตำแหน"ง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 วันท่ี.............เดือน..................................พ.ศ. …….. 
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10. ช่ือผูXรับผิดชอบ/ผูXประสานงานหลักสูตร 
ตารางแสดงรายชื่อผู:รับผิดชอบ/ผู:ประสานงาน 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนTง โทรศัพทh E-mail 

1 ดร. บัญชา อริยะจรรยา ประธานหลักสูตร/ผูvประสานงาน 090-918-2989 bancha@eng.buu.ac.th 

2 รศ. จันทรfฑา นาควชิรต

ระกูล 

อาจารยfผูvรับผิดชอบหลักสูตร 086-832-0120 

 

chantran@eng.buu.ac.th 

3 ผศ.ดร. กฤษดา ประสพ

ชัยชนะ 

อาจารยfผูvรับผิดชอบหลักสูตร 086-508-8695 kritsadap@eng.buu.ac.th 

4 ดร. โรสมารินทรf สุขเกษม อาจารยfผูvรับผิดชอบหลักสูตร 086-644-7089 rosemary@eng.buu.ac.th 

5 ผศ.ดร. สุนิสา คำสุข อาจารยfผูvรับผิดชอบหลักสูตร 080-408-9960 sunisak@eng.buu.ac.th 

6 อ. ธนาวดี เพชรยศ อาจารยfผูvรับผิดชอบหลักสูตร 093-139-5895 thanawad@eng.buu.ac.th 

7 ผศ. สมเสียง จันทาส ี อาจารยfผูvรับผิดชอบหลักสูตร 084-1024674 somsiang@eng.buu.ac.th 
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สiวนที่ 2 นิสิต/นักศึกษา 
 

1. คุณสมบัติของผูXเขXาศึกษา 

คุณสมบัติของผูHเขHาศึกษาในหลักสูตรเปuนไปตามการประกาศรับสมัครของคณะวิศวกรรมศาสตร= มหาวิทยาลัย
บูรพา และเปuนไปตามระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขHาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central 
Admission System, TCAS) อาจมีการดำเนินการรับสมัครใน 4 ถึง 5 รอบ ข้ึนกับสถานการณ=ในแต"ละป{ เช"น  

 TCAS รอบ 1 : Portfolio มีคุณสมบัติท่ัวไปของผูHสมัครเขHาศึกษา คือ 
- ตHองผ"านการเรียนกลุ"มสาระการเรียนรูHวิทยาศาสตร= ไม"ต่ำกว"า 18 หน"วยกิต 
- ตHองผ"านการเรียนกลุ"มสาระการเรียนรูHคณิตศาสตร= ไม"ต่ำกว"า 10 หน"วยกิต 
- เปuนนักเรียนที่ศึกษาอยู"ในโรงเรียนภายใตHโครงการความร"วมมือต"างๆ ของมหาวิทยาลัยบูรพา เช"น 

โครงการเพชรตะวันออก, โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ, โครงการรับบุคคลเขHาศึกษาตาม
ขHอตกลงความร"วมมือทางวิชาการ (MOU), โครงการพัฒนากีฬาสู"ความเปuนเลิศ เปuนตHน 

TCAS รอบ 2 : รับตรงโควตา มีคุณสมบัติท่ัวไปของผูHสมัครเขHาศึกษา คือ 
- ผูHสมัครจะตHองมีผลคะแนน GPAX, GAT และ PAT 
- ตHองผ"านการเรียนกลุ"มสาระการเรียนรูHวิทยาศาสตร= ไม"ต่ำกว"า 18 หน"วยกิต 
- ตHองผ"านการเรียนกลุ"มสาระการเรียนรูHคณิตศาสตร= ไม"ต่ำกว"า 10 หน"วยกิต 
- เปuนไปตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด เช"น โครงการรับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด เปuนตHน 

 TCAS รอบ 3 : รับตรงร"วมกัน มีคุณสมบัติท่ัวไปของผูHสมัครเขHาศึกษา คือ 
- ผูHสมัครจะตHองมีผลคะแนน GPAX, GAT และ PAT 
- ตHองผ"านการเรียนกลุ"มสาระการเรียนรูHวิทยาศาสตร= ไม"ต่ำกว"า 22 หน"วยกิต 
- ตHองผ"านการเรียนกลุ"มสาระการเรียนรูHคณิตศาสตร= ไม"ต่ำกว"า 12 หน"วยกิต 
- สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นป{ที่ 6 และไม"เปuนนิสิตรหัส 62 หรือไม"เปuนผูHที่ไดHยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮHาส=ใน 

TCAS รอบ 1 และ 2 

 TCAS รอบ 4 : แอดมิชช่ันส= (Admission) 
- ผูHสมัครจะตHองมีผลคะแนน GPAX, GAT และ PAT 
- ตHองผ"านการเรียนกลุ"มสาระการเรียนรูHวิทยาศาสตร= ไม"ต่ำกว"า 22 หน"วยกิต 
- ตHองผ"านการเรียนกลุ"มสาระการเรียนรูHคณิตศาสตร= ไม"ต่ำกว"า 12 หน"วยกิต 
- สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นป{ที่ 6 และไม"เปuนนิสิตรหัส 62 หรือไม"เปuนผูHที่ไดHยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮHาส=ใน 

TCAS รอบ 1 ถึง 3 

TCAS รอบ 5 : รับตรงอิสระ 
- ผูHสมัครจะตHองมีผลคะแนน GPAX, GAT และ PAT 
- ตHองผ"านการเรียนกลุ"มสาระการเรียนรูHวิทยาศาสตร= ไม"ต่ำกว"า 22 หน"วยกิต 
- ตHองผ"านการเรียนกลุ"มสาระการเรียนรูHคณิตศาสตร= ไม"ต่ำกว"า 12 หน"วยกิต 
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- เปuนไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช"น โครงการรับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด, โครงการรับ
ตรงทั่วประเทศ, โครงการรับบุคคลเขHาศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร= (สำหรับผูHที่เคยศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร= 
มหาวิทยาลัยบูรพา) เปuนตHน 
 

2. แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ปG 

ระดับชั้นปI 
จำนวนนักศึกษาแตTละปIการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปöที่ 1 82* 80 80 80 80 

ชั้นปöที่ 2 (86) 80 80 80 80 

ชั้นปöที่ 3 (67) (86) 80 80 80 

ชั้นปöที่ 4 (107) (67) (86) 80 80 

รวม 82 (260) 160 (153) 240 (86) 320 320 
 

หมายเหต ุ  
* จำนวนรับจริงในป.การศึกษา 2564 ซึ่งมากกว;าจำนวนที่แผนการรับกำหนดไวCจำนวน 2 คน (แผนการรับ 80 คน) 

(XXX)   จำนวนนิสิตในวงเล็บ หมายถึง นิสิตคงคCางจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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3. คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค8ตามข;อตกลง Washington Accord 
ความเชื่อมโยงระหว1างรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคDตามขEอตกลง Washington Accord 

ลำดับ 

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค; 

(Graduate Attributes) ตามขLอตกลง 

Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

1 ความรูLดLานวิศวกรรม (Engineering 

Knowledge) 

- สามารถประยุกตDใชEความรูEทางดEาน

คณิตศาสตรD วิทยาศาสตรD พื้นฐานทาง

วิศวกรรม และความรูE เฉพาะทาง

วิศวกรรม เพื่อการแกEไขและหาคำตอบ 

ของป`ญหาทางวิศวกรรมที่ซับซEอน 

30212164 คณิตศาสตรDวิศวกรรม 1 

 Engineering Mathematics I 

พีชคณิตเชิงเส+นสำหรับงานทางวิศวกรรม สมการและการหารากของสมการ เมตริกซ? ระบบ

สมการเชิงเส+นและการหาผลเฉลย ระบบการกำจัดแบบเกาส? ลิมิตและความตEอเนื่องของฟIงก?ชัน 

การหาอนุพันธ?ของฟIงก?ชันพีชคณิตและฟIงก?ชันอดิศัย การประยุกต?ของอนุพันธ? สมการของเส+น

สัมผัสและเส+นตั้งฉาก ผลตEางอนุพันธ?และการประมาณเชิงเส+น อัตราสัมพัทธ? การหาคEาสูงสุด-

ต่ำสุดและการทดสอบ การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ?อันดับหนึ่งและอันดับสอง โจทย?

ปIญหาคEาสูงสุด-ต่ำสุด ฟIงก?ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความตEอเนื่องของฟIงก?ชันหลายตัวแปร 

อนุพันธ?ยEอย กฎลูกโซEและการประยุกต? ปริพันธ?ไมEจำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ? ปริพันธ?ทีละ

สEวน ปริพันธ?ของฟIงก?ชันตรีโกณมิติ และการหาปริพันธ?โดยการทำเปUนเศษสEวนยEอย ปริพันธ?

จำกัดเขต ทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส 

  30212264 คณิตศาสตรDวิศวกรรม 2 

 Engineering Mathematics II 

ระบบพิกัดฉากและระบบพิกัดเชิงขั้ว การประยุกต?ของปริพันธ?จำกัดเขต การหาพื้นที่ ปริมาตร 

ความยาวของสEวนโค+ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การหาพื้นที่ ความยาวสEวนโค+งและพื้นที่ผิว

ของเส+นโค+งในระบบพิกัดเชิงขั้ว การประมาณคEาของปริพันธ?จำกัดเขตโดยใช+ระเบียบวิธีเชิงเลข 

รูปแบบยังไมEได+กำหนด และกฎของโลปZตาล อินทิกรัลไมEตรงแบบ ระบบพิกัดคาร?ทีเซียน ระบบ

พิกัดทรงกระบอก และระบบพิกัดทรงกลมในสามมิติ เวกเตอร?และเรขาคณิตวิเคราะห?ในสามมิติ 

พีชคณิตของเวคเตอร?ในสามมิติ อนุพันธ?และปริพันธ?ของฟIงก?ชันคEาเวกเตอร?และการประยุกต? 

ปริพันธ?หลายชั้นของฟIงก?ชันหลายตัวแปรและการประยุกต? ปริพันธ?ตามเส+น 

  30222164 คณิตศาสตรDวิศวกรรม 3 

 Engineering Mathematics III 

ลำดับและอนุกรม การทดสอบลำดับและอนุกรม อนุกรมเทย?เลอร? อนุกรมฟูเรียร? ผลการแปลงฟู

เรียร? ผลการแปลงลาปลาซ สมการเชิงอนุพันธ?สามัญอันดับหนึ่งและการประยุกต? สมการแบบ

แยกกันได+ สมการแมEนตรง ตัวประกอบปริพันธ? สมการเชิงเส+น แนววิถีเชิงตั้งฉาก สมการเชิง

อนุพันธ?สามัญอันดับสองที่มีสัมประสิทธิ์เปUนคEาคงตัว สมการเชิงอนุพันธ?ยEอยเบื้องต+น สมการเชิง

อนุพันธ?ยEอยเชิงเส+นอันดับหนึ่งที่มีสัมประสิทธิ์เปUนคEาคงตัว 

  30810264 ฟoสิกสDพื้นฐานสำหรับวิศวกรรม 

 Introductory Physics for Engineering 

เวคเตอร? การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรง และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน การ

เคลื่อนที่ของระบบอนุภาพและวัตถุแข็งแกรEง สมบัติของสสาร กลศาสตร?ของไหล อุณหภูมิและ

ความร+อน 
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ลำดับ 

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค; 

(Graduate Attributes) ตามขLอตกลง 

Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

  30810364 ปฏิบัติการฟoสิกสDพื้นฐานสำหรับวิศวกรรม 

 Introductory Physics Laboratory for 

Engineering 

ปฏิบัติการในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 30810264 ฟZสิกส?พื้นฐานสำหรับวิศวกรรม 

  30810464 ฟoสิกสDทั่วไปสำหรับวิศวกรรม 

 General Physics for Engineering 

ฟZสิกส?สำหรับวิศวกรรม โครงสร+างและขอบเขตของฟZสิกส? คลื่น คลื่นเสียง สนามไฟฟgาและกฎ

ของเกาส? ศักย?ไฟฟgา ความจุและไดอิเล็กตริก สนามแมEเหล็ก หลักการสนามแมEเหล็กไฟฟgา กฎ

ของฟาราเดย? ความเหนี่ยวนำ ทัศนศาสตร? ฟZสิกส?ยุคใหมE 

  30810564 ปฏิบัติการฟoสิกสDทั่วไปสำหรับวิศวกรรม 

 General Physics Laboratory for Engineering 

ปฏิบัติการในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 30810464  ฟZสิกส?ทั่วไปสำหรับวิศวกรรม 

  50210164 เคมีสำหรับวิศวกรรม 

 Chemistry for Engineering 

สสารและการเปลี่ยนแปลง โครงสร+างของอะตอมและโมเลกุล สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ 

โลหะทรานสิชัน พันธะเคมี สมบัติของแกhส ของเหลว ของแข็งและสารละลาย ปริมาณสาร

สัมพันธ?และพื้นฐานทฤษฎีอะตอม เทอร?โมไดนามิกส? จลนพลศาสตร?เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออ

นิก ไฟฟgาเคม ี

  50210264 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรรม 

 Chemistry Laboratory for Engineering 

ปฏิบัติการเคมีสอดคล+องกับเนื้อหาวิชา 50210164 เคมีสำหรับวิศวกรรม 

  50310164 เขียนแบบวิศวกรรม 

 Engineering Drawing 

การสื่อสารแบบทางเทคนิค การสเก็ตภาพและการเขียนตัวอักษร การเขียนภาพออโธร?กราฟฟZค

และภาพพิคทอเรียล การจำลองภาพสามมิติ ภาพตัด ภาพชEวย การบอกขนาดและความ

คลาดเคลื่อนยินยอม การอEานและเขียนแบบสั่งงาน 

  50010164 กลศาสตรDวิศวกรรม 

 Engineering Mechanics 

ระบบของแรง แรงลัพธ? สภาพสมดุล แรงเสียดทาน จลนศาสตร?และพลศาสตร?เบื้องต+นของ

อนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

  50121164 วัสดุวิศวกรรม 

 Engineering Materials 

ความสัมพันธ?ระหวEางโครงสร+าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและประโยชน?ใช+สอยของ โลหะ พอ

ลิเมอร? เซรามิกส? และวัสดุคอมพอสิท แผนภาพสมดุลและการตีความหมาย คุณสมบัติทาง

กายภาพและคุณสมบัติเชิงกล การเสื่อมสภาพของวัสดุ และหัวข+อที่นEาสนใจในปIจจุบันเกี่ยวกับ

วัสดุวิศวกรรม 
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รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

  50410164 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรDสำหรับวิศวกรรม 

 Computer Programming for Engineering 

แนวความคิดคอมพิวเตอร? องค?ประกอบ การปฏิสัมพันธ?ระหวEางฮาร?ดแวร?และซอฟต?แวร? แนะนำ

โปรแกรมทางด+านวิศวกรรม การออกแบบโปรแกรม ตัวแปร ตัวดำเนินการและนิพจน?  อินพุต

และเอาท?พุตพื้นฐาน คำสั่งควบคุม การเขียนโปรแกรมคำนวณสำหรับงานทางวิศวกรรม 

  50123264 สถิติวิศวกรรม 

 Engineering Statistics 

ทฤษฎีความนEาจะเปUน ตัวแปรสุEมและการแจกแจงความนEาจะเปUนแบบตEาง ๆ สถิติเชิงอนุมาน 

การวิเคราะห?ความแปรปรวน การวิเคราะห?การถดถอยเชิงเส+นและสหสัมพันธ? การใช+กลวิธีทาง

สถิติเปUนเครื่องมือในการแก+ปIญหา 

  550122264 กระบวนการผลิต 

 Manufacturing Processes 

ทฤษฎีและหลักของกรรมวิธีการผลิต เชEน งานหลEอ งานขึ้นรูป งานเชื่อม การปรับแตEงผิว และ

งานตัดเฉือนพื้นฐาน ความสัมพันธ?ระหวEางวัสดุและกรรมวิธีการผลิต ความปลอดภัยในการ

ทำงานกับเครื่องมือกล 

  50328264 อุณหพลศาสตรDสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 
Thermodynamics for Industrial Engineering 

กฎข+อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร? กฎข+อที่สองของอุณหพลศาสตร?และวัฎจักรคาร?โนต? พลังงาน 

เอนโทรปl พื้นฐานของการถEายเทความร+อนและการเปลี่ยนรูปพลังงาน 

  50430164 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟÅา                 
Fundamental of Electrical Engineering 

การวิเคราะห?วงจรไฟฟgากระแสตรงและไฟฟgากระแสสลับเบื้องต+น กำลังไฟฟgาในวงจรไฟฟgา

กระแสสลับ ระบบไฟฟgากำลังสามเฟส การผลิตและสEงจEายกำลังไฟฟgา หม+อแปลงไฟฟgา พื้นฐาน

เครื่องจักรกลไฟฟgา การประยุกต?ใช+งานและการควบคุมมอเตอร?เบื้องต+น เครื่องมือวัดทางไฟฟgา

พื้นฐาน การประหยัดพลังงานไฟฟgา ความปลอดภัยทางไฟฟgา ปฏิบัติการให+สอดคล+องหัวข+อที่

เรียน 

2 การวิเคราะห;ปdญหา (Problem 

Analysis) 

- สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจัย สืบคEน 

และวิเคราะหD ป`ญหาทางวิศวกรรมที่

ซับซEอน เพื่อใหEไดEขEอสรุปของป`ญหาที่มี

นัยสำคัญ โดยใชEหลักการทาง

คณิตศาสตรD วิทยาศาสตรDธรรมชาติและ

วิทยาการทางวิศวกรรมศาสตรD 

50123264 สถิติวิศวกรรม 

 Engineering Statistics 

ทฤษฎีความนEาจะเปUน ตัวแปรสุEมและการแจกแจงความนEาจะเปUนแบบตEาง ๆ สถิติเชิงอนุมาน 

การวิเคราะห?ความแปรปรวน การวิเคราะห?การถดถอยเชิงเส+นและสหสัมพันธ? การใช+กลวิธีทาง

สถิติเปUนเครื่องมือในการแก+ปIญหา 

50135164 การควบคุมคุณภาพ 

 Quality Control  

หลักการของการจัดการควบคุมคุณภาพ เทคนิคการปรับปรุงและควบคุมคุณภาพ และวิศวกรรม

ความเชื่อถือได+สำหรับอุตสาหกรรม 

50126164  เศรษฐศาสตรDวิศวกรรม 

 Engineering Economy 

คEาของเงินตามกาลเวลา การวิเคราะห?โครงการและทางเลือกตามหลักเศรษฐศาสตร?วิศวกรรม คEา

เสื่อมราคา การประเมินเพื่อการทดแทนทรัพย?สิน การวิเคราะห?เพื่อตัดสินใจภายใต+ความเสี่ยง

และความไมEแนEนอน การประเมินผลที่เกิดจากภาษีรายได+ 
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ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค; 

(Graduate Attributes) ตามขLอตกลง 

Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

  50133364  การวิจัยการดำเนินงาน 

 Operations Research  

วิธีการวิจัยดำเนินงานเบื้องต+นในการแก+ปIญหางานด+านวิศวกรรมอุตสาหการสมัยใหมE โดยเน+น

การสร+างตัวแบบทางคณิตศาสตร? การโปรแกรมเชิงเส+นตรง ตัวแบบปIญหาการขนสEง ทฤษฎีเกมส? 

ทฤษฎีแถวคอย ตัวแบบปIญหาสินค+าคงคลัง และการจำลองสถานการณ?ในกระบวนการตัดสินใจ 

  50133464 การวางแผนและควบคุมการผลิต 

 Production Planning and Control  

ระบบการผลิตเบื้องต+น หลักการของการวางแผนและควบคุมการผลิต การวิเคราะห?ต+นทุนและ

ความสามารถในการสร+างกำไรสำหรับการตัดสินใจ เทคนิคการพยากรณ? การจัดการพัสดุคงคลัง 

การวางแผนความต+องการวัสดุ การจัดลำดับงาน และแนวทางบบบริหารการผลิตที่อยูEในความ

สนใจของอุตสาหกรรม 

  50130164  ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 

 Industrial Engineering Laboratory  

ปฏิบัติการสำหรับการศึกษาการทำงาน การควบคุมคุณภาพ การทดลองเชิงสถิติ การวิจัยการ

ดำเนินงาน การวางผังโรงงานและความปลอดภัย 

  50133564 วิศวกรรมการบำรุงรักษา 

 Maintenance Engineering  

แนวคิดในการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมและการบำรุงรักษาเชิงปgองกันโดยรวม การวิเคราะห?

สถิติความเสียหาย ความเชื่อถือได+ ความสามารถด+านการบำรุงรักษา และความสามารถด+าน

ความพร+อมใช+งาน การหลEอลื่น ระบบการบำรุงรักษาเชิงปgองกันและเทคโนโลยีการตรวจติดตาม

สภาวะการบำรุงรักษา การควบคุมการบำรุงรักษาและระบบลำดับงาน การจัดองค?กรด+านการ

บำรุงรักษา คอมพิวเตอร?สำหรับระบบการจัดการบำรุงรักษา รายงานด+านการบำรุงรักษาและตัว

ประเมินสมรรถนะ การพัฒนาระบบการบำรุงรักษา 

  50134164 การศึกษาการทำงานอุตสาหกรรม 

 Industrial Work Study  

หลักการการศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหว หลักการเคลื่อนไหวเชิงเศรษฐศาสตร? การใช+แผนภูมิ

และไดอะแกรมกระบวนการผลิต แผนภูมิคน-เครื่องจักร การศึกษาเคลื่อนไหวเชิงจุลภาค การ

คำนวณคEาเวลา การสุEมตัวอยEางงาน  การประเมินอัตราการทำงาน การกำหนดเวลามาตรฐาน 

ระบบข+อมูลมาตรฐานและเครื่องมือที่เกี่ยวข+อง 

  50136264 การวิเคราะหDตEนทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ 

 Industrial Cost Analysis and Budgeting  

การวิเคราะห?ต+นทุนสำหรับกระบวนการผลิต  ระบบต+นทุนมาตรฐาน  การประมาณการต+นทุน  

รายงานทางการเงิน   การวิเคราะห?งบการเงิน  การจัดทำงบประมาณ 

  50138164  การออกแบบผังโรงงาน 

 Industrial Plant Design  

บทนำการออกแบบโรงงาน การวิเคราะห?เบื้องต+นในการออกแบบโรงงาน การวางแผนงานการ

จัดผังโรงงานและสิ่งอำนวยความสะดวก การขนถEายวัสดุ ปIญหาการวางผังโรงงาน ทำเลที่ตั้ง

โรงงาน การวิเคราะห?ผลิตภัณฑ? ประเภทของการบริการผังโรงงานและหน+าที่ในการชEวยเหลือ

และสนับสนุน 
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ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค; 

(Graduate Attributes) ตามขLอตกลง 

Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

3 การออกแบบ/พัฒนาหาคำตอบของ

ปdญหา  

(Design/Development of 

Solutions) 

- สามารถพัฒนาหาคำตอบของป`ญหา

ทางวิศวกรรมที่ซับซEอน และออกแบบ

ระบบ ชิ้นงาน หรือกระบวนการ ตาม

ความจำเปåนและเหมาะสม กับ

ขEอพิจารณาทางดEานสาธารณสุข ความ

ปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม และ

สิ่งแวดลEอม 

50122464  การเขียนแบบการผลิต 

 Production Drawing  

มิติและการเผื่อในงานเขียนแบบเทคนิค การเขียนแบบชิ้นสEวนเชิงกลตEาง ๆ เฟoองและลูกเบี้ยว 

เกลียวและตัวยึดที่เปUนเกลียวประเภทตEาง ๆ ลิ่ม หมุดย้ำ และสปริง ความหยาบผิว การเขียน

แบบงานเชื่อม การเขียนแบบทEอและภาพคลี่ การเขียนแบบสั่งงาน และการใช+คอมพิวเตอร?ชEวย

ในการเขียนแบบ 

50122564 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 

 Manufacturing Processes Laboratory  

การผลิตชิ้นงาน การแปรรูปโลหะด+วยเครื่องจักรกล เชEน การกลึง การกัด และการไส เปUนต+น 

การเชื่อม เชEน การเชื่อมมิก การเชื่อมทิก เปUนต+น และการทดสอบรอยเชื่อมแบบทำลาย 

50133564 วิศวกรรมการบำรุงรักษา 

 Maintenance Engineering  

แนวคิดในการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมและการบำรุงรักษาเชิงปgองกันโดยรวม การวิเคราะห?

สถิติความเสียหาย ความเชื่อถือได+ ความสามารถด+านการบำรุงรักษา และความสามารถด+าน

ความพร+อมใช+งาน การหลEอลื่น ระบบการบำรุงรักษาเชิงปgองกันและเทคโนโลยีการตรวจติดตาม

สภาวะการบำรุงรักษา การควบคุมการบำรุงรักษาและระบบลำดับงาน การจัดองค?กรด+านการ

บำรุงรักษา คอมพิวเตอร?สำหรับระบบการจัดการบำรุงรักษา รายงานด+านการบำรุงรักษาและตัว

ประเมินสมรรถนะ การพัฒนาระบบการบำรุงรักษา 

50134164 การศึกษาการทำงานอุตสาหกรรม 

 Industrial Work Study  

หลักการการศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหว หลักการเคลื่อนไหวเชิงเศรษฐศาสตร? การใช+แผนภูมิ

และไดอะแกรมกระบวนการผลิต แผนภูมิคน-เครื่องจักร การศึกษาเคลื่อนไหวเชิงจุลภาค การ

คำนวณคEาเวลา การสุEมตัวอยEางงาน  การประเมินอัตราการทำงาน การกำหนดเวลามาตรฐาน 

ระบบข+อมูลมาตรฐานและเครื่องมือที่เกี่ยวข+อง 

50133364  การวิจัยการดำเนินงาน 

 Operations Research  

วิธีการวิจัยดำเนินงานเบื้องต+นในการแก+ปIญหางานด+านวิศวกรรมอุตสาหการสมัยใหมE โดยเน+น

การสร+างตัวแบบทางคณิตศาสตร? การโปรแกรมเชิงเส+นตรง ตัวแบบปIญหาการขนสEง ทฤษฎีเกมส? 

ทฤษฎีแถวคอย ตัวแบบปIญหาสินค+าคงคลัง และการจำลองสถานการณ?ในกระบวนการตัดสินใจ 

50133464 การวางแผนและควบคุมการผลิต 

 Production Planning and Control  

ระบบการผลิตเบื้องต+น หลักการของการวางแผนและควบคุมการผลิต การวิเคราะห?ต+นทุนและ

ความสามารถในการสร+างกำไรสำหรับการตัดสินใจ เทคนิคการพยากรณ? การจัดการพัสดุคงคลัง 

การวางแผนความต+องการวัสดุ การจัดลำดับงาน และแนวทางบบบริหารการผลิตที่อยูEในความ

สนใจของอุตสาหกรรม 
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50135164 การควบคุมคุณภาพ 

 Quality Control  

หลักการของการจัดการควบคุมคุณภาพ เทคนิคการปรับปรุงและควบคุมคุณภาพ และวิศวกรรม

ความเชื่อถือได+สำหรับอุตสาหกรรม 

50134264 วิศวกรรมความปลอดภัย 

 Safety Engineering  

หลักการการปgองกันความเสียหาย การออกแบบ วิเคราะห?และควบคุมความอันตรายของสถานที่

ปฏิบัติงานและองค?ประกอบมนุษย? เทคนิคเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย หลักการการจัดการ

ความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย 

50138164  การออกแบบผังโรงงาน 

 Industrial Plant Design  

บทนำการออกแบบโรงงาน การวิเคราะห?เบื้องต+นในการออกแบบโรงงาน การวางแผนงานการ

จัดผังโรงงานและสิ่งอำนวยความสะดวก การขนถEายวัสดุ ปIญหาการวางผังโรงงาน ทำเลที่ตั้ง

โรงงาน การวิเคราะห?ผลิตภัณฑ? ประเภทของการบริการผังโรงงานและหน+าที่ในการชEวยเหลือ

และสนับสนุน 

50138264 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 1 

 Industrial Automation I 

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับระบบออโตเมชั่นในอุตสาหกรรมการผลิต  หลักการทำงานของระบบ

และอุปกรณ?ตEาง ๆ ที่ใช+ในระบบออโตเมชั่น นิวแมติกส? ไฟฟgานิวแมติกส? เซนเซอร? และการ

ประยุกต? programmable logic control (PLC) ในการควบคุมการทำงานของเครื ่องจักร 

รวมทั้งการออกแบบระบบออโตเมชั่นโดยประยุกต?ใช+อุปกรณ?ตEาง ๆ ที่เกี่ยวข+อง 

50130164  ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 

 Industrial Engineering Laboratory  

ปฏิบัติการสำหรับการศึกษาการทำงาน การควบคุมคุณภาพ การทดลองเชิงสถิติ การวิจัยการ

ดำเนินงาน การวางผังโรงงานและความปลอดภัย 

50142964 การออกแบบกระบวนการผลิตและการวางแผน 

 Process Design and Planning  

ความสัมพันธ?ของการออกแบบผลิตภัณฑ? การเลือกใช+วัสดุและกระบวนการผลิต การเลือก

กระบวนการผลิต การวางแผนการผลิต การวางแผนการประกอบ เครื่องมือในการผลิต การ

ประมาณต+นทุน การออกแบบเพื่อการผลิต ระบบการผลิตอัตโนมัติและการประยุกต?คอมพิวเตอร?

ในการผลิต ระบบการผลิต เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ปฏิบัติการออกแบบและผลิตแบบบูรณา

การ  

50144364 การยศาสตรD 

 Ergonomics  

สรีระมนุษย?ในลักษณะของระบบการทำงาน  ซึ่งประกอบด+วยกล+ามเนื้อ โครงสร+างกระดูก  และ

ข+อตEอ ขนาดรEางกาย การออกแบบอุปกรณ?โดยอาศัยหลักการทางเออร?กอนอมิกส? รวมทั้งการจัด

สภาพแวดล+อมที่เหมาะสมในการทำงาน 
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ลำดับ 

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค; 

(Graduate Attributes) ตามขLอตกลง 

Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

50144464 การออกแบบระบบงาน 

 Work Systems Design  

ระบบงานที ่ใช+คนและระบบงานที ่พนักงานทำรEวมกับเครื ่องจักร  การไหลของงานและ

กระบวนการผลิตที่เปUนแบทช?  สายการประกอบด+วยมือ  หEวงโซEอุปทานของการปฏิบัติงาน  การ

ปฏิบัติงานด+านงานบริการและงานในสำนักงาน  การวิเคราะห?วิธีการทางวิศวกรรมและการ

วิเคราะห?การปฏิบัติงาน  เทคนิคการเขียนแผนภูมิและแผนภาพเพื่อการวิเคราะห?การปฏิบัติงาน  

การศึกษาการเคลื่อนไหวและการออกแบบงาน  การวางแผนและออกแบบสิ่งอำนวยความ

สะดวก 

50143864 วิธีคิดในการออกแบบสำหรับธุรกิจ 

 Design Thinking for Business  

ความหมายของวิธีคิดในการออกแบบ พื้นฐานความรู+ของวิธีคิดในการออกแบบ เครื่องมือที่สำคัญ

ในวิธีคิดในการออกแบบ กระบวนการของวิธีคิดในการออกแบบ วิธีการสร+างแนวคิดแบบใหมE

สำหรับธุรกิจ การสร+างตัวต+นแบบของธุรกิจ 

50148464 วิศวกรรมคุณค1า 

 Value Engineering  

หลักการเบื้องต+นของวิศวกรรมคุณคEา การประยุกต?เทคนิคที่เปUนระบบในการลดต+นทุนการผลิต 

โดยมุEงเน+นหน+าที่การทำงานของผลิตภัณฑ?หรือบริการเปUนหลัก เพื่อขจัดคEาใช+จEายที่ไมEจำเปUน

ออกไปโดยที่ผลิตภัณฑ?หรือบริการนั้นยังคงมีคุณภาพและความนEาเชื่อถือ 

50148664 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑD 

 Product Design and Development  

กระบวนการและเครื่องมือในการออกแบบแลพัฒนาผลิตภัณฑ? การวิเคราะห?ความต+องการของ

ลูกค+า การกระจายหน+าที ่เชิงคุณภาพ การออกแบบแนวคิดผลิตภัณฑ? ผลิตภัณฑ?ตันแบบ 

สถาปIตยกรรมผลิตภัณฑ? การออกแบบอุตสาหกรรม การออกแบบเพื่อการผลิต การออกแบบโดย

เน+นลูกค+าเปUนศูนย?กลาง การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล+อม วิศวกรรมย+อนรอย 

4 การสืบคLน (Investigation) 

- สามารถดำเนินการสืบคEนเพื่อหาคำตอบ

ของ ป`ญหาทางวิศวกรรมที่ซับซEอน โดยใชE

ความรูEจากงานวิจัยและวิธีการวิจัย รวมถึง 

การออกแบบการทดลอง การวิเคราะหD 

และการแปลความหมายของขEอมูล การ

สังเคราะหDขEอมูลเพื่อใหEไดEผลสรุปที่เชื่อถือ

ไดE 

50149264 การฝëกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

 Industrial Engineering Practical Training 

การนำความรู+และทักษะที่ได+ศึกษามาปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ หรือองค?กรทางธุรกิจ 

ปรับตัวเข+ากับองค?กร มีความรับผิดชอบตEองานที่ได+รับมอบหมาย เพิ่มพูนประสบการณ?การ

ทำงานทางด+านวิศวกรรม เสริมสร+างทักษะทางสังคม และการใช+ชีวิตรEวมกับผู+อื่น   

50149664 การฝëกประสบการณDเชิงบูรณาการร1วมกับ

อุตสาหกรรม 

 Co-operative Studies 

การฝÉกทักษะการบูรณาการหลักการและความรู+ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ การเรียนรู+

แบบสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 

50139164 ระเบียบวิธีการทำโครงงานทางวิศวกรรมอุตสา

หการ 

 Industrial Engineering Project Methodology 

การเลือกหัวข+อโครงงาน การสืบค+นวรรณกรรม วิธีการทำโครงงาน การวิเคราะห?และสรุปผลงาน     

การเขียนรายงานโครงงานและบรรณานุกรม 
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  50149564 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

 Industrial Engineering Seminar 

ทักษะการสืบค+นและนำเสนอหัวข+อที่นEาสนใจที่เกี่ยวข+องทางด+านวิศวกรรมอุตสาหการ 

  50149364 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 

 Industrial Engineering Project I 

โครงงานพิเศษหรือปIญหาด+านตEาง ๆ ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ การสังเคราะห?วรรณกรรม 

การกำหนดวัตถุประสงค?โครงงาน การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค+าโครงโครงงาน 

  50149464 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 

 Industrial Engineering Project II 

การดำเนินการโครงงานในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ การวิเคราะห?ผล การเขียนรายการอ+างอิง 

รายงานฉบบัสมบูรณ? และนำเสนอผลงาน 

  50145264 การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม 

 Engineering Experimental Design 

หลักการด+านการจัดการการออกแบบการทดลอง กระบวนการออกแบบการทดลอง เทคนิคทาง

สถิติสำหรับการวิเคราะห?ผลการทดลอง รูปแบบการทดลองตEาง ๆ สำหรับการทดลองเพื่อกรอง

ปIจจัย การทดลองเพื่อยืนยันผล และการทดลองเพื่อกำหนดระดับที่เหมาะสม และเทคนิคอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข+อง โดยมุEงเน+นการประยุกต?จริงและการค+นคว+าจากจากงานวิจัยและปIญหาจริง 

5 การใชLเครื่องมือทันสมัย (Modern 

Tool USge) 

- สามารถสรEาง เลือกใชE เทคนิควิธี 

ทรัพยากร และ ใชEเครื่องมือทันสมัยทาง

วิศวกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ 

รวมถึงการพยากรณD การทำแบบจำลอง

ของงานทางวิศวกรรมที่ซับซEอนที่เขEาใจถึง

ขEอจำกัดของเครื่องมือต1างๆ 

30810364 ปฏิบัติการฟoสิกสDพื้นฐานสำหรับวิศวกรรม 

 Introductory Physics Laboratory for 

Engineering 

ปฏิบัติการในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 30810264 ฟZสิกส?พื้นฐานสำหรับวิศวกรรม 

30810564 ปฏิบัติการฟoสิกสDทั่วไปสำหรับวิศวกรรม 

 General Physics Laboratory for Engineering 

ปฏิบัติการในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 30810464  ฟZสิกส?ทั่วไปสำหรับวิศวกรรม 

50210264 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรรม 

 Chemistry Laboratory for Engineering 

ปฏิบัติการเคมีสอดคล+องกับเนื้อหาวิชา 50210164 เคมีสำหรับวิศวกรรม 

50122164 ปฏิบัติการฝëกเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม  

 Engineering Tools and Operations 

Laboratory  

เครื่องมือและเครื่องมือวัดทางวิศวกรรม ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน กระบวนการผลิตงาน

โลหะพื้นฐาน งานรEางแบบ งานโลหะแผEน งานเชื่อม งานกลึง งานตะไบ 

50121364 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมและวิศวกรรมเครื่องกล               

 Engineering Material and Mechanical 

Laboratory  

ปฏิบัติการโลหะผงวิทยา การอบชุบทางความร+อน การวิเคราะห?สEวนผสมทางเคมี การทดสอบ

คุณสมบัติเชิงกล การวิเคราะห?โครงสร+างจุลภาคของโลหะ อุณหพลศาสตร?และของไหล 
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50122464  การเขียนแบบการผลิต 

 Production Drawing  

มิติและการเผื่อในงานเขียนแบบเทคนิค การเขียนแบบชิ้นสEวนเชิงกลตEาง ๆ เฟoองและลูกเบี้ยว 

เกลียวและตัวยึดที่เปUนเกลียวประเภทตEาง ๆ ลิ่ม หมุดย้ำ และสปริง ความหยาบผิว การเขียน

แบบงานเชื่อม การเขียนแบบทEอและภาพคลี่ การเขียนแบบสั่งงาน และการใช+คอมพิวเตอร?ชEวย

ในการเขียนแบบ 

50122564 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 

 Manufacturing Processes Laboratory  

การผลิตชิ้นงาน การแปรรูปโลหะด+วยเครื่องจักรกล เชEน การกลึง การกัด และการไส เปUนต+น 

การเชื่อม เชEน การเชื่อมมิก การเชื่อมทิก เปUนต+น และการทดสอบรอยเชื่อมแบบทำลาย 

50130164  ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 

 Industrial Engineering Laboratory  

ปฏิบัติการสำหรับการศึกษาการทำงาน การควบคุมคุณภาพ การทดลองเชิงสถิติ การวิจัยการ

ดำเนินงาน การวางผังโรงงานและความปลอดภยั 

50138264 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 1 

 Industrial Automation I 

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับระบบออโตเมชั่นในอุตสาหกรรมการผลิต  หลักการทำงานของระบบ

และอุปกรณ?ตEาง ๆ ที่ใช+ในระบบออโตเมชั่น นิวแมติกส? ไฟฟgานิวแมติกส? เซนเซอร? และการ

ประยุกต? programmable logic control (PLC) ในการควบคุมการทำงานของเครื ่องจักร 

รวมทั้งการออกแบบระบบออโตเมชั่นโดยประยุกต?ใช+อุปกรณ?ตEาง ๆ ที่เกี่ยวข+อง 

50142764 การออกแบบและการผลิตโดยใชEคอมพิวเตอรDช1วย

และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 

 Computer Aid Design, Computer Aid 

Manufacturing and Computer Numerical  

 Control  

การใช+คอมพิวเตอร?ชEวยในการออกแบบและวิเคราะห?ผลิตภัณฑ? การโปรแกรมเครื่องจักร การ

จำลองการผลิต การควบคุมการผลิตและการวางแผนการผลิต ปฏิบัติการออกแบบและผลิตโดย

ใช+คอมพิวเตอร?ชEวยแบบบูรณาการและเครื่องจักรกลอัตโนมัต ิ

50142564 การทดสอบแบบไม1ทำลาย  

 Non-destructive Testing 

การทดสอบโดยใช+คลื่นเสียงความถี่สูง การทดสอบโดยใช+ผงแมEเหล็ก การทดสอบโดยใช+การซึม

ของของเหลว การทดสอบโดยใช+กระแสไหลวน การทดสอบโดยใช+รังสี การทดสอบโดยการพินิจ 

50142964 การออกแบบกระบวนการผลิตและการวางแผน 

 Process Design and Planning  

ความสัมพันธ?ของการออกแบบผลิตภัณฑ? การเลือกใช+วัสดุและกระบวนการผลิต การเลือก

กระบวนการผลิต การวางแผนการผลิต การวางแผนการประกอบ เครื่องมือในการผลิต การ

ประมาณต+นทุน การออกแบบเพื่อการผลิต ระบบการผลิตอัตโนมัติและการประยุกต?คอมพิวเตอร?

ในการผลิต ระบบการผลิต เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ปฏิบัติการออกแบบและผลิตแบบบูรณา

การ  
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50145264 การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม 

 Engineering Experimental Design 

หลักการด+านการจัดการการออกแบบการทดลอง กระบวนการออกแบบการทดลอง เทคนิคทาง

สถิติสำหรับการวิเคราะห?ผลการทดลอง รูปแบบการทดลองตEาง ๆ สำหรับการทดลองเพื่อกรอง

ปIจจัย การทดลองเพื่อยืนยันผล และการทดลองเพื่อกำหนดระดับที่เหมาะสม และเทคนิคอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข+อง โดยมุEงเน+นการประยุกต?จริงและการค+นคว+าจากจากงานวิจัยและปIญหาจริง 

50147364 การจำลองดEวยคอมพิวเตอรDในงานวิศวกรรมอุตสา

หการ 

 Computer Simulation in Industrial 

Engineering 

หลักการพื้นฐานในการจำลอง ตัวแบบการจำลองการดำเนินการและข+อมูลนำเข+าขั้นพื้นฐาน  ตัว

แบบการจำลองแบบละเอียดและการวิเคราะห?ทางสถิติเกี่ยวกับการหยุดการจำลอง ตัวแบบการ

จำลองที่มีความซับซ+อนปานกลางและการวิเคราะห?ทางสถิติเกี่ยวกับสภาวะคงที่ การสEงผEาน

เอนทิตี้และตัวอยEางตัวแบบจำลอง การจำลองในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 

50143764  การวิจัยการดำเนินงาน 2 

 Operations Research II 

ตัวแบบเครือขEาย การโปรแกรมเชิงจำนวนนับ เมตาฮิวริสติกส?ประกอบด+วย การค+นหาแบบทาบู 

การจำลองการอบอEอน และเจนเนติกส?อัลกอริทึม หEวงโซEมาร?คอฟ กระบวนการตัดสินใจแบบ

มาร?คอฟ การประยุกต?ทฤษฎีแถวคอย 

50147164 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

 Decision Support Systems 

โครงสร+างและกระบวนการในการพัฒนาระบบสนุบสนุนการตัดสินใจ การประยุกต?โปรแกรม

ไมโครซอฟท?เอ็กแซลและวีบีเอสำหรับเอ็กเซล กรณีศึกษาการประยุกต?ระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจในงานวิศวกรรมอุตสาหการและโครงงานของนิสิต 

50149264 การฝëกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

 Industrial Engineering Practical Training 

การนำความรู+และทักษะที่ได+ศึกษามาปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ หรือองค?กรทางธุรกิจ 

ปรับตัวเข+ากับองค?กร มีความรับผิดชอบตEองานที่ได+รับมอบหมาย เพิ่มพูนประสบการณ?การ

ทำงานทางด+านวิศวกรรม เสริมสร+างทักษะทางสังคม และการใช+ชีวิตรEวมกับผู+อื่น   

50149664 การฝëกประสบการณDเชิงบูรณาการร1วมกับ

อุตสาหกรรม 

 Co-operative Studies 

การฝÉกทักษะการบูรณาการหลักการและความรู+ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ การเรียนรู+

แบบสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 

50149364 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 

 Industrial Engineering Project I 

โครงงานพิเศษหรือปIญหาด+านตEาง ๆ ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ การสังเคราะห?วรรณกรรม 

การกำหนดวัตถุประสงค?โครงงาน การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค+าโครงโครงงาน 

50149464 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 

 Industrial Engineering Project II 

การดำเนินการโครงงานในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ การวิเคราะห?ผล การเขียนรายการอ+างอิง 

รายงานฉบับสมบูรณ? และนำเสนอผลงาน 
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6 วิศวกรและสังคม (The Engineer 

and Society) 

- สามารถใชEเหตุและผลจากหลักการและ

ความรูEที่ ไดEรับ มาประเมินประเด็นและ

ผลกระทบต1างๆ ทางสังคม ชีวอนามัย 

ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม

ที่เกี่ยวพันกับการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

89510064 ภูมิบูรพา 

 Wisdom of BUU 

รากเหง+าของมหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิปIญญาท+องถิ่นภาคตะวันออกของประเทศไทย คEานิยมของ

มหาวิทยาลัยบูรพา ความเปUนนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา รักษ?ทะเล การสร+าง การมีสEวนรEวมและ

การสืบสานจากรุEนสูEรุEน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เปgาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

89539964  การสรEางสรรคDกิจการเพื่อสังคม 

 Creating Social Enterprises 

รากเหง+าของวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ปIญหาของสังคมและสิ่งแวดล+อม ความเหลื่อม

ล้ำในสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน การเรียนรู+ความรEวมมือแบบประชารัฐ การแก+ไข

ปIญหาสังคมและสิ่งแวดล+อม แนวคิดของกิจการเพื่อสังคม การสร+างสรรค?แผนกิจการเพื่อสังคม

แหEงอนาคต 

89530064 โอกาสและความทEาทายในการทำงานในโลก

อนาคต 

 Opportunities and Challenges for Future 

Careers 

นโยบายประเทศไทย 4.0 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กลุEมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่มี

ศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โมเดลการบูรณาการเศรษฐกิจสูEการพัฒนาที่ยั่งยืน เศรษฐกิจ

ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ทักษะแรงงานที่จำเปUนในกลุEมอุตสาหกรรม

เปgาหมาย การประเมินสมรรถนะตนเอง ตลาดแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

89539764 การเปåนผูEประกอบการในศตวรรษที่ 21 

 Marketing for Entrepreneurship in the 21st 

Century 

แนวคิดการเปUนผู+ประกอบการ ทักษะการเปUนผู+ประกอบการในศตวรรษที่ 21 อยEางมีจริยธรรม

ตามกฎหมายในการจัดตั้งบริษัทและกฎหมายธุรกิจทั่วไป รวมถึงการเขียนแผนธุรกิจ 

50134264 วิศวกรรมความปลอดภัย 

 Safety Engineering  

หลักการการปgองกันความเสียหาย การออกแบบ วิเคราะห?และควบคุมความอันตรายของสถานที่

ปฏิบัติงานและองค?ประกอบมนุษย? เทคนิคเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย หลักการการจัดการ

ความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย 

50144164 การยศาสตรDการรับรูEเบื้องตEน 

 Introduction to Cognitive Ergonomics  

กระบวนการทางจิตของมนุษย?เบื้องต+น หรือพฤติกรรมภายใน ความคิด ความจำ การตัดสินใจ 

การให+เหตุผล การมีปฏิสัมพันธ?ระหวEางมนุษย?และปIจจัยตEาง ๆ ในระบบงาน การออกแบบระบบ

ที่เกี่ยวข+องกับคน การเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย?ในการทำงานในแงEของการรับรู+ การรับรู+

ความเสี่ยง การให+ความสนใจและสิ่งลEอใจในที่ทำงาน 
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7 สิ่งแวดลLอมและความยั่งยืน 

(Environment and Sustainability) 

- สามารถเขEาใจผลกระทบของคำตอบ

ของป`ญหางานทางวิศวกรรมในบริบท

ของสังคมและสิ่งแวดลEอม และสามารถ

แสดงความรูEและความจำเปåนของการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

89530664  วิทยาศาสตรDสิ่งแวดลEอม 

 Environmental Science 

ความหมายและขอบเขตของวิทยาศาสตร?สิ่งแวดล+อม บทบาทของวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีกับ

การพัฒนาสิ่งแวดล+อมอยEางยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร+อน มลพิษ

พลาสติก (ไมโครพลาสติกกับมลพิษทางน้ำ) PM2.5 กับปIญหามลพิษทางอากาศ ไฟปÜาและ

ผลกระทบด+านสิ ่งแวดล+อม พลังงานทดแทน วิถีเกษตรอินทรีย? การฟo áนฟูสิ ่งแวดล+อมด+วย

กระบวนการทางชีวภาพ วิทยาศาสตร?สิ่งแวดล+อมกับคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล+อม 

89539964  การสรEางสรรคDกิจการเพื่อสังคม 

 Creating Social Enterprises 

รากเหง+าของวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ปIญหาของสังคมและสิ่งแวดล+อม ความเหลื่อม

ล้ำในสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน การเรียนรู+ความรEวมมือแบบประชารัฐ การแก+ไข

ปIญหาสังคมและสิ่งแวดล+อม แนวคิดของกิจการเพื่อสังคม การสร+างสรรค?แผนกิจการเพื่อสังคม

แหEงอนาคต 

89530064 โอกาสและความทEาทายในการทำงานในโลก

อนาคต 

 Opportunities and Challenges for Future 

Careers 

นโยบายประเทศไทย 4.0 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กลุEมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่มี

ศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โมเดลการบูรณาการเศรษฐกิจสูEการพัฒนาที่ยั่งยืน เศรษฐกิจ

ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ทักษะแรงงานที่จำเปUนในกลุEมอุตสาหกรรม

เปgาหมาย การประเมินสมรรถนะตนเอง ตลาดแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

89539764 การเปåนผูEประกอบการในศตวรรษที่ 21 

 Marketing for Entrepreneurship in the 21st 

Century 

แนวคิดการเปUนผู+ประกอบการ ทักษะการเปUนผู+ประกอบการในศตวรรษที่ 21 อยEางมีจริยธรรม

ตามกฎหมายในการจัดตั้งบริษัทและกฎหมายธุรกิจทั่วไป รวมถึงการเขียนแผนธุรกิจ 

50134264 วิศวกรรมความปลอดภัย 

 Safety Engineering  

หลักการการปgองกันความเสียหาย การออกแบบ วิเคราะห?และควบคุมความอันตรายของสถานที่

ปฏิบัติงานและองค?ประกอบมนุษย? เทคนิคเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย หลักการการจัดการ

ความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย 

  50144664 การจัดการสิ่งแวดลEอมในอุตสาหกรรม 

 Industrial Environmental Management  

ประเภทของมลพิษทางอุตสาหกรรม แหลEงที่มา สาเหตุและผลของมลพิษ การควบคุมของเสีย 

วิธีการบำบัดและกำจัดทิ้ง กฎหมายสิ่งแวดล+อม การจัดการสิ่งแวดล+อมและการอนุรักษ?พลังงาน

เบื้องต+น มลพิษในชีวิตประจำวัน 

  50149264 การฝëกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

 Industrial Engineering Practical Training 

การนำความรู+และทักษะที่ได+ศึกษามาปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ หรือองค?กรทางธุรกิจ 

ปรับตัวเข+ากับองค?กร มีความรับผิดชอบตEองานที่ได+รับมอบหมาย เพิ่มพูนประสบการณ?การ

ทำงานทางด+านวิศวกรรม เสริมสร+างทักษะทางสังคม และการใช+ชีวิตรEวมกับผู+อื่น   
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รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

  50149664 การฝëกประสบการณDเชิงบูรณาการร1วมกับ

อุตสาหกรรม 

 Co-operative Studies 

การฝÉกทักษะการบูรณาการหลักการและความรู+ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ การเรียนรู+

แบบสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 

  50149364 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 

 Industrial Engineering Project I 

โครงงานพิเศษหรือปIญหาด+านตEาง ๆ ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ การสังเคราะห?วรรณกรรม 

การกำหนดวัตถุประสงค?โครงงาน การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค+าโครงโครงงาน 

  50149464 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 

 Industrial Engineering Project II 

การดำเนินการโครงงานในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ การวิเคราะห?ผล การเขียนรายการอ+างอิง 

รายงานฉบับสมบูรณ? และนำเสนอผลงาน 

8 จรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethics) 

- สามารถใชEหลักการทางจรรยาบรรณ

และมีสำนึก รับผิดชอบต1อมาตรฐานการ

ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

50134264 วิศวกรรมความปลอดภัย 

 Safety Engineering 

หลักการการปgองกันความเสียหาย การออกแบบ วิเคราะห?และควบคุมความอันตรายของสถานที่

ปฏิบัติงานและองค?ประกอบมนุษย? เทคนิคเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย หลักการการจัดการ

ความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย 

  50149264 การฝëกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

 Industrial Engineering Practical Training 

การนำความรู+และทักษะที่ได+ศึกษามาปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ หรือองค?กรทางธุรกิจ 

ปรับตัวเข+ากับองค?กร มีความรับผิดชอบตEองานที่ได+รับมอบหมาย เพิ่มพูนประสบการณ?การ

ทำงานทางด+านวิศวกรรม เสริมสร+างทักษะทางสังคม และการใช+ชีวิตรEวมกับผู+อื่น   

  50149664 การฝëกประสบการณDเชิงบูรณาการร1วมกับ

อุตสาหกรรม 

 Co-operative Studies 

การฝÉกทักษะการบูรณาการหลักการและความรู+ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ การเรียนรู+

แบบสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 

  50149364 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 

 Industrial Engineering Project I 

โครงงานพิเศษหรือปIญหาด+านตEาง ๆ ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ การสังเคราะห?วรรณกรรม 

การกำหนดวัตถุประสงค?โครงงาน การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค+าโครงโครงงาน 

  50149464 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 

 Industrial Engineering Project II 

การดำเนินการโครงงานในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ การวิเคราะห?ผล การเขียนรายการอ+างอิง 

รายงานฉบับสมบูรณ? และนำเสนอผลงาน 
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9 การทำงานเดี่ยวและทำงานเป}นทีม 

(Individual and Team work) 

- ทำหนEาที่ไดEอย1างมีประสิทธิภาพทั้งใน

ดEานการ ทำงานเดี่ยว และการทำงานใน

ฐานะผูEร1วมทีมหรือ ผูEนำทีมที่มีความ

หลากหลายของสาขาวิชาชีพ 

89520264 กระบวนการคิดเพื่อเขEาใจตนเองและผูEอื่น 

 Thinking Process for Understanding 

Oneself and Others 

การพัฒนาตนเองเพื่อเข+าสูEศตวรรษที่ 21 โดยใช+กระบวนการคิดอยEางเปUนระบบเพื่อเข+าใจตนเอง

และผู+อื่นเน+นการให+คุณคEาการเรียนรู+ด+วยใจที่ใครEครวญ พัฒนามิติด+านในของมนุษย?สูEการพัฒนา

ศักยภาพที่สูงสุด ใช+การเรียนรู+ที่นำไปสูEการเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟIงอยEางลึกซึ้ง สุนทรีย

สนทนาเพื่อให+ผู+เรียนมีความใฝÜเรียนฝÉกตนเองอยEางตEอเนื่อง 

89510264 ความสุขและคุณค1าชีวิต 

 Happiness and Values of Life 

ความหมายของชีวิต การรู+จักและเข+าใจตน การปรับปรุงและพัฒนาตน การตั้งเปgาหมายและ

วางแผนชีวิต การดำรงชีวิตอยEางมีความสุขและมีคุณคEา การปรับตัวแบบองค?รวมในสังคมที่กำลัง

เปลี่ยนแปลง 

50149264 การฝëกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

 Industrial Engineering Practical Training 

การนำความรู+และทักษะที่ได+ศึกษามาปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ หรือองค?กรทางธุรกิจ 

ปรับตัวเข+ากับองค?กร มีความรับผิดชอบตEองานที่ได+รับมอบหมาย เพิ่มพูนประสบการณ?การ

ทำงานทางด+านวิศวกรรม เสริมสร+างทักษะทางสังคม และการใช+ชีวิตรEวมกับผู+อื่น   

  50149664 การฝëกประสบการณDเชิงบูรณาการร1วมกับ

อุตสาหกรรม 

 Co-operative Studies 

การฝÉกทักษะการบูรณาการหลักการและความรู+ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ การเรียนรู+

แบบสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 

  50139164 ระเบียบวิธีการทำโครงงานทางวิศวกรรมอุตสา

หการ 

 Industrial Engineering Project Methodology 

การเลือกหัวข+อโครงงาน การสืบค+นวรรณกรรม วิธีการทำโครงงาน การวิเคราะห?และสรุปผลงาน     

การเขียนรายงานโครงงานและบรรณานุกรม 

  50149364 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 

 Industrial Engineering Project I 

โครงงานพิเศษหรือปIญหาด+านตEาง ๆ ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ การสังเคราะห?วรรณกรรม 

การกำหนดวัตถุประสงค?โครงงาน การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค+าโครงโครงงาน 

  50149464 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 

 Industrial Engineering Project II 

การดำเนินการโครงงานในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ การวิเคราะห?ผล การเขียนรายการอ+างอิง 

รายงานฉบับสมบูรณ? และนำเสนอผลงาน 

  50144264 จิตวิทยาเชิงบวกกับการทำงาน 

 Positive Psychology and Work 

การเปลี่ยนแปลงของโลกแหEงการทำงาน ความแตกตEางของคนในแตEละสมัยในบริบทของการ

ทำงาน สภาพแวดล+อมเชิงบวกในการทำงานสำหรับบุคคลและองค?กร ความผูกผันทางใจในการ

ทำงาน ประโยชน?สำหรับบุคคลและองค?กรที่เกิดจากความผูกพันทางในในการทำงานที่มีคุณคEา 

ความสุขในที่ทำงาน ความผาสุกของพนักงานในองค?กร และการสร+างองค?กรเชิงบวก 
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10 การสื่อสาร (Communication) 

- สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมที่ซับซEอน

กับกลุ1มผูEปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมและ

สังคมโดยรวมไดEอย1าง มีประสิทธิผล อาทิ 

สามารถอ1านและเขียนรายงาน ทาง

วิศวกรรมและเตรียมเอกสารการ

ออกแบบงาน วิศวกรรมไดEอย1างมี

ประสิทธิผล สามารถนำเสนอ สามารถใหE

และรับคำแนะนำงานไดEอย1างชัดเจน 

89520464 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 English for Communication 

ฝÉกทักษะ ฟIง พูด อEาน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท?และโครงสร+างภาษา กลยุทธ?ในการเรียน

ภาษาอังกฤษ เรียนรู+วัฒนธรรมโลก เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

89520664 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูEชีวิตจริง 

 Experiential English 

ฝÉกทักษะภาษาอังกฤษผEานกิจกรรม ฝÉกกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ?

และอภิปราย เรียนรู+พหุวัฒนธรรม 

89520864 ทักษะภาษาไทยเพื่อการอาชีพในสังคมร1วมสมัย 

 Thai Language Skills for Careers in 

Contemporary Society 

ทักษะการใช+ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ การฟIงและจดบันทึกรายงานการประชุม การ

สนทนาเชิงธุรกิจ การเขียนโต+ตอบทางอีเมล? การเขียนโครงการและเอกสารเชิงหลักการ การ

ออกแบบแบบสอบถาม และการเขียนใบสมัครออนไลน? 

89530264  การออกแบบสื่อผสมเชิงโตEตอบ 

 Interactive Media Design 

การแสดงผลและการปฏิสัมพันธ? การเข+าใจและสามารถแสดงความคิดรวบยอดของการ

ปฏิสัมพันธ? มุมมองด+านการเรียนรู + การปฏิสัมพันธ?ในลักษณะของสังคมและความรู +สึก 

กระบวนการในการออกแบบการปฏิสัมพันธ? การออกแบบสร+างสัญลักษณ?ที่เปUนเอกลักษณ? 

(brand) สำหรับผลิตภัณฑ?ของตนเอง 

  89530364  การออกแบบสื่อและการนำเสนอ 

 Media Design and Presentation 

การออกแบบสื่อดิจิทัลให+ตรงกับความต+องการของผู+ใช+งาน การนำเสนอเนื้อหาเชิงดิจิทัลอยEางมือ

อาชีพ การประเมินผลสื่อผสมที่สร+างขึ้นด+วยเครื่องมือมาตรฐาน 

  50310164 เขียนแบบวิศวกรรม 

 Engineering Drawing 

การสื่อสารแบบทางเทคนิค การสเก็ตภาพและการเขียนตัวอักษร การเขียนภาพออโธร?กราฟฟZค

และภาพพิคทอเรียล การจำลองภาพสามมิติ ภาพตัด ภาพชEวย การบอกขนาดและความ

คลาดเคลื่อนยินยอม การอEานและเขียนแบบสั่งงาน 

  50122464  การเขียนแบบการผลิต 

 Production Drawing  

มิติและการเผื่อในงานเขียนแบบเทคนิค การเขียนแบบชิ้นสEวนเชิงกลตEาง ๆ เฟoองและลูกเบี้ยว 

เกลียวและตัวยึดที่เปUนเกลียวประเภทตEาง ๆ ลิ่ม หมุดย้ำ และสปริง ความหยาบผิว การเขียน

แบบงานเชื่อม การเขียนแบบทEอและภาพคลี่ การเขียนแบบสั่งงาน และการใช+คอมพิวเตอร?ชEวย

ในการเขียนแบบ 

  50123264 สถิติวิศวกรรม 

 Engineering Statistics 

ทฤษฎีความนEาจะเปUน ตัวแปรสุEมและการแจกแจงความนEาจะเปUนแบบตEาง ๆ สถิติเชิงอนุมาน 

การวิเคราะห?ความแปรปรวน การวิเคราะห?การถดถอยเชิงเส+นและสหสัมพันธ? การใช+กลวิธีทาง

สถิติเปUนเครื่องมือในการแก+ปIญหา 
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  50126164  เศรษฐศาสตรDวิศวกรรม 

 Engineering Economy 

คEาของเงินตามกาลเวลา การวิเคราะห?โครงการและทางเลือกตามหลักเศรษฐศาสตร?วิศวกรรม คEา

เสื่อมราคา การประเมินเพื่อการทดแทนทรัพย?สิน การวิเคราะห?เพื่อตัดสินใจภายใต+ความเสี่ยง

และความไมEแนEนอน การประเมินผลที่เกิดจากภาษีรายได+ 

  50134164 การศึกษาการทำงานอุตสาหกรรม 

 Industrial Work Study  

หลักการการศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหว หลักการเคลื่อนไหวเชิงเศรษฐศาสตร? การใช+แผนภูมิ

และไดอะแกรมกระบวนการผลิต แผนภูมิคน-เครื่องจักร การศึกษาเคลื่อนไหวเชิงจุลภาค การ

คำนวณคEาเวลา การสุEมตัวอยEางงาน  การประเมินอัตราการทำงาน การกำหนดเวลามาตรฐาน 

ระบบข+อมูลมาตรฐานและเครื่องมือที่เกี่ยวข+อง 

  50136264 การวิเคราะหDตEนทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ 

 Industrial Cost Analysis and Budgeting  

การวิเคราะห?ต+นทุนสำหรับกระบวนการผลิต  ระบบต+นทุนมาตรฐาน  การประมาณการต+นทุน  

รายงานทางการเงิน   การวิเคราะห?งบการเงิน  การจัดทำงบประมาณ 

  50149264 การฝëกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

 Industrial Engineering Practical Training 

การนำความรู+และทักษะที่ได+ศึกษามาปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ หรือองค?กรทางธุรกิจ 

ปรับตัวเข+ากับองค?กร มีความรับผิดชอบตEองานที่ได+รับมอบหมาย เพิ่มพูนประสบการณ?การ

ทำงานทางด+านวิศวกรรม เสริมสร+างทักษะทางสังคม และการใช+ชีวิตรEวมกับผู+อื่น   

  50149664 การฝëกประสบการณDเชิงบูรณาการร1วมกับ

อุตสาหกรรม 

 Co-operative Studies 

การฝÉกทักษะการบูรณาการหลักการและความรู+ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ การเรียนรู+

แบบสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 

  50139164 ระเบียบวิธีการทำโครงงานทางวิศวกรรมอุตสา

หการ 

 Industrial Engineering Project Methodology 

การเลือกหัวข+อโครงงาน การสืบค+นวรรณกรรม วิธีการทำโครงงาน การวิเคราะห?และสรุปผลงาน     

การเขียนรายงานโครงงานและบรรณานุกรม 

  50149364 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 

 Industrial Engineering Project I 

โครงงานพิเศษหรือปIญหาด+านตEาง ๆ ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ การสังเคราะห?วรรณกรรม 

การกำหนดวัตถุประสงค?โครงงาน การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค+าโครงโครงงาน 

  50149464 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 

 Industrial Engineering Project II 

การดำเนินการโครงงานในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ การวิเคราะห?ผล การเขียนรายการอ+างอิง 

รายงานฉบับสมบูรณ? และนำเสนอผลงาน 
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ลำดับ 

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค; 

(Graduate Attributes) ตามขLอตกลง 

Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

11 การบริหารโครงการและการลงทุน 

(Project Management and 

Finance) 

- สามารถแสดงว1ามีความรูEและความ

เขEาใจ หลักการทางวิศวกรรมและการ

บริหารงาน และ สามารถประยุกตDใชE

หลักการบริหารในงานของตน ในฐานะผูE

ร1วมทีมและผูEนำทีมเพื่อบริหารจัดการ 

โครงการวิศวกรรมที่มีสภาพแวดลEอมการ

ทำงาน ความหลากหลายสาขาวิชาชีพ 

50143664 การบริหารโครงการ 

 Project Management 

หลักการทางเทคนิคและการจัดการในงานการบริหารโครงการ การวางแผนและการจัดลำดับงาน

ของโครงการ การจัดสรรทรัพยากรของโครงการ โมเดลการเลือกโครงการ การบริหารความเสี่ยง

ของโครงการ ต+นทุนและงบประมาณโครงการ การตรวจติดตามและการควบคุมโครงการ การ

ประเมินและการปZดโครงการ 

50126164  เศรษฐศาสตรDวิศวกรรม 

 Engineering Economy 

คEาของเงินตามกาลเวลา การวิเคราะห?โครงการและทางเลือกตามหลักเศรษฐศาสตร?วิศวกรรม คEา

เสื่อมราคา การประเมินเพื่อการทดแทนทรัพย?สิน การวิเคราะห?เพื่อตัดสินใจภายใต+ความเสี่ยง

และความไมEแนEนอน การประเมินผลที่เกิดจากภาษีรายได+ 

50136264 การวิเคราะหDตEนทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ 

 Industrial Cost Analysis and Budgeting  

การวิเคราะห?ต+นทุนสำหรับกระบวนการผลิต  ระบบต+นทุนมาตรฐาน  การประมาณการต+นทุน  

รายงานทางการเงิน   การวิเคราะห?งบการเงิน  การจัดทำงบประมาณ 

50133364  การวิจัยการดำเนินงาน 

 Operations Research  

วิธีการวิจัยดำเนินงานเบื้องต+นในการแก+ปIญหางานด+านวิศวกรรมอุตสาหการสมัยใหมE โดยเน+น

การสร+างตัวแบบทางคณิตศาสตร? การโปรแกรมเชิงเส+นตรง ตัวแบบปIญหาการขนสEง ทฤษฎีเกมส? 

ทฤษฎีแถวคอย ตัวแบบปIญหาสินค+าคงคลัง และการจำลองสถานการณ?ในกระบวนการตัดสินใจ 

50133464 การวางแผนและควบคุมการผลิต 

 Production Planning and Control  

ระบบการผลิตเบื้องต+น หลักการของการวางแผนและควบคุมการผลิต การวิเคราะห?ต+นทุนและ

ความสามารถในการสร+างกำไรสำหรับการตัดสินใจ เทคนิคการพยากรณ? การจัดการพัสดุคงคลัง 

การวางแผนความต+องการวัสดุ การจัดลำดับงาน และแนวทางบบบริหารการผลิตที่อยูEในความ

สนใจของอุตสาหกรรม 

  89539764 การเปåนผูEประกอบการในศตวรรษที่ 21 

 Marketing for Entrepreneurship in the 21st 

Century 

แนวคิดการเปUนผู+ประกอบการ ทักษะการเปUนผู+ประกอบการในศตวรรษที่ 21 อยEางมีจริยธรรม

ตามกฎหมายในการจัดตั้งบริษัทและกฎหมายธุรกิจทั่วไป รวมถึงการเขียนแผนธุรกิจ 

  50149264 การฝëกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

 Industrial Engineering Practical Training 

การนำความรู+และทักษะที่ได+ศึกษามาปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ หรือองค?กรทางธุรกิจ 

ปรับตัวเข+ากับองค?กร มีความรับผิดชอบตEองานที่ได+รับมอบหมาย เพิ่มพูนประสบการณ?การ

ทำงานทางด+านวิศวกรรม เสริมสร+างทักษะทางสังคม และการใช+ชีวิตรEวมกับผู+อื่น   
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ลำดับ 

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค; 

(Graduate Attributes) ตามขLอตกลง 

Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

  50149664 การฝëกประสบการณDเชิงบูรณาการร1วมกับ

อุตสาหกรรม 

 Co-operative Studies 

การฝÉกทักษะการบูรณาการหลักการและความรู+ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ การเรียนรู+

แบบสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 

  50149364 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 

 Industrial Engineering Project I 

โครงงานพิเศษหรือปIญหาด+านตEาง ๆ ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ การสังเคราะห?วรรณกรรม 

การกำหนดวัตถุประสงค?โครงงาน การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค+าโครงโครงงาน 

  50149464 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 

 Industrial Engineering Project II 

การดำเนินการโครงงานในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ การวิเคราะห?ผล การเขียนรายการอ+างอิง 

รายงานฉบับสมบูรณ? และนำเสนอผลงาน 

12 การเรียนรูLตลอดชีพ (Lifelong 

Learning) 

- ตระหนักและเห็นความจำเปåนในการ

เตรียมตัว เพื่อใหEสามารถปฏิบัติงานไดE

โดยลำพังและสามารถเกิดการเรียนรูE

ตลอดชีพเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางดEาน

เทคโนโลยีและวิศวกรรม 

89539764 การเปåนผูEประกอบการในศตวรรษที่ 21 

 Marketing for Entrepreneurship in the 21st 

Century 

แนวคิดการเปUนผู+ประกอบการ ทักษะการเปUนผู+ประกอบการในศตวรรษที่ 21 อยEางมีจริยธรรม

ตามกฎหมายในการจัดตั้งบริษัทและกฎหมายธุรกิจทั่วไป รวมถึงการเขียนแผนธุรกิจ 

89520164  การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ 

 Lateral Thinking Skill Development 

ความหมาย ความเปUนมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด  

นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอยEางเปUนระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้น

ก+าวหน+า และขั้นรอบรู+ การสร+างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร+าง

ผลงานการคิดนอกกรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร+างทีมเพื่อการคิด

นอกกรอบ การคิดนอกกรอบในการแก+ปIญหาในชีวิตประจำวัน การนำเสนองาน 

89530064 โอกาสและความทEาทายในการทำงานในโลก

อนาคต 

 Opportunities and Challenges for Future 

Careers 

นโยบายประเทศไทย 4.0 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กลุEมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่มี

ศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โมเดลการบูรณาการเศรษฐกิจสูEการพัฒนาที่ยั่งยืน เศรษฐกิจ

ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ทักษะแรงงานที่จำเปUนในกลุEมอุตสาหกรรม

เปgาหมาย การประเมินสมรรถนะตนเอง ตลาดแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

50136264 การวิเคราะหDตEนทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ 

 Industrial Cost Analysis and Budgeting  

การวิเคราะห?ต+นทุนสำหรับกระบวนการผลิต  ระบบต+นทุนมาตรฐาน  การประมาณการต+นทุน  

รายงานทางการเงิน   การวิเคราะห?งบการเงิน  การจัดทำงบประมาณ 
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ลำดับ 

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค; 

(Graduate Attributes) ตามขLอตกลง 

Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

  50149264 การฝëกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

 Industrial Engineering Practical Training 

การนำความรู+และทักษะที่ได+ศึกษามาปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ หรือองค?กรทางธุรกิจ 

ปรับตัวเข+ากับองค?กร มีความรับผิดชอบตEองานที่ได+รับมอบหมาย เพิ่มพูนประสบการณ?การ

ทำงานทางด+านวิศวกรรม เสริมสร+างทักษะทางสังคม และการใช+ชีวิตรEวมกับผู+อื่น   

  50149664 การฝëกประสบการณDเชิงบูรณาการร1วมกับ

อุตสาหกรรม 

 Co-operative Studies 

การฝÉกทักษะการบูรณาการหลักการและความรู+ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ การเรียนรู+

แบบสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 

  50139164 ระเบียบวิธีการทำโครงงานทางวิศวกรรมอุตสา

หการ 

 Industrial Engineering Project Methodology 

การเลือกหัวข+อโครงงาน การสืบค+นวรรณกรรม วิธีการทำโครงงาน การวิเคราะห?และสรุปผลงาน     

การเขียนรายงานโครงงานและบรรณานุกรม 

  50149364 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 

 Industrial Engineering Project I 

โครงงานพิเศษหรือปIญหาด+านตEาง ๆ ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ การสังเคราะห?วรรณกรรม 

การกำหนดวัตถุประสงค?โครงงาน การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค+าโครงโครงงาน 

  50149464 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 

 Industrial Engineering Project II 

การดำเนินการโครงงานในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ การวิเคราะห?ผล การเขียนรายการอ+างอิง 

รายงานฉบับสมบูรณ? และนำเสนอผลงาน 
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4. มาตรฐานผลการเรียนรู0 
มาตรฐานผลการเรียนรู/ประกอบด/วย 3 ส8วน คือ 1) มาตรฐานผลการเรียนรู/วิชาศึกษาทั่วไป (General Education learning 

outcomes: GELO) 2) มาตรฐานผลการเรียนรู/ของคณะวิศวกรรมศาสตร^ (Engineering Learning Outcome: ENGLO) และ 3) 

มาตรฐานผลการเรียนรู/ของหลักสูตร (Program learning outcomes: PLO) 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู4วิชาศึกษาทั่วไป (General Education learning outcomes: GELO) สำหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เรียนร8วมกันกับหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด/วย 

GELO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย^ มีระเบียบวินัย มีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะเอกลักษณ^ความเปlนไทย 

GELO2 แสดงพฤติกรรมการเปlนพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ ร8วมแก/ปoญหาสังคม ต8อต/านการทุจริต 

GELO3 มีความรอบรู/ เท8าทันต8อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และของโลก 

GELO4 มีทักษะการแสวงหาความรู/ตลอดชีวิต วิเคราะห^ตนเอง สร/างแผนการใช/ชีวิตอย8างมีคุณภาพ  

GELO5 มีความคิดริเริ่มสร/างสรรค^ สามารถบูรณาการข/ามศาสตร^ใช/ในการแก/ปoญหา ร8วมสร/างสรรค^นวัตกรรม  

GELO6 สามารถใช/ความรู/และทักษะต8าง ๆ ในการเปlนผู/ประกอบการ   

GELO7 รับผิดชอบต8อตนเองและสังคม สามารถทำงานร8วมกับผู/อื่นในพหุวัฒนธรรม และแสดงความคิดเห็นได/อย8างสร/างสรรค^  

GELO8 สามารถทำงานเปlนทีม ทั้งในฐานะผู/นำและสมาชิกที่ดีของกลุ8ม  

GELO9 สามารถใช/เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาข/อมูลอย8างรู/เท8าทันและหลากหลายรวมทั้งนำเสนองานอย8างมีประสิทธิภาพ  

GELO10 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยได/อย8างถูกต/องเหมาะสม 

 

4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู4ของคณะวิศวกรรมศาสตร\ (Engineering Learning Outcome: ENGLO) สำหรับหมวดวิชาเฉพาะที่

เรียนร8วมกันกับหลักสูตรอื่นในคณะวิศวกรรมศาสตร^ ประกอบด/วย 

ENGLO 1 แสดงออกถึงพฤติกรรมการเคารพธรรมเนียมทางสังคม กฎระเบียบ กฎหมาย และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ENGLO 2 สามารถอธิบายและประยุกต^ความรู/พื้นฐานคณิตศาสตร^ วิทยาศาสตร^ และวิศวกรรมศาสตร^ ในงานด/านวิศวกรรมได/ 

ENGLO 3 สามารถวิเคราะห^ สังเคราะห^ ปoญหาทางวิศวกรรมศาสตร^ เพื่อระบุปoญหา และเสนอแนวทางแก/ไขเชิงวิชาการได/อย8าง

ถูกต/อง  

ENGLO 4 สามารถสื่อสารและปฏิบัติงานร8วมกับผู/อื่นทั้งในและต8างสาขาวิชาได/อย8างมีประสิทธิภาพ 

ENGLO 5 สามารถวางแผนและปฏิบัตติามแผนในการพัฒนาตนเองและงานตามที่ได/รับมอบหมาย 

ENGLO 6 สามารถใช/เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร^ในการสื่อสาร ค/นคว/า หรือวิเคราะห^ข/อมูลได/อย8างมีประสิทธิภาพ 

ENGLO 7 สามารถใช/เครื่องมือการคำนวณหรือเครื่องมือทางวิศวกรรมเพื่อปฏิบัติงานทางวิศวกรรมภายใต/การควบคมุได/ 

 

4.3 มาตรฐานผลการเรียนรู4ของหลักสูตร (Program learning outcomes: PLO) สำหรับรายวิชาเฉพาะในหลักสูตร 

ประกอบด/วย 

PLO1 ตระหนักถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงานเสมอ 

PLO2 แสดงออกถึงความมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในทุกงานที่ปฏิบัต ิ

PLO3 สามารถระบุปoญหา วิเคราะห^ และออกแบบวิธีการทำงานและสภาพแวดล/อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

PLO3.1 สามารถเลือกใช/และออกแบบวิธีการวัดงาน การวัดประสิทธิภาพของงาน การประเมินความปลอดภัยได/อย8างถูกต/อง 

PLO3.2 สามารถเลือกใช/เครื่องมือในการวิเคราะห^ และทำการวิเคราะห^หาต/นเหตุที่แท/จริงของปoญหาได/ 

PLO3.3 สามารถออกแบบแนวทางการแก/ปoญหาได/ 

PLO3.3.1 สามารถระบุปoญหา วิเคราะห^ และออกแบบวิธีการทำงานของคนและสภาพแวดล/อมการทำงานของคนที่มี

ประสิทธิภาพและปลอดภัย 

PLO3.3.2 สามารถระบุปoญหา วิเคราะห^ และออกแบบวิธีการทำงานของเครื่องจักรและสภาพแวดล/อมของเครื่องจักรที่มี

ประสิทธิภาพและปลอดภัย 
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PLO3.3.3 สามารถระบุปoญหา วิเคราะห^ และออกแบบสถานีงาน สายการผลิต และผังโรงงานที่มีประสิทธิภาพและ

ปลอดภัย 

PLO3.3.4 สามารถระบุปoญหา วิเคราะห^ และออกแบบกระบวนการผลิตและระบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

PLO3.3.5 สามารถระบุปoญหา วิเคราะห^ และออกแบบกระบวนการซ8อมบำรุงที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย  

PLO3.3.6 สามารถระบุปoญหา วิเคราะห^ และออกแบบระบบการจัดการคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ 

PLO4 ออกแบบระบบช8วยตัดสินใจ สำหรับการบริหารจัดการผลิตได/อย8างถูกต/อง สามารถใช/งานได/ 

PLO4.1 เข/าใจพื้นฐานการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะห^ทางคณิตศาสตร^และสถิติ สามารถนำมาใช/ได/อย8างถูกต/อง  

PLO4.2 ออกแบบและเขียนขั้นตอนวิธี (Algorithm) ตามเงื่อนไขที่กำหนดได/  

PLO4.3 สามารถตรวจสอบ (Verify) และทำให/ระบบช8วยตัดสินใจที่สร/างขึ้นถูกต/อง(Validate) ได/ 

PLO5 สามารถวิเคราะห^ ประเมินและตัดสินใจ การลงทุนพัฒนากระบวนการผลิตอย8างเปlนระบบ มีข/อมูลรองรับอย8างเหมาะสม 

PLO5.1 เข/าใจโครงสร/างต/นทุน เศรษฐศาสตร^การลงทุน จุดคุ/มทุน และสามารถคำนวณได/อย8างถูกต/อง 

PLO5.2 สามารถประเมินความเสี่ยงของโครงการพัฒนากระบวนการผลิตได/อย8างมีเหตุผล  

PLO5.3 วิเคราะห^ความเสี่ยง ความเปlนไปได/ และความคุ/มค8าเชิงเศรษฐศาสตร^ในการลงทุนได/อย8างมีเหตุผล 

PLO6 สามารถประสานงาน และดำเนินโครงการด/านการพัฒนาคุณภาพและปรับปรุงกระบวนการผลิต ให/เกิดผลลัพธ^ที่มี

ประสิทธิผล 

PLO7 สามารถสื่อสารด/วยภาษาอังกฤษระดับวิชาชีพได/ 

PLO8 แสดงออกถึงความสามารถในการใช/งานซอฟแวร^ และเทคโนโลยีสารสนเทศร8วมสมัยด/วยตนเอง 

PLO9 แสดงออกถึงความสามารถในการใช/งานเครื่องจักร เครื่องมือช8าง เทคโนโลยีร8วมสมัยด/วยตนเอง 
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ส"วนที่ 3 คณาจารย0 
 
1. ประธานหลักสูตร 

ตารางแสดงรายชื่อประธานหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล ตำแหนgง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปiที่สำเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณ\

สอน (ปi) 

นายบัญชา อริยะจรรยา อาจารย ̂ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

2542 22 

  วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต) 

สถาบันเทคโนโลยีแห8งเอเชีย  

2545  

  Ph.D. (Industrial Engineering) 

University of Texas at 

Arlington, USA 

2555  

 

2. อาจารย<ผู0รับผิดชอบหลักสูตร 
ตารางแสดงรายชื่ออาจารย\ผู4รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนgง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปiที่สำเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณ\

สอน (ปi) 

1 นางสาวจันทร^ฑา นาควชิรตระ

กูล 

รอง

ศาสตราจารย ̂

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยขอนแก8น 

2536 23 

   วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

จุฬาลงกรณ^มหาวิทยาลัย 

2541  

2 นายกฤษดา ประสพชัยชนะ ผู/ช8วย

ศาสตราจารย ̂

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล/า

ธนบุรี 

2541 23 

   วศ.ม. (การบริหารงานวิศวกรรม) 

มหาวิทยาลัยบูรพา  

2544  

   Ph.D. (Solid Mechanics 

Manufacturing Engineering)  

Inha University, South Korea 

2551  

3 นางสาวโรสมารินทร^ สุขเกษม อาจารย ̂ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

2540 18 

   วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

จุฬาลงกรณ^มหาวิทยาลัย 

2546  

 

 

 

  D.Eng. (Industrial Engineering) 

Kasetsart University 

2562  
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนgง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปiที่สำเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณ\

สอน (ปi) 

4 นางสาวสุนิสา คำสุข ผู/ช8วย

ศาสตราจารย ̂

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

2549 7 

   M.Sc. (Materials Science and 

Engineering) 

Universiti Sains Malaysia, 

Malaysia 

2553  

   Ph.D. (Materials Science and 

Engineering) 

Kyoto University, Japan 

2556  

5 นางสาวธนาวดี เพชรยศ  อาจารย ̂ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

2542 15 

   วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

จุฬาลงกรณ^มหาวิทยาลัย 

2547  

6 นายสมเสียง จันทาส ี ผู/ช8วย

ศาสตราจารย ̂

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยขอนแก8น 

2541 23 

   วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล/าธนบุร ี

2545  

 

3. อาจารย<ประจำหลักสูตร/อาจารย<ประจำสาขาวิชา 
ตารางแสดงรายชื่ออาจารย\ประจำหลักสูตร/อาจารย\ประจำสาขาวิชา 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนgง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปiที่สำเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณ\

สอน (ปi) 

1 นายบัญชา อริยะจรรยา อาจารย ̂ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

2542 22 

   วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต) 

สถาบันเทคโนโลยีแห8งเอเชีย  

2545  

   Ph.D. (Industrial Engineering) 

University of Texas at 

Arlington, USA 

2555  

2 นางสาวจันทร^ฑา นาควชิรตระ

กูล 

รอง

ศาสตราจารย ̂

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยขอนแก8น 

2536 23 

   วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

จุฬาลงกรณ^มหาวิทยาลัย 

2541  

3 นายกฤษดา ประสพชัยชนะ ผู/ช8วย

ศาสตราจารย ̂

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล/า

ธนบุรี 

2541 23 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนgง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปiที่สำเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณ\

สอน (ปi) 

   วศ.ม. (การบริหารงานวิศวกรรม) 

มหาวิทยาลัยบูรพา  

2544  

   Ph.D. (Solid Mechanics 

Manufacturing Engineering)  

Inha University, South Korea 

2551  

4 นางสาวโรสมารินทร^ สุขเกษม อาจารย ̂ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

2540 18 

   วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

จุฬาลงกรณ^มหาวิทยาลัย 

2546  

 

 

 

  D.Eng. (Industrial Engineering) 

Kasetsart University 

2562  

5 นางสาวสุนิสา คำสุข ผู/ช8วย

ศาสตราจารย ̂

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

2549 7 

   M.Sc. (Materials Science and 

Engineering) 

Universiti Sains Malaysia, 

Malaysia 

2553  

   Ph.D. (Materials Science and 

Engineering) 

Kyoto University, Japan 

2556  

6 นางสาวธนาวดี เพชรยศ  อาจารย ̂ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

2542 15 

   วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

จุฬาลงกรณ^มหาวิทยาลัย 

2547  

7 นายสมเสียง จันทาส ี ผู/ช8วย

ศาสตราจารย ̂

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยขอนแก8น 

2541 23 

   วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล/าธนบุร ี

2545  

8 นายฤภูวัลย^ จันทรสา ผู/ช8วย

ศาสตราจารย ̂

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร^) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล/าเจ/าคุณทหารลาดกระบัง 

2533 27 

   วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

จุฬาลงกรณ^มหาวิทยาลัย 

2539  

   Ph.D. (Industrial Engineering), 

Clemson University, USA 

2548  
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนgง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปiที่สำเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณ\

สอน (ปi) 

9 นายจักรวาล คุณะดิลก อาจารย ̂ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล/าธนบุร ี

2536 25 

   วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

จุฬาลงกรณ^มหาวิทยาลัย 

2539  

   Ph.D. (Industrial Engineering), 

Clemson University, USA 

2550  

10 นายบรรหาญ ลิลา ผู/ช8วย

ศาสตราจารย ̂

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล/าธนบุร ี

2536 26 

   M.S. (Industrial Engineering), 

Clemson University, USA 

2541  

   Ph.D. (Industrial Engineering), 

Clemson University, USA 

2544  

11 นายสัญญา ยิ้มศิร ิ อาจารย ̂ วศ.บ. (วัดคุมทางอุตสาหกรรม) 

เทคโนโลยีพระจอมเกล/าเจ/าคุณ

ทหารลาดกระบัง 

2536 6 

   M.S. (Engineering 

Management) มหาวิทยาลัย U. 

of Missouri - Rolla 

2541  

   Ph.D. (Industrial Engineering) 

มหาวิทยาลัย U. of Texas at 

Arlington 

2552  

12 นายอดิศักดิ์ นาวเหนียว อาจารย ̂ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

2546 12 

   วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

2550  

   ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล/าพระนครเหนือ 

2561  

13 นางสาววรัตถา อุทยารัตน^ ผู/ช8วย

ศาสตราจารย ̂

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

2547 13 

   M.Eng. (Manufacturing) 

University of Malaya, 

Malaysia 

2550  

   Ph.D. (Industrial Engineering 

and Management)  

2556  
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนgง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปiที่สำเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณ\

สอน (ปi) 

Tokyo Institute of 

Technology, Japan 

14 นายวิศณุ บุญรอด อาจารย ̂ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

2550 11 

   M.Eng. (Manufacturing 

Engineering)  

University of Malaya, 

Malaysia 

2550  

   M.Eng. (Materials Science and 

Engineering)  

University of Texas at 

Arlington, USA 

2562  

   Ph.D. (Materials Science and 

Engineering)  

University of Texas at 

Arlington, USA, 

2564  

15 นายทนงศักดิ์ เทพสนธ ิ อาจารย ̂ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

2546 16 

   M.Eng. (Manufacturing 

Engineering)  

University of Malaya, 

Malaysia 

2548  

   M.S. (Industrial Engineering) 

Rutgers, the State University 

of New Jersey, USA 

2554  

   Ph.D. (Industrial and 

Mechanical Engineering) 

Rutgers, the State University 

of New Jersey, USA 

2557  

16 นายชาญชัย พลตร ี ผู/ช8วย

ศาสตราจารย ̂

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2538 25 

   วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล/าธนบุร ี

2547  
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4. บุคลากรชHวยสอน/ผู0ชHวยสอนวิชาปฏิบัติการ  
ผู/ช8วยสอนวิชาปฏิบัติการในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ดัง

แสดงในตารางแสดงรายชื่อผู/ช8วยสอนวิชาปฏิบัติการ 

 

ตารางแสดงรายชื่อผู4ชgวยวิชาปฏิบัติการ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนgง คุณวุฒิการศึกษา 

1 ศิริชัย ปoöนสมสกุล นักวิทยาศาสตร ̂ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิต (วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา) 

2 สิรวุฒิ  จันทร^พร ผู/ปฏิบัติงานช8าง ปวส. ช8างยนต^ (วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ) 

3 รพิน  จินดาเสน ผู/ปฏิบัติงานช8าง ปวส. ช8างเทคนิคโลหะ (วิทยาลัยเทคนิคแพร8) 
บธ.บ. บริหารธุรกิจ (ราชภัฎราชนครินทร^ฉะเชิงเทรา) 

4 ณัฐเดชา ช/างทอง  ผู/ปฏิบัติงานช8าง วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส^          

(ราชภัฎราชนครินทร^ฉะเชิงเทรา) 

5 เชี่ยวชาญ ลุนชัยดา ผู/ปฏิบัติงานช8าง ค.บ. คุรุศาสตร^อุตสาหกรรม (ราชภัฎอุดรธานี) 

 

5. อัตราสHวนระหวHางอาจารย<ประจำตHอนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาที่รับเข/าศึกษาจะมีเฉพาะภาคปกติที่รับนักเรียนจบมัธยมศึกษาปõที่ 6 เท8านั้น ในแต8ละปõการศึกษา ตั้งแต8ปõที่ 1 ถึงปõ

ที่ 4 ตามแผนของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปlนดังตารางดังนี้ 
 

ตารางแสดงอัตราสgวนอาจารย\ประจำตgอนักศึกษา ณ ปiการศึกษา 2564 

ระดับชั้นปi 
จำนวนนิสิตแตgละปiการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปõที่ 1 82* 80 80 80 80 

ชั้นปõที่ 2 (86) 80 80 80 80 

ชั้นปõที่ 3 (67) (86) 80 80 80 

ชั้นปõที่ 4 (107) (67) (86) 80 80 

รวม 82 (260) 160 (153) 240 (86) 320 320 

รวมนิสิต (ชั้นปõที่ 2-4) 260 233 246 240 240 

หมายเหต ุ

* จำนวนรับจริงในป5การศึกษา 2564 ซึ่งมากกว@าจำนวนที่แผนการรับกำหนดไวGจำนวน 2 คน (แผนการรับ 80 คน) 

(XXX)   จำนวนนิสิตในวงเล็บ หมายถึง นิสิตคงคGางจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

ตารางอัตราสgวนอาจารย\ประจำตgอนิสิต ปiการศึกษา 2564 ถึง 2568 

ปiการศึกษา จำนวนอาจารย\ประจำ รวมจำนวนนิสิตจริง อัตราสgวนอาจารย\ประจำ ตgอ นิสิต 

2564 16 260 1 ต8อ 16.25 

2565 16 233 1 ต8อ 14.56 

2566 16 246 1 ต8อ 15.37 

2567 16 240 1 ต8อ 15.00 

2568 16 240 1 ต8อ 15.00 

อัตราส8วนต/องไม8เกิน 1:20 
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6. แผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ปT 
 

6.1. แผนพัฒนาด0านการให0ความรู0และเสริมทักษะ 
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล สำหรับอาจารย=เข?าปฏิบัติงานใหมD มี

ดังน้ี 

1) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมสำหรับอาจารย=ใหมD โดยทุกคนต?องผDานการอบรม 2 หลักสูตร คือ 

หลักสูตรเก่ียวกับการสอนท่ัวไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผล ซ่ึงอาจารย=ใหมDทุกคนต?องผDานการอบรมภายใน 

1 ปS (ตามกำหนดการจัดงานของมหาวิทยาลัย) ท่ีได?รับการบรรจุและแตDงต้ัง 

การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด?านอ่ืน ๆ 

1) สนับสนุนและสDงเสริมให?อาจารย=เข?ารDวมการอบรมหรือประชุมสัมมนา ท้ังในด?านวิชาชีพและวิชาการท่ี

จัดข้ึนโดยหนDวยงานของภาครัฐและเอกชน เชDน การประชุมวิชาการขDายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (Conference of 

Industrial Engineering Network) เปmนต?น 

2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ดําเนินการวางแผนเพ่ือการพัฒนาการ

ให?ความรู?และเสริมทักษะคณาจารย=ในหลักสูตร โดยมีการสนับสนุนงบประมาณปSละประมาณ 7,000 บาท/คน หรือ

งบประมาณมากกวDาน้ีแล?วแตDรายกรณี ในการเข?ารDวมอบรม/เข?ารDวมสัมมนา/เข?ารDวมประชุมวิชาการ ตามท่ีคณาจารย=

สนใจเปmนประจําทุกปS 

 

6.2. แผนพัฒนาด0านการจัดหาบุคลากรใหมH 
สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ยังไมDประสบปuญหาการขาดแคลน

บุคลากรด?านการสอน เน่ืองจากภายในระยะเวลาภายใน 5 ปS ไมDมีอาจารย=เกษียณอายุ แตDภายในระยะเวลา 10 ปS จะ

มีอาจารย=เกษียณอายุจำนวน 3 คน  

สำหรับภาควิชาฯ ภายในระยะ 5 ปS จะมีอาจารย=สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก กลับมาจำนวน 3 คน 

ประกอบด?วย (1) อาจารย=จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการท่ีสDงไปศึกษาตDอจำนวน 1 คน และ (2) นักเรียนทุน

รัฐบาลตามความต?องการของหนDวยงานท่ีกําลังศึกษาตDออีก 2 อัตรา และท้ังสามคนน้ันศึกษาตDอทางด?านวิศวกรรมอุต

สาหการและสาขาวิศวกรรมวัสดุและการผลิต ซ่ึงสามารถเข?ามาเสริมในสDวนสาขาท่ีเกษียณได? 

 

6.3. แผนพัฒนาด0านการเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษา 
ในปuจจุบันทางหลักสูตรมีอาจารย=ท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตDํากวDาระดับปริญญาเอก จํานวน 4 คน โดย

คณาจารย=ท้ัง 4 คน มีอายุมากกวDา 45 ปS หากอาจารย=สนใจท่ีจะเพ่ิมวุฒิการศึกษา ทางภาควิชาฯ สนับสนุนให?อาจารย=

ได?ลาไปศึกษาตDอได?เต็มเวลาได? เน่ืองจากมีอาจารย=ประจําหลักสูตรเพียงพอในการดําเนินงานภายในหลักสูตรฯ หรือ

หากไมDเพียงพอก็สามารถจ?างอาจารย=พิเศษมาชDวยสอนได?และทำการเกล่ียโหลดภาระงานอาจารย=ตามความเหมาะสม

ตDอไป 
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6.4. แผนพัฒนาด0านการปรับตำแหนHงทางวิชาการ 
สำหรับแผนพัฒนาด?านการปรับตำแหนDงทางวิชาการ มีดังน้ี 

1) สDงเสริมให?ทำงานวิจัย และบริการวิชาการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู?และทักษะวิชาชีพ 

2) สDงเสริมให?รวมกลุDมทำงานวิจัย เพ่ือสร?างทีมวิจัยท่ีเข?มแข็ง 

3) สDงเสริมให?อบรมในหลักสูตรตDาง ๆ ท่ีอาจารย=แตDละทDานมีความสนใจ เพ่ือพัฒนาตนเองทางวิชาการและ

การจัดการเรียนการสอนให?มีประสิทธิภาพ 

4) ผลักดันให?ผลิตจำนวนผลงานวิจัย อยDางน?อย 1 ผลงานตDอปS และบริการวิชาการ อยDางน?อย 1 งาน/ปS 

และมีกิจกรรมการฝ�กอบรมอยDางน?อย 1 คร้ัง/ปS 
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ส"วนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองค:ความรู< 
 

1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองค6ความรู9ท่ีสภาวิศวกรกำหนด (Curriculum Mapping) 

ตารางการเทียบองค-ความรู1 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร-  มหาวิทยาลัยบูรพา 

สำหรับผู1เข1าศึกษาปDการศึกษา 2564 - 2568 

องค-ความรู1ที่สภาวิศวกรกำหนด เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองค-ความรู1 ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนSวยกิต/ชั่วโมง) 
องค-ความรู1พื้นฐานทางวิทยาศาสตร-   
คณิตศาสตร-เชิงวิศวกรรม  พีชคณิตเชิงเส6นสำหรับงานทางวิศวกรรม สมการและการหารากของสมการ เมตริกซ- ระบบ

สมการเชิงเส6นและการหาผลเฉลย ระบบการกำจัดแบบเกาส- ลิมิตและความตHอเนื่องของฟLงก-ชัน 
การหาอนุพันธ-ของฟLงก-ชันพีชคณิตและฟLงก-ชันอดิศัย การประยุกต-ของอนุพันธ- สมการของเส6น
สัมผัสและเส6นตัง้ฉาก ผลตHางอนุพันธ-และการประมาณเชิงเส6น อัตราสัมพัทธ- การหาคHาสูงสุด-
ต่ำสุดและการทดสอบ การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ-อันดับหนึ่งและอันดับสอง โจทย-
ปLญหาคHาสูงสุด-ต่ำสุด ฟLงก-ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความตHอเนื่องของฟLงก-ชันหลายตัวแปร 
อนุพันธ-ยHอย กฎลูกโซHและการประยุกต- ปริพันธ-ไมHจำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ- ปริพันธ-ทีละ
สHวน ปริพันธ-ของฟLงก-ชันตรีโกณมิติ และการหาปริพันธ-โดยการทำเปWนเศษสHวนยHอย ปริพันธ-
จำกัดเขต ทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส 

30212164 คณิตศาสตร-วิศวกรรม 1 
 Engineering Mathematics I 

3 (3-0-6) 



- 53 - 

องค-ความรู1ที่สภาวิศวกรกำหนด เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองค-ความรู1 ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนSวยกิต/ชั่วโมง) 
 ระบบพิกัดฉากและระบบพิกัดเชิงขั้ว การประยุกต-ของปริพันธ-จำกัดเขต การหาพื้นที่ ปริมาตร 

ความยาวของสHวนโค6ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การหาพื้นที่ ความยาวสHวนโค6งและพื้นที่ผิว
ของเส6นโค6งในระบบพิกัดเชิงขั้ว การประมาณคHาของปริพันธ-จำกัดเขตโดยใช6ระเบียบวิธีเชิงเลข 
รูปแบบยังไมHได6กำหนด และกฎของโลปqตาล อินทิกรัลไมHตรงแบบ ระบบพิกัดคาร-ทีเซียน ระบบ
พิกัดทรงกระบอก และระบบพิกัดทรงกลมในสามมิติ เวกเตอร-และเรขาคณิตวิเคราะห-ในสามมิติ 
พีชคณิตของเวคเตอร-ในสามมิติ อนุพันธ-และปริพันธ-ของฟLงก-ชันคHาเวกเตอร-และการประยุกต- 
ปริพันธ-หลายชั้นของฟLงก-ชันหลายตัวแปรและการประยุกต- ปริพันธ-ตามเส6น 

30212264 คณิตศาสตร-วิศวกรรม 2 
 Engineering Mathematics II 

3 (3-0-6) 

 ลำดับและอนุกรม การทดสอบลำดับและอนุกรม อนุกรมเทย-เลอร- อนุกรมฟูเรียร- ผลการแปลง
ฟูเรียร- ผลการแปลงลาปลาซ สมการเชิงอนุพันธ-สามัญอันดับหนึ่งและการประยุกต- สมการแบบ
แยกกันได6 สมการแมHนตรง ตัวประกอบปริพันธ- สมการเชิงเส6น แนววิถีเชิงตั้งฉาก สมการเชิง
อนุพันธ-สามัญอันดับสองที่มีสัมประสิทธิ์เปWนคHาคงตัว สมการเชิงอนุพันธ-ยHอยเบื้องต6น สมการเชิง
อนุพันธ-ยHอยเชิงเส6นอันดับหนึ่งที่มีสัมประสิทธิ์เปWนคHาคงตัว 

30222164 คณิตศาสตร-วิศวกรรม 3 
 Engineering Mathematics III 

3 (3-0-6) 

ฟqสิกส- เวคเตอร- การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรง และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน การ
เคลื่อนที่ของระบบอนุภาพและวัตถุแข็งแกรHง สมบัติของสสาร กลศาสตร-ของไหล อุณหภูมิและ
ความร6อน 

30810264 ฟqสิกส-พื้นฐานสำหรับวิศวกรรม 
 Introductory Physics for 

Engineering 

3 (3-0-6) 

30810364 ปฏิบัติการฟqสิกส-พื้นฐานสำหรับ
วิศวกรรม 

 Introductory Physics 
Laboratory for Engineering 

1 (0-3-1) 

 ฟqสิกส-สำหรับวิศวกรรม โครงสร6างและขอบเขตของฟqสิกส- คลื่น คลื่นเสียง สนามไฟฟÄาและกฎ
ของเกาส- ศักย-ไฟฟÄา ความจุและไดอิเล็กตริก สนามแมHเหล็ก หลักการสนามแมHเหล็กไฟฟÄา กฎ
ของฟาราเดย- ความเหนี่ยวนำ ทัศนศาสตร- ฟqสิกส-ยุคใหมH 

30810464 ฟqสิกส-ทั่วไปสำหรับวิศวกรรม 
 General Physics for 

Engineering 

3 (3-0-6) 
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องค-ความรู1ที่สภาวิศวกรกำหนด เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองค-ความรู1 ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนSวยกิต/ชั่วโมง) 
30810564 ปฏิบัติการฟqสิกส-ทั่วไปสำหรับ

วิศวกรรม 
 General Physics Laboratory 

for Engineering 

1 (0-3-1) 

เคมี สสารและการเปลี่ยนแปลง โครงสร6างของอะตอมและโมเลกุล สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ 
โลหะทรานสิชัน พันธะเคมี สมบัติของแกÉส ของเหลว ของแข็งและสารละลาย ปริมาณสาร
สัมพันธ-และพื้นฐานทฤษฎีอะตอม เทอร-โมไดนามิกส- จลนพลศาสตร-เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออ
นิก ไฟฟÄาเคม ี

50210164 เคมีสำหรับวิศวกรรม 
 Chemistry for Engineering 

3 (3-0-6) 

  50210264 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรรม 
 Chemistry Laboratory for 

Engineering 

1 (0-3-1) 
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องค-ความรู1ที่สภาวิศวกรกำหนด เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองค-ความรู1 ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนSวยกิต/ชั่วโมง) 
องค-ความรู1พื้นฐานทางวิศวกรรม   
การเขียนแบบวิศวกรรม การสื่อสารแบบทางเทคนิค การสเก็ตภาพและการเขียนตัวอักษร การเขียนภาพออโธร-กราฟฟqค

และภาพพิคทอเรียล การจำลองภาพสามมิติ ภาพตัด ภาพชHวย การบอกขนาดและความ
คลาดเคลื่อนยินยอม การอHานและเขียนแบบสั่งงาน 

50310164 เขียนแบบวิศวกรรม 
 Engineering Drawing 

3 (2-3-4) 

กลศาสตร- ระบบของแรง แรงลัพธ- สภาพสมดุล แรงเสียดทาน จลนศาสตร-และพลศาสตร-เบื้องต6นของ
อนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

50010164 กลศาสตร-วิศวกรรม 
 Engineering Mechanics 

3 (3-0-6) 

วัสดุวิศวกรรม ความสัมพันธ-ระหวHางโครงสร6าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและประโยชน-ใช6สอยของ โลหะ 
พอลิเมอร- เซรามิกส- และวัสดุคอมพอสิท แผนภาพสมดุลและการตีความหมาย คุณสมบัติทาง
กายภาพและคุณสมบัติเชิงกล การเสื่อมสภาพของวัสดุ และหัวข6อที่นHาสนใจในปLจจุบันเกี่ยวกับ
วัสดุวิศวกรรม 

50121164 วัสดุวิศวกรรม 
 Engineering Materials 

3 (3-0-6) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร-สำหรับ
วิศวกร 

แนวความคิดคอมพิวเตอร- องค-ประกอบ การปฏิสัมพันธ-ระหวHางฮาร-ดแวร-และซอฟต-แวร- 
แนะนำโปรแกรมทางด6านวิศวกรรม การออกแบบโปรแกรม ตัวแปร ตัวดำเนินการและนิพจน-  
อินพุตและเอาท-พุตพื้นฐาน คำสั่งควบคุม การเขียนโปรแกรมคำนวณสำหรับงานทางวิศวกรรม 

50410164 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร-
สำหรับวิศวกรรม 

 Computer Programming for 
Engineering 

3 (2-3-4) 

สถิตวิิศวกรรม ทฤษฎีความนHาจะเปWน ตัวแปรสุHมและการแจกแจงความนHาจะเปWนแบบตHาง ๆ สถิติเชิงอนุมาน 
การวิเคราะห-ความแปรปรวน การวิเคราะห-การถดถอยเชิงเส6นและสหสัมพันธ- การใช6กลวิธีทาง
สถิติเปWนเครื่องมือในการแก6ปLญหา 

50123264 สถิติวิศวกรรม 
 Engineering Statistics 

3 (3-0-6) 

กระบวนการผลิต ทฤษฎีและหลักของกรรมวิธีการผลิต เชHน งานหลHอ งานขึ้นรูป งานเชื่อม การปรับแตHงผิว และ
งานตัดเฉือนพื้นฐาน ความสัมพันธ-ระหวHางวัสดุและกรรมวิธีการผลิต ความปลอดภัยในการ
ทำงานกับเครื่องมือกล 

50122264 กระบวนการผลิต 
 Manufacturing Processes 

3 (3-0-6) 

อุณหพลศาสตร- กฎข6อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร- กฎข6อที่สองของอุณหพลศาสตร-และวัฎจักรคาร-โนต- พลังงาน 
เอนโทรปã พื้นฐานของการถHายเทความร6อนและการเปลี่ยนรูปพลังงาน 

50328264 อุณหพลศาสตร-สำหรับวิศวกรรม
อุตสาหการ Thermodynamics 
for Industrial Engineering 

3 (3-0-6) 
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องค-ความรู1ที่สภาวิศวกรกำหนด เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองค-ความรู1 ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนSวยกิต/ชั่วโมง) 
ความรู6พื้นฐานไฟฟÄา การวิเคราะห-วงจรไฟฟÄากระแสตรงและไฟฟÄากระแสสลับเบื้องต6น กำลังไฟฟÄาในวงจรไฟฟÄา

กระแสสลับ ระบบไฟฟÄากำลังสามเฟส การผลิตและสHงจHายกำลังไฟฟÄา หม6อแปลงไฟฟÄา พื้นฐาน
เครื่องจักรกลไฟฟÄา การประยุกต-ใช6งานและการควบคุมมอเตอร-เบื้องต6น เครื่องมือวัดทางไฟฟÄา
พื้นฐาน การประหยัดพลังงานไฟฟÄา ความปลอดภัยทางไฟฟÄา ปฏิบัติการให6สอดคล6องหัวข6อที่
เรียน 

50430164 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟÄา                 
Fundamental of Electrical 
Engineering 

3 (2-3-4) 
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องค-ความรู1ที่สภาวิศวกรกำหนด เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองค-ความรู1 ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนSวยกิต/ชั่วโมง) 
องค-ความรู1เฉพาะทางวิศวกรรม   
กลุHมที่ 1 วัสดุอุตสาหกรรมและ
กระบวนการผลิตทางเทคโนโลยี
สมัยใหมH :  
กระบวนการทางวิศวกรรมของ
โลหะ อโลหะ และวัสดุทาง
วิศวกรรม 
กระบวนการผลิตทางเทคโนโลยี
สมัยใหมH 
การวิเคราะห-และการออกแบบ
ผลิตภัณฑ- 
กระบวนการโดยการแปลงหน6าที่
ของผลิตภัณฑ-เชิงคุณภาพและเชิง
นวัตกรรม 
 

เหล็กกล6าผสม เหล็กหลHอ โลหะนอกกลุHมเหล็ก การอบชุบทางความร6อนของโลหะ การชุบผิว
แข็งโลหะ วัสดุผสม เซรามิกวิศวกรรม วัสดุนาโน การกัดกรHอนของโลหะ การเลือกใช6วัสดุ และ
หัวข6อที่นHาสนใจในปLจจุบันเกี่ยวกับเทคโนโลยีวัสด ุ

50121264  เทคโนโลยีวัสด ุ
 Material Technology 

2 (2-0-4) 

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับระบบออโตเมชั่นในอุตสาหกรรมการผลิต  หลักการทำงานของระบบ
และอุปกรณ-ตHาง ๆ ที่ใช6ในระบบออโตเมชั่น นิวแมติกส- ไฟฟÄานิวแมติกส- เซนเซอร- และการ
ประยุกต- programmable logic control (PLC) ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร 
รวมทั้งการออกแบบระบบออโตเมชั่นโดยประยุกต-ใช6อุปกรณ-ตHาง ๆ ที่เกี่ยวข6อง 

50138264 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 1 
 Industrial Automation I 

3 (2-2-5) 

กลุHมที่ 2 ระบบงานและความ
ปลอดภัย : 

หลักการการศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหว หลักการเคลื่อนไหวเชิงเศรษฐศาสตร- การใช6แผนภูมิ
และไดอะแกรมกระบวนการผลิต แผนภูมิคน-เครื่องจักร การศึกษาเคลื่อนไหวเชิงจุลภาค การ
คำนวณคHาเวลา การสุHมตัวอยHางงาน  การประเมินอัตราการทำงาน การกำหนดเวลามาตรฐาน 
ระบบข6อมูลมาตรฐานและเครื่องมือที่เกี่ยวข6อง 

50134164 การศึกษาการทำงานอุตสาหกรรม 
 Industrial Work Study 

3 (3-0-6) 
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องค-ความรู1ที่สภาวิศวกรกำหนด เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองค-ความรู1 ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนSวยกิต/ชั่วโมง) 
การศึกษาและออกแบบระบบงาน
เพื่อการปรับปรุงผลิตภาพ และ
ประสิทธิภาพการผลิต 
การศึกษาวิเคราะห-และการ
ออกแบบระบบงานเพื่อความ
ปลอดภัย 
การยะศาสตร- 
สHิงแวดล6อม 
ระบบดับเพลิง 
การประเมินความเสี่ยงใน
อุตสาหกรรม 
การดําเนินการจัดการกาก
อุตสาหกรรม 
ทHีมาจากวัตถุของเสีย น6ําเสีย 
มลพิษจากอากาศ รวมทั้งกาก
กัมมันตรังสี 

หลักการการปÄองกันความเสียหาย การออกแบบ วิเคราะห-และควบคุมความอันตรายของ
สถานที่ปฏิบัติงานและองค-ประกอบมนุษย- เทคนิคเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย หลักการการ
จัดการความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย 

50134264 วิศวกรรมความปลอดภัย 
 Safety Engineering  
 

3 (3-0-6) 
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องค-ความรู1ที่สภาวิศวกรกำหนด เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองค-ความรู1 ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนSวยกิต/ชั่วโมง) 
กลุHมที่ 3 ระบบคุณภาพ :  
ระบบการควบคุมคุณภาพและ
การประกันคุณภาพ 
การจัดการคุณภาพเชิงรวม 
กระบวนการออกและวิเคราะห-
แผนการทดลองเพื่อกําหนด
สภาวการณ-การผลิตที่เหมาะสม 
วิศวกรรมคุณภาพเพื่อความนHา
เชHือถือได6ตลอดจนวิศวกรรม
นวัตกรรม 
 

หลักการของการจัดการควบคุมคุณภาพ เทคนิคการปรับปรุงและควบคุมคุณภาพ และวิศวกรรม
ความเชื่อถือได6สำหรับอุตสาหกรรม 

50135164 การควบคุมคุณภาพ 
 Quality Control 

3 (3-0-6) 

กลุHมที่ 4 เศรษฐศาสตร-และ
การเงิน : 
การวิเคราะห-ทางเศรษฐศาสตร-
เพื่อการตัดสินใจในงานวิศวกรรม
ภายใต6 ความเสี่ยงและความไมH
แนHนอน 
การจัดการต6นทุนเพื่อการจัดการ 
งบประมาณ 
การจัดการและการวิเคราะห-งบ
การเงินและการบัญช ี
การศึกษาวิเคราะห-และประเมิน
ความเปWนไปได6ของโครงการ 

คHาของเงินตามกาลเวลา การวิเคราะห-โครงการและทางเลือกตามหลักเศรษฐศาสตร-วิศวกรรม 
คHาเสื่อมราคา การประเมินเพื่อการทดแทนทรัพย-สิน การวิเคราะห-เพื่อตัดสินใจภายใต6ความ
เสี่ยงและความไมHแนHนอน การประเมินผลที่เกิดจากภาษีรายได6 

50126164  เศรษฐศาสตร-วิศวกรรม 
 Engineering Economy 

3 (3-0-6) 

การวิเคราะห-ต6นทุนสำหรับกระบวนการผลิต  ระบบต6นทุนมาตรฐาน  การประมาณการต6นทุน  
รายงานทางการเงิน   การวิเคราะห-งบการเงิน  การจัดทำงบประมาณ 

50136264 การวิเคราะห-ต6นทุนอุตสาหกรรม
และงบประมาณ 

 Industrial Cost Analysis and 
Budgeting 

3 (3-0-6) 
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องค-ความรู1ที่สภาวิศวกรกำหนด เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองค-ความรู1 ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนSวยกิต/ชั่วโมง) 
กลุHมที่ 5 การจัดการการผลิต :  
การวางแผนและควบคุมการผลิต 
การวิเคราะห-เชิงปริมาณเพื่อการ
จัดการการผลิต 
การจัดการระบบการซHอมบํารุง 
การจัดการองค-กรของระบบการ
ผลิตและการบริการ 
ระบบการจัดการนวัตกรรมใน
องค-กร 
 

ระบบการผลิตเบื้องต6น หลักการของการวางแผนและควบคุมการผลิต การวิเคราะห-ต6นทุนและ
ความสามารถในการสร6างกำไรสำหรับการตัดสินใจ เทคนิคการพยากรณ- การจัดการพัสดุคงคลัง 
การวางแผนความต6องการวัสดุ การจัดลำดับงาน และแนวทางบบบริหารการผลิตที่อยูHในความ
สนใจของอุตสาหกรรม 

50133464 การวางแผนและควบคุมการผลิต 
 Production Planning and 

Control 

3 (3-0-6) 

วิธีการวิจัยดำเนินงานเบื้องต6นในการแก6ปLญหางานด6านวิศวกรรมอุตสาหการสมัยใหมH โดยเน6น
การสร6างตัวแบบทางคณิตศาสตร- การโปรแกรมเชิงเส6นตรง ตัวแบบปLญหาการขนสHง ทฤษฎี
เกมส- ทฤษฎีแถวคอย ตัวแบบปLญหาสินค6าคงคลัง และการจำลองสถานการณ-ในกระบวนการ
ตัดสินใจ 

50133364  การวิจัยการดำเนินงาน 
 Operations Research  

3 (3-0-6) 

แนวคิดในการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมและการบำรุงรักษาเชิงปÄองกันโดยรวม การวิเคราะห-
สถิติความเสียหาย ความเชื่อถือได6 ความสามารถด6านการบำรุงรักษา และความสามารถด6าน
ความพร6อมใช6งาน การหลHอลื่น ระบบการบำรุงรักษาเชิงปÄองกันและเทคโนโลยีการตรวจติดตาม
สภาวะการบำรุงรักษา การควบคุมการบำรุงรักษาและระบบลำดับงาน การจัดองค-กรด6านการ
บำรุงรักษา คอมพิวเตอร-สำหรับระบบการจัดการบำรุงรักษา รายงานด6านการบำรุงรักษาและตัว
ประเมินสมรรถนะ การพัฒนาระบบการบำรุงรักษา 

50133564 วิศวกรรมการบำรุงรักษา 
 Maintenance Engineering 

3 (3-0-6)  

กลุHมที่ 6 การบูรณาการทาง
วิศวกรรมอุตสาหการ :  
การบูรณาการความรู6ในองค-
ความรู6 หรือวิชาอื่นๆ ในหลักสูตร
ตั้งแตHสอง องค-ความรู6 หรือ วิชา
ขึ้นไปเพื่อแก6ไขปLญหา เสนอแนะ
แนวทางการ ปรับปรุงวิธีการ 

บทนำการออกแบบโรงงาน การวิเคราะห-เบื้องต6นในการออกแบบโรงงาน การวางแผนงานการ
จัดผังโรงงานและสิ่งอำนวยความสะดวก การขนถHายวัสดุ ปLญหาการวางผังโรงงาน ทำเลที่ตั้ง
โรงงาน การวิเคราะห-ผลิตภัณฑ- ประเภทของการบริการผังโรงงานและหน6าที่ในการชHวยเหลือ
และสนับสนุน 

50138164  การออกแบบผังโรงงาน 
 Industrial Plant Design 

3 (3-0-6) 
 

โครงงานพิเศษหรือปLญหาด6านตHาง ๆ ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ การสังเคราะห-วรรณกรรม 
การกำหนดวัตถุประสงค-โครงงาน การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค6าโครงโครงงาน 

50149364 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 
 Industrial Engineering Project 

I 

1 (0-3-1) 
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องค-ความรู1ที่สภาวิศวกรกำหนด เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองค-ความรู1 ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนSวยกิต/ชั่วโมง) 
หรือแนวทางใหมHในงานวิศวกรรม 
ระบบ และการบริการอื่นๆ 

การดำเนินการโครงงานในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ การวิเคราะห-ผล การเขียนรายการอ6างอิง 
รายงานฉบับสมบูรณ- และนำเสนอผลงาน 

50149464 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 
 Industrial Engineering Project 

II 

2 (0-6-2) 

ปฏิบัติการ 
ปฏิบัติการกระบวนการผลิต
พื้นฐาน 

การผลิตชิ้นงาน การแปรรูปโลหะด6วยเครื่องจักรกล เชHน การกลึง การกัด และการไส เปWนต6น 
การเชื่อม เชHน การเชื่อมมิก การเชื่อมทิก เปWนต6น และการทดสอบรอยเชื่อมแบบทำลาย 

50122564 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 
 Manufacturing Processes 

Laboratory 

2 (0-4-2) 

ปฏิบัตกิารวิศวกรรมวัสดุและ
วิศวกรรมเครื่องกล 

ปฏิบัติการโลหะผงวิทยา การอบชุบทางความร6อน การวิเคราะห-สHวนผสมทางเคมี การทดสอบ
คุณสมบัติเชิงกล การวิเคราะห-โครงสร6างจุลภาคของโลหะ อุณหพลศาสตร-และของไหล 

50121364 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมและ
วิศวกรรมเครื่องกล               

 Engineering Material and 
Mechanical Laboratory 

1 (0-3-1) 

ปฏิบัตกิารวิศวกรรมไฟฟÄา การวิเคราะห-วงจรไฟฟÄากระแสตรงและไฟฟÄากระแสสลับเบื้องต6น กำลังไฟฟÄาในวงจรไฟฟÄา
กระแสสลับ ระบบไฟฟÄากำลังสามเฟส การผลิตและสHงจHายกำลังไฟฟÄา หม6อแปลงไฟฟÄา พื้นฐาน
เครื่องจักรกลไฟฟÄา การประยุกต-ใช6งานและการควบคุมมอเตอร-เบื้องต6น เครื่องมือวัดทางไฟฟÄา
พื้นฐาน การประหยัดพลังงานไฟฟÄา ความปลอดภัยทางไฟฟÄา ปฏิบัติการให6สอดคล6องหัวข6อที่
เรียน 

50430164 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟÄา                 
Fundamental of Electrical 
Engineering 

3 (2-3-4) 

ปฏิบัตกิารวิศวกรรมอุตสาหการ ปฏิบัติการสำหรับการศึกษาการทำงาน การควบคุมคุณภาพ การทดลองเชิงสถิติ การวิจัยการ
ดำเนินงาน การวางผังโรงงานและความปลอดภัย 

50130164  ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 
 Industrial Engineering 

Laboratory 

1 (0-3-1) 
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2. ตารางแสดงผู,สอนในแต0ละองค4ความรู, 

ตารางการเทียบองค-ความรู1 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร-  มหาวิทยาลัยบูรพา 

สำหรับผู1เข1าศึกษาปDการศึกษา 2564 - 2568 
สาระการเรียนรู1ของแตMละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข4องหรือความคาดหวัง 

ในแตAละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู1สอน 
ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู4สอน 

ในแตAละองคKความรู4ที่สภาวิศวกรกำหนด 
  

องค-ความรู1พื้นฐานทางวิทยาศาสตร-  
30212164 คณิตศาสตรKวิศวกรรม 1 1) รศ.ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศKพันธุK 

 Engineering Mathematics I วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรK พ.ศ. 2538 

 วท.ม. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยเชียงใหมA พ.ศ. 2540 

 Ph.D. (Mathematics)  University of East Anglia, UK พ.ศ. 2553 

 ประสบการณKการสอน 26 ปt 

 2) ผศ.ดร.ดวงกมล ผลเต็ม 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2544 

 ปร.ด. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2549 

 ประสบการณKการสอน 10 ปt 

 3) ผศ.ดร.เดชชาติ สามารถ 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

 Ph.D. (Mathematics) Texas A&M University, US. พ.ศ. 2557 

 ประสบการณKการสอน 3 ปt 

 (4) ผศ.ดร.วรวิมล เจริญทัมมะสถิต 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 2538 

 วท.ม. (คณิตศาสตรKประยุกตK) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 2540 

 ปร.ด. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 

 ประสบการณKการสอน 23 ปt 

 (5) ผศ.ดร.สมคิด อินเทพ 

 ค.บ. (คณิตศาสตรK) สถาบันราชภัฏเชียงใหมA พ.ศ. 2543 

 วท.ม. (คณิตศาสตรKประยุกตK) มหาวิทยาลัยเชียงใหมA พ.ศ. 2546 

 Ph.D. (Applied Mathematics) 

 University of Strathclyde, England พ.ศ. 2553 

 ประสบการณKการสอน 18 ปt 

 (6) ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2537 

 วท.ม. (คณิตศาสตรKประยุกตK) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2541 

 ปร.ด. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2548 
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สาระการเรียนรู1ของแตMละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข4องหรือความคาดหวัง 

ในแตAละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู1สอน 
ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู4สอน 

ในแตAละองคKความรู4ที่สภาวิศวกรกำหนด 
  

 ประสบการณKการสอน 23 ปt 

 (7) ผศ.ดร.สาธินี เลิศประไพ 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2536 

 วท.ม. (คณิตศาสตรKประยุกตK) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2541 

 ปร.ด. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2548 

 ประสบการณKการสอน 23 ปt 

 (8) ผศ.ดร.สินีนาฏ ศรีมงคล 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2545 

 วท.ม. (คณิตศาสตรKประยุกตK) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2547 

 ปร.ด. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551 

 ประสบการณKการสอน 13 ปt 

 (9) ผศ.เสาวรส ศรีสุข 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2538 

 วท.ม. (คณิตศาสตรKประยุกตK) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 2544  

 ประสบการณKการสอน 26 ปt 

 (10) ผศ.ดร.อภิชาติ เนียมวงษK 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยหอการค4าไทย พ.ศ. 2536 

 วท.ม. (คณิตศาสตรKประยุกตK) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2539 

 Ph.D. (Applied Mathematics)  

 Newcastle University, UK พ.ศ. 2552  

 ประสบการณKการสอน 24 ปt 

 (11) ผศ.ดร.อรรณพ แก4วขาว 

 กศ.บ. (วิทยาศาสตรK-คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546 

 วท.ม. (คณิตศาสตรK) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 

 วท.ด. (คณิตศาสตรK) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 

 ประสบการณKการสอน 16 ปt 

 (12) ผศ.ดร.อารยา วิวัฒนKวานิช 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2544 

 วท.ม. (วิทยาการคณนา) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 

 ปร.ด. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2559  

 ประสบการณKการสอน 17 ปt 

 (13) ผศ.ดร.อารีรักษK ชัยวร 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยเชียงใหมA พ.ศ. 2542 

 วท.ม. (คณิตศาสตรK) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 

 วท.ด. (คณิตศาสตรK) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 

 ประสบการณKการสอน 12 ปt 
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สาระการเรียนรู1ของแตMละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข4องหรือความคาดหวัง 

ในแตAละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู1สอน 
ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู4สอน 

ในแตAละองคKความรู4ที่สภาวิศวกรกำหนด 
  

 (14) ดร.จุฑารัตนK คงสอน 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยเชียงใหมA พ.ศ. 2544 

 วท.ม. (คณิตศาสตรKประยุกตK) มหาวิทยาลัยเชียงใหมA พ.ศ. 2547 

 ปร.ด. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552 

 ประสบการณKการสอน 11 ปt 

 (15) ดร.ชาติไทย ไทยประยูร 

 วท.บ. (คณิตศาสตรKประยุกตK) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 

 วท.ม. (คณิตศาสตรKประยุกตK) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าพระนครเหนือ พ.ศ. 2553  

 ปร.ด. (คณิตศาสตรKประยุกตK) 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล4าเจ4าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2557  

 ประสบการณKการสอน 6 ปt 

 (16) ดร.บุญยงคK ศรีพลแผ4ว 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545 

 วท.ม. (คณิตศาสตรK) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 

 Ph.D. (Mathematics)  

 University of Illinois at Urbana-Champaign, US. พ.ศ. 2555 

 ประสบการณKการสอน 8 ปt 

 (17) ดร.ปรียานุช เชื้อสุข 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2556 

 ปร.ด.(คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2561 

 ประสบการณKการสอน 2 ปt 

 (18) ดร.รักพร ดอกจันทรK 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2537 

 วท.ม. (คณิตศาสตรKประยุกตK) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 2544 

 Dr. rer. nat. (Mathematik) 

 Humboldt University zu Berlin, Germany พ.ศ. 2554 

 ประสบการณKการสอน 27 ปt 

 (19) ดร.ลี ศาสนพิทักษK 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรK พ.ศ. 2552 

 วท.ม. (คณิตศาสตรK) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 

 วท.ด. (คณิตศาสตรK) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 

 ประสบการณKการสอน 3 ปt 

 (20) ผศ.ดร.วริน วิพิศมากูล  

 B.A. (Computer Science & Mathematics)  
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สาระการเรียนรู1ของแตMละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข4องหรือความคาดหวัง 

ในแตAละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู1สอน 
ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู4สอน 

ในแตAละองคKความรู4ที่สภาวิศวกรกำหนด 
  

 Williams College, US พ.ศ. 2551 

 Ph.D. (Mathematics) University of Texas at Austin, US พ.ศ. 2556  

 ประสบการณKการสอน 8 ปt 

 (21) อ.บัณฑิตา ฉัตรเท 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยเชียงใหมA พ.ศ. 2549 

 M.Sc. (Mathematics) North Carolina State University พ.ศ. 2555 

 ประสบการณKการสอน 9 ปt 

 (22) อ.พรทิพยK เกษมพิณ 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2545 

 ป.บัณฑิต (การสอน) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546  

 วท.ม. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2548  

 ประสบการณKการสอน 16 ปt 

30212264 คณิตศาสตรKวิศวกรรม 2 1) รศ.ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศKพันธุK 

 Engineering Mathematics II วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรK พ.ศ. 2538 

 วท.ม. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยเชียงใหมA พ.ศ. 2540 

 Ph.D. (Mathematics)  University of East Anglia, UK พ.ศ. 2553 

 ประสบการณKการสอน 26 ปt 

 2) ผศ.ดร.ดวงกมล ผลเต็ม 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2544 

 ปร.ด. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2549 

 ประสบการณKการสอน 10 ปt 

 3) ผศ.ดร.เดชชาติ สามารถ 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

 Ph.D. (Mathematics) Texas A&M University, US. พ.ศ. 2557 

 ประสบการณKการสอน 3 ปt 

 (4) ผศ.ดร.วรวิมล เจริญทัมมะสถิต 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 2538 

 วท.ม. (คณิตศาสตรKประยุกตK) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 2540 

 ปร.ด. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 

 ประสบการณKการสอน 23 ปt 

 (5) ผศ.ดร.สมคิด อินเทพ 

 ค.บ. (คณิตศาสตรK) สถาบันราชภัฏเชียงใหมA พ.ศ. 2543 

 วท.ม. (คณิตศาสตรKประยุกตK) มหาวิทยาลัยเชียงใหมA พ.ศ. 2546 

 Ph.D. (Applied Mathematics) 

 University of Strathclyde, England พ.ศ. 2553 
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สาระการเรียนรู1ของแตMละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข4องหรือความคาดหวัง 

ในแตAละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู1สอน 
ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู4สอน 

ในแตAละองคKความรู4ที่สภาวิศวกรกำหนด 
  

 ประสบการณKการสอน 18 ปt 

 (6) ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2537 

 วท.ม. (คณิตศาสตรKประยุกตK) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2541 

 ปร.ด. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2548 

 ประสบการณKการสอน 23 ปt 

 (7) ผศ.ดร.สาธินี เลิศประไพ 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2536 

 วท.ม. (คณิตศาสตรKประยุกตK) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2541 

 ปร.ด. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2548 

 ประสบการณKการสอน 23 ปt 

 (8) ผศ.ดร.สินีนาฏ ศรีมงคล 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2545 

 วท.ม. (คณิตศาสตรKประยุกตK) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2547 

 ปร.ด. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551 

 ประสบการณKการสอน 13 ปt 

 (9) ผศ.เสาวรส ศรีสุข 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2538 

 วท.ม. (คณิตศาสตรKประยุกตK) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 2544  

 ประสบการณKการสอน 26 ปt 

 (10) ผศ.ดร.อภิชาติ เนียมวงษK 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยหอการค4าไทย พ.ศ. 2536 

 วท.ม. (คณิตศาสตรKประยุกตK) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2539 

 Ph.D. (Applied Mathematics)  

 Newcastle University, UK พ.ศ. 2552  

 ประสบการณKการสอน 24 ปt 

 (11) ผศ.ดร.อรรณพ แก4วขาว 

 กศ.บ. (วิทยาศาสตรK-คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546 

 วท.ม. (คณิตศาสตรK) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 

 วท.ด. (คณิตศาสตรK) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 

 ประสบการณKการสอน 16 ปt 

 (12) ผศ.ดร.อารยา วิวัฒนKวานิช 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2544 

 วท.ม. (วิทยาการคณนา) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 

 ปร.ด. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2559  

 ประสบการณKการสอน 17 ปt 
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รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู1สอน 
ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู4สอน 

ในแตAละองคKความรู4ที่สภาวิศวกรกำหนด 
  

 (13) ผศ.ดร.อารีรักษK ชัยวร 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยเชียงใหมA พ.ศ. 2542 

 วท.ม. (คณิตศาสตรK) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 

 วท.ด. (คณิตศาสตรK) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 

 ประสบการณKการสอน 12 ปt 

 (14) ดร.จุฑารัตนK คงสอน 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยเชียงใหมA พ.ศ. 2544 

 วท.ม. (คณิตศาสตรKประยุกตK) มหาวิทยาลัยเชียงใหมA พ.ศ. 2547 

 ปร.ด. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552 

 ประสบการณKการสอน 11 ปt 

 (15) ดร.ชาติไทย ไทยประยูร 

 วท.บ. (คณิตศาสตรKประยุกตK) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 

 วท.ม. (คณิตศาสตรKประยุกตK) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าพระนครเหนือ พ.ศ. 2553  

 ปร.ด. (คณิตศาสตรKประยุกตK) 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล4าเจ4าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2557  

 ประสบการณKการสอน 6 ปt 

 (16) ดร.บุญยงคK ศรีพลแผ4ว 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545 

 วท.ม. (คณิตศาสตรK) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 

 Ph.D. (Mathematics)  

 University of Illinois at Urbana-Champaign, US. พ.ศ. 2555 

 ประสบการณKการสอน 8 ปt 

 (17) ดร.ปรียานุช เชื้อสุข 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2556 

 ปร.ด.(คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2561 

 ประสบการณKการสอน 2 ปt 

 (18) ดร.รักพร ดอกจันทรK 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2537 

 วท.ม. (คณิตศาสตรKประยุกตK) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 2544 

 Dr. rer. nat. (Mathematik) 

 Humboldt University zu Berlin, Germany พ.ศ. 2554 

 ประสบการณKการสอน 27 ปt 

 (19) ดร.ลี ศาสนพิทักษK 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรK พ.ศ. 2552 
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 วท.ม. (คณิตศาสตรK) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 

 วท.ด. (คณิตศาสตรK) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 

 ประสบการณKการสอน 3 ปt 

 (20) ผศ.ดร.วริน วิพิศมากูล  

 B.A. (Computer Science & Mathematics)  

 Williams College, US พ.ศ. 2551 

 Ph.D. (Mathematics) University of Texas at Austin, US พ.ศ. 2556  

 ประสบการณKการสอน 8 ปt 

 (21) อ.บัณฑิตา ฉัตรเท 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยเชียงใหมA พ.ศ. 2549 

 M.Sc. (Mathematics) North Carolina State University พ.ศ. 2555 

 ประสบการณKการสอน 9 ปt 

 (22) อ.พรทิพยK เกษมพิณ 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2545 

 ป.บัณฑิต (การสอน) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546  

 วท.ม. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2548  

 ประสบการณKการสอน 16 ปt 

30222164 คณิตศาสตรKวิศวกรรม 3 1) รศ.ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศKพันธุK 

 Engineering Mathematics III วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรK พ.ศ. 2538 

 วท.ม. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยเชียงใหมA พ.ศ. 2540 

 Ph.D. (Mathematics)  University of East Anglia, UK พ.ศ. 2553 

 ประสบการณKการสอน 26 ปt 

 2) ผศ.ดร.ดวงกมล ผลเต็ม 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2544 

 ปร.ด. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2549 

 ประสบการณKการสอน 10 ปt 

 3) ผศ.ดร.เดชชาติ สามารถ 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

 Ph.D. (Mathematics) Texas A&M University, US. พ.ศ. 2557 

 ประสบการณKการสอน 3 ปt 

 (4) ผศ.ดร.วรวิมล เจริญทัมมะสถิต 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 2538 

 วท.ม. (คณิตศาสตรKประยุกตK) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 2540 

 ปร.ด. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 

 ประสบการณKการสอน 23 ปt 



- 69 - 

สาระการเรียนรู1ของแตMละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข4องหรือความคาดหวัง 

ในแตAละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู1สอน 
ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู4สอน 

ในแตAละองคKความรู4ที่สภาวิศวกรกำหนด 
  

 (5) ผศ.ดร.สมคิด อินเทพ 

 ค.บ. (คณิตศาสตรK) สถาบันราชภัฏเชียงใหมA พ.ศ. 2543 

 วท.ม. (คณิตศาสตรKประยุกตK) มหาวิทยาลัยเชียงใหมA พ.ศ. 2546 

 Ph.D. (Applied Mathematics) 

 University of Strathclyde, England พ.ศ. 2553 

 ประสบการณKการสอน 18 ปt 

 (6) ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2537 

 วท.ม. (คณิตศาสตรKประยุกตK) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2541 

 ปร.ด. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2548 

 ประสบการณKการสอน 23 ปt 

 (7) ผศ.ดร.สาธินี เลิศประไพ 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2536 

 วท.ม. (คณิตศาสตรKประยุกตK) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2541 

 ปร.ด. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2548 

 ประสบการณKการสอน 23 ปt 

 (8) ผศ.ดร.สินีนาฏ ศรีมงคล 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2545 

 วท.ม. (คณิตศาสตรKประยุกตK) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2547 

 ปร.ด. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551 

 ประสบการณKการสอน 13 ปt 

 (9) ผศ.เสาวรส ศรีสุข 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2538 

 วท.ม. (คณิตศาสตรKประยุกตK) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 2544  

 ประสบการณKการสอน 26 ปt 

 (10) ผศ.ดร.อภิชาติ เนียมวงษK 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยหอการค4าไทย พ.ศ. 2536 

 วท.ม. (คณิตศาสตรKประยุกตK) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2539 

 Ph.D. (Applied Mathematics)  

 Newcastle University, UK พ.ศ. 2552  

 ประสบการณKการสอน 24 ปt 

 (11) ผศ.ดร.อรรณพ แก4วขาว 

 กศ.บ. (วิทยาศาสตรK-คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546 

 วท.ม. (คณิตศาสตรK) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 

 วท.ด. (คณิตศาสตรK) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 

 ประสบการณKการสอน 16 ปt 
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 (12) ผศ.ดร.อารยา วิวัฒนKวานิช 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2544 

 วท.ม. (วิทยาการคณนา) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 

 ปร.ด. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2559  

 ประสบการณKการสอน 17 ปt 

 (13) ผศ.ดร.อารีรักษK ชัยวร 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยเชียงใหมA พ.ศ. 2542 

 วท.ม. (คณิตศาสตรK) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 

 วท.ด. (คณิตศาสตรK) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 

 ประสบการณKการสอน 12 ปt 

 (14) ดร.จุฑารัตนK คงสอน 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยเชียงใหมA พ.ศ. 2544 

 วท.ม. (คณิตศาสตรKประยุกตK) มหาวิทยาลัยเชียงใหมA พ.ศ. 2547 

 ปร.ด. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552 

 ประสบการณKการสอน 11 ปt 

 (15) ดร.ชาติไทย ไทยประยูร 

 วท.บ. (คณิตศาสตรKประยุกตK) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 

 วท.ม. (คณิตศาสตรKประยุกตK) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าพระนครเหนือ พ.ศ. 2553  

 ปร.ด. (คณิตศาสตรKประยุกตK) 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล4าเจ4าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2557  

 ประสบการณKการสอน 6 ปt 

 (16) ดร.บุญยงคK ศรีพลแผ4ว 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545 

 วท.ม. (คณิตศาสตรK) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 

 Ph.D. (Mathematics)  

 University of Illinois at Urbana-Champaign, US. พ.ศ. 2555 

 ประสบการณKการสอน 8 ปt 

 (17) ดร.ปรียานุช เชื้อสุข 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2556 

 ปร.ด.(คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2561 

 ประสบการณKการสอน 2 ปt 

 (18) ดร.รักพร ดอกจันทรK 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2537 

 วท.ม. (คณิตศาสตรKประยุกตK) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 2544 
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 Dr. rer. nat. (Mathematik) 

 Humboldt University zu Berlin, Germany พ.ศ. 2554 

 ประสบการณKการสอน 27 ปt 

 (19) ดร.ลี ศาสนพิทักษK 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรK พ.ศ. 2552 

 วท.ม. (คณิตศาสตรK) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 

 วท.ด. (คณิตศาสตรK) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 

 ประสบการณKการสอน 3 ปt 

 (20) ผศ.ดร.วริน วิพิศมากูล  

 B.A. (Computer Science & Mathematics)  

 Williams College, US พ.ศ. 2551 

 Ph.D. (Mathematics) University of Texas at Austin, US พ.ศ. 2556  

 ประสบการณKการสอน 8 ปt 

 (21) อ.บัณฑิตา ฉัตรเท 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยเชียงใหมA พ.ศ. 2549 

 M.Sc. (Mathematics) North Carolina State University พ.ศ. 2555 

 ประสบการณKการสอน 9 ปt 

 (22) อ.พรทิพยK เกษมพิณ 

 วท.บ. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2545 

 ป.บัณฑิต (การสอน) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546  

 วท.ม. (คณิตศาสตรK) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2548  

 ประสบการณKการสอน 16 ปt 

30810264 ฟîสิกสKพื้นฐานสำหรับวิศวกรรม (1) ผศ.ดร.ธนัสถา รัตนะ 

 Introductory Physics for  วท.บ. (ฟîสิกสK) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรK พ.ศ. 2539 

 Engineering วท.ม. (ฟîสิกสK) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 2544 

 ปร.ด. (ฟîสิกสK) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 2546 

 ประสบการณKการสอน 10 ปt 

 (2) ผศ.ดร.กัญจนKชญา หงสKเลิศคงสกุล 

 วท.บ. (ฟîสิกสK) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2542 

 วท.ม. (ฟîสิกสK) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 

 วท.ด. (ฟîสิกสK) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552  

 ประสบการณKการสอน 11 ปt 

 (3) ดร.สิทธิ บัวทอง 

 วท.บ. (ฟîสิกสK) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 M.Sc (Physics) Rice University, US 

 Ph.D. (Physics) Rice University, US 

 ประสบการณKการสอน 3 ปt 
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30810364 ปฏิบัติการฟîสิกสKพื้นฐานสำหรับ (1) รศ.ดร.สรายุธ เดชะปóญญา 

 วิศวกรรม วท.บ. (ฟîสิกสK) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรK พ.ศ. 2542 

 Introductory Physics  วท.ม. (ฟîสิกสK) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรK พ.ศ. 2545 

 Laboratory for Engineering Dr. rer. nat. (Physics) University of Vienna, Austria พ.ศ. 2550 

 ประสบการณKการสอน 19 ปt 

 (2) อาจารยK ชัยณรงคK แต4พานิช 

 วท.บ. (ฟîสิกสK) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2539 

 วท.ม. (ฟîสิกสKประยุกตK)  

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล4าเจ4าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2546 

 ประสบการณKการสอน 25 ปt 

 (3) อาจารยK ภาณุพงศK บุญเพียร 

 วท.บ. (ฟîสิกสK) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2543 

 วท.ม. (ฟîสิกสK) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 2548 

 วท.ม. (การจัดการขนสAงและโลจิสติกสK) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2555 

 ประสบการณKการสอน 9 ปt 

30810464 ฟîสิกสKทั่วไปสำหรับวิศวกรรม (1) ดร.อรรถพล เชยศุภเกตุ 

 General Physics for  วท.บ. (ฟîสิกสK) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2543 

 Engineering วท.ม. (ฟîสิกสK) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 2547 

 ปร.ด. (ฟîสิกสK) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 2553 

 ประสบการณKการสอน 12 ปt 

 (2) ผศ.ดร.อดิศร บูรณวงศK 

 วท.บ. (ฟîสิกสK) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรK พ.ศ. 2546 

 วท.ม. (ฟîสิกสK) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 

 ปร.ด. (ฟîสิกสK) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 2553 

 ประสบการณKการสอน 10 ปt 

 (3) ดร.สิทธิ บัวทอง 

 วท.บ. (ฟîสิกสK) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 M.Sc (Physics) Rice University, US 

 Ph.D. (Physics) Rice University, US 

 ประสบการณKการสอน 3 ปt 

30810564 ปฏิบัติการฟîสิกสKทั่วไปสำหรับ (1) รศ.ดร.บุญฤทธิ์ ครุนวการ 

 วิศวกรรม วท.บ. (ฟîสิกสK) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2539 

 General Physics Laboratory  วท.ม. (ฟîสิกสK) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 

 for Engineering วท.ด. (ฟîสิกสK) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 

 ประสบการณKการสอน 17 ปt 

 (2) ดร.นุพันธK เขียวไม4งาม 

 วท.บ. (ฟîสิกสK) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2534  
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 M.Sc. (Physics) Oregon State University, US พ.ศ. 2540 

 Ph.D. (Physics) Oregon State University, US พ.ศ. 2543 

 ประสบการณKการสอน 29 ปt 

 (3) ดร.ทรงวุฒิ ฉิมจินดา 

 วท.บ. (ฟîสิกสK) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2538 

 วท.ม. (ฟîสิกสK) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543 

 วท.ด. (ฟîสิกสK) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2553 

 ประสบการณKการสอน 22 ปt 

50210164 เคมีสำหรับวิศวกรรม (1) ผศ.ดร.ญาณิศา ละอองอุทัย 

 Chemistry for Engineering วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรK พ.ศ. 2547 

 ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรK พ.ศ. 2552 

 ประสบการณKการสอน 12 ปt 

 (2) รศ.ดร.วิทวัส แจ4งเอี่ยม 

 วท.บ. (เทคนิคการแพทยK) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545 

 ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551 

 ประสบการณKการสอน 13 ปt 

 (3) รศ.ดร.เอกรัตนK วงษKแก4ว 

 วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 2535 

 M.S. (Chemical Engineering) Vanderbilt University US พ.ศ. 2539 

 Ph.D. (Chemical Engineering)  

 University of Michigan US พ.ศ. 2544 

 ประสบการณKการสอน 20 ปt 

 (4) ดร.ชัยวัฒนK กันหารี 

 วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2540 

 วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรK พ.ศ. 2545  

 ปร.ด. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรK พ.ศ. 2555 

 ประสบการณKการสอน 15 ปt 

 (5) ผศ.ดร.ศรีสุดา นิเทศนKธรรม 

 วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 2544 

 วศ.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล4อม)  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 2546 

 ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล4อม)  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 2550 

 ประสบการณKการสอน 14 ปt 

 (6) อ.ปฏิภาณ บุญรวม 

 วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 2539 
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สาระการเรียนรู1ของแตMละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข4องหรือความคาดหวัง 

ในแตAละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู1สอน 
ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู4สอน 

ในแตAละองคKความรู4ที่สภาวิศวกรกำหนด 
  

 วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแกAน พ.ศ. 2557 

 ประสบการณKการสอน 22 ปt 

 (7) ผศ.ดร.มัทนา สันทัสนะโชค 

 วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 

 M.S. (Chemical Engineering) 

 De La Salle University, Philippines พ.ศ. 2552 

 D.Eng (International Development Engineering) 

 Tokyo Institute of Technology, Japan พ.ศ. 2558 

 ประสบการณKการสอน 6 ปt 

50210264 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรรม (1) ผศ.ดร.ญาณิศา ละอองอุทัย 

 Chemistry Laboratory for  วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรK พ.ศ. 2547 

 Engineering ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรK พ.ศ. 2552 

 ประสบการณKการสอน 12 ปt 

 (2) รศ.ดร.วิทวัส แจ4งเอี่ยม 

 วท.บ. (เทคนิคการแพทยK) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545 

 ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551 

 ประสบการณKการสอน 13 ปt 

 (3) รศ.ดร.เอกรัตนK วงษKแก4ว 

 วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 2535 

 M.S. (Chemical Engineering) Vanderbilt University US พ.ศ. 2539 

 Ph.D. (Chemical Engineering)  

 University of Michigan US พ.ศ. 2544 

 ประสบการณKการสอน 20 ปt 

 (4) ดร.ชัยวัฒนK กันหารี 

 วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2540 

 วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรK พ.ศ. 2545  

 ปร.ด. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรK พ.ศ. 2555 

 ประสบการณKการสอน 15 ปt 

 (5) ผศ.ดร.ศรีสุดา นิเทศนKธรรม 

 วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 2544 

 วศ.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล4อม)  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 2546 

 ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล4อม)  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 2550 

 ประสบการณKการสอน 14 ปt 

 (6) อ.ปฏิภาณ บุญรวม 
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สาระการเรียนรู1ของแตMละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข4องหรือความคาดหวัง 

ในแตAละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู1สอน 
ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู4สอน 

ในแตAละองคKความรู4ที่สภาวิศวกรกำหนด 
  

 วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 2539 

 วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแกAน พ.ศ. 2557 

 ประสบการณKการสอน 22 ปt 

 (7) ผศ.ดร.มัทนา สันทัสนะโชค 

 วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 

 M.S. (Chemical Engineering) 

 De La Salle University, Philippines พ.ศ. 2552 

 D.Eng (International Development Engineering) 

 Tokyo Institute of Technology, Japan พ.ศ. 2558 

 ประสบการณKการสอน 6 ปt 

 (8) ดร.ตติยา วรรณโนมัย 

  วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล4อม)  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 2555 

  วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล4อม)  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 2557 

  D. Eng. (Global Engineering for Development, Environment  

  and Society) Tokyo Institute of Technology, Japan พ.ศ. 2563 

  ประสบการณKการสอน 8 เดือน 

 (9) ดร.สันติ โพธิ์ศรี 

  วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2548 

  วท.ม. (พิษวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแกAน พ.ศ. 2552   

  ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแกAน พ.ศ. 2559 

  ประสบการณKการสอน 5 ปt 

 (10) ผศ.ดร.วชิรา ดาวสุด 

  วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 

  วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 

  ประสบการณKการสอน 14 ปt 

 (11) รศ.ดร.แดง แซAเบû 

  วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2550 

  วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 

  ประสบการณKการสอน 9 ปt 

 (12) ผศ.ดร.เสฎฐกรณK อุปเสน 

  DIPLôME DE DOCTEUR (Physical and Analytical Chemistry) 

  Universite Paris VI, France พ.ศ. 2558 

  M.Sc. (Chemical Engineering)  

  De La Salle University, Philippines พ.ศ. 2551 

  วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2548 
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สาระการเรียนรู1ของแตMละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข4องหรือความคาดหวัง 

ในแตAละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู1สอน 
ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู4สอน 

ในแตAละองคKความรู4ที่สภาวิศวกรกำหนด 
  

  ประสบการณKการสอน 6 ปt 

 (13) ดร.อาณัติ ดีพัฒนา 

  วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 2537 

  M.S. (Chemical Engineering) Syracuse University, US พ.ศ. 2541 

  Ph.D. University of Sydney, Australia พ.ศ. 2552 

  ประสบการณKการสอน 16 ปt 

 (14) ผศ.ดร.เอมมAา อาสนจินดา 

  วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล4อม) มหาวิทยาลัยเชียงใหมA พ.ศ. 2543 

  วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล4อม) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546 

  Ph.D. (Environmental Management) 

  จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 

  ประสบการณKการสอน 12 ปt 

 (15) ดร.เจริญ ชินวานิชยKเจริญ 

  วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2539 

  Ph.D. (Applied Science) Kanazawa University, Japan พ.ศ. 2548 

  ประสบการณKการสอน 16 ปt 
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สาระการเรียนรู1ของแตMละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข4องหรือความคาดหวัง 

ในแตAละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู1สอน 
ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู4สอน 

ในแตAละองคKความรู4ที่สภาวิศวกรกำหนด 
  

องค-ความรู1พื้นฐานทางวิศวกรรม  
50310164 เขียนแบบวิศวกรรม (1) ผศ.ดร.จิตติ พัทธวณิช 

 Engineering Drawing  วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ.ศ. 2544 

  วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล4าพระนครเหนือ พ.ศ. 2547 

  Ph.D. (Mechanical Engineering)  

  University of Manchester, UK พ.ศ. 2554 

  ประสบการณKการสอน 10 ปt 

 (2) ผศ.ดร.วัชรินทรK ดงบัง 

  วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พ.ศ. 2541 

  วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแกAน พ.ศ. 2547 

  ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)  มหาวิทยาลัยขอนแกAน พ.ศ. 2554 

  ประสบการณKการสอน 14 ปt 

 (3) อาจารยKสุพจนK ศิริเสนาพันธK 

  วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยวงษKชวลิตกุล พ.ศ. 2536 

  วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล4าพระนครเหนือ พ.ศ. 2547 

  ประสบการณKการสอน 13 ปt 

 (4) ผศ.ดร.อุทัย ประสพชิงชนะ 

  วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536 

  วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 

  ประสบการณKการสอน 22 ปt 

 (5) ผศ.อนุพนธK พิมพKชAวย 

   วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2548 

  M.Eng. (Energy Technology) 

  Asian Institute of Technology, Thailand พ.ศ. 2550 

  ประสบการณKการสอน 13 ปt 

 (6) ผศ.ดร.พุทธา จีนครัว 

  วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล4าเจ4าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2544 

  วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล4าเจ4าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2548 

  วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล4าเจ4าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2555 

  ประสบการณKการสอน 9 ปt 

 

 



- 78 - 

สาระการเรียนรู1ของแตMละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข4องหรือความคาดหวัง 

ในแตAละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู1สอน 
ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู4สอน 

ในแตAละองคKความรู4ที่สภาวิศวกรกำหนด 
  

50010164 กลศาสตรKวิศวกรรม (1) ผศ.อนุพนธK พิมพKชAวย 

                   Engineering Mechanics  วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2548 

  M.Eng. (Energy Technology) 

  Asian Institute of Technology, Thailand พ.ศ. 2550 

  ประสบการณKการสอน 13 ปt 

 (2) ดร.รัฐพงศK มีสิทธิ ์

  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรK พ.ศ. 2553 

  M.Sc. (Railway System Engineering and Integration) 

  University of Birmingham, UK พ.ศ. 2558 

  Ph.D. (Civil Engineering) 

  University of Nottingham, UK พ.ศ. 2562 

  ประสบการณKการสอน 2 ปt 

 (3) ดร.ปîติ โรจนKวรรณสินธุK 

  วศ.บ. (วิศวกรรมขนสAง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2544 

  วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549  

  Ph.D. (Civil engineering) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 

  ประสบการณKการสอน 10 ปt 

 (4) อาจารยKสุพจนK ศิริเสนาพันธK 

  วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยวงษKชวลิตกุล พ.ศ. 2536 

  วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล4าพระนครเหนือ พ.ศ. 2547 

  ประสบการณKการสอน 13 ปt 

 (5) ผศ.ดร.พัทรพงษK  อาสนจินดา  

  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหมA พ.ศ. 2545 

  วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 

  Ph.D. (Civil Engineering) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

  ประสบการณKการสอน 13 ปt 

 (6) ผศ.ดร.ปîยะฉัตร ฉัตรตันใจ 

  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 2548 

  วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 2551 

  Ph.D. (Civil Engineering) Tongji University, China พ.ศ. 2556 

  ประสบการณKการสอน 8 ปt 

 (7) ดร.ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์ 

  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2549 

  Ph.D. (Civil Engineering) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
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สาระการเรียนรู1ของแตMละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข4องหรือความคาดหวัง 

ในแตAละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู1สอน 
ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู4สอน 

ในแตAละองคKความรู4ที่สภาวิศวกรกำหนด 
  

  ประสบการณKการสอน 5 ปt 

50121164 วัสดุวิศวกรรม (1) ผศ.ดร.สุนิสา คำสุข 

 Engineering Materials  วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2549 

  M.Sc. (Materials Science and Engineering)  

  Universiti Sains Malaysia, Malaysia พ.ศ. 2553 

   Ph.D. (Materials Science and Engineering) 

  Kyoto University, Japan พ.ศ. 2556  

  ประสบการณKการสอน 7 ปt 

 (2) ผศ.ดร.กฤษดา ประสพชัยชนะ 

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 2541 

  วศ.ม. (การบริหารงานวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2544 

  Ph.D. (Solid Mechanics Manufacturing Engineering)  

  Inha University, South Korea พ.ศ. 2551 

  ประสบการณKการสอน 23 ปt 

 (3) ดร.วิศณุ บุญรอด 

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 

  M.Eng. (Manufacturing Engineering)  

  University of Malaya, Malaysia พ.ศ. 2553 

        M.Eng. (Materials Science and Engineering) University of Texas 

at Arlington, USA, พ.ศ. 2562 

        Ph.D. (Materials Science and Engineering) University of Texas 

at Arlington, USA, พ.ศ. 2564 

  ประสบการณKการสอน 11 ปt 

50410164 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรK (1) รศ.ดร.นรรัตนK วัฒนมงคล 

 สำหรับวิศวกรรม  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ£า) มหาวิทยาลัยขอนแกAน พ.ศ. 2545 

 Computer Programming for   วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ£า)  

 Engineering  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 2549 

  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ£า) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 

  ประสบการณKการสอน 9 ปt 

 (2) ผศ.ดร.เจษฎา สายใจ 

  วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกสK) 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล4าเจ4าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2542 

  M.Eng. (Mechatronics)  

  Asian Institute of Technology, Thailand พ.ศ. 2545 

  Dr.-Ing. (Elektrotechnik und Informationstechnik) 

  University Duisburg-Essen พ.ศ. 2556 
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  ประสบการณKการสอน 22 ปt 

 (3) อาจารยKศศิรมยK พานทอง 

  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ£า) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2549 

  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ£า) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 

  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ£า) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 

  ประสบการณKการสอน 5 เดือน 

50123264 สถิติวิศวกรรม (1) ดร.จักรวาล คุณะดิลก 

 Engineering Statistics  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี 

พ.ศ. 2536 

   วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 

  Ph.D. (Industrial Engineering) Clemson University, USA พ.ศ. 

2550 

  ประสบการณKการสอน 25 ปt 

 (2) ดร.บัญชา อริยะจรรยา 

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2542 

  วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต) สถาบันเทคโนโลยีแหAงเอเชีย พ.ศ. 2545 

  Ph.D. (Industrial Engineering), University of Texas at Arlington, 

USA, พ.ศ. 2555 

  ประสบการณKการสอน 22 ปt 

 (3) ดร.โรสมารินทรK สุขเกษม 

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2540 

  วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546 

  D.Eng. (Industrial Engineering) Kasetsart University, Thailand 

พ.ศ. 2562 

  ประสบการณKการสอน 18 ปt 

 (4) อาจารยKธนาวดี เพชรยศ 

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2542 

  วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 

  ประสบการณKการสอน 15 ปt 

550122264 กระบวนการผลิต (1) ผศ.สมเสียง จันทาส ี

                 Manufacturing Processes  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแกAน พ.ศ. 2541 

  วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4า

ธนบุรี พ.ศ. 2545 

  ประสบการณKการสอน 23 ปt 

50328264 อุณหพลศาสตรKสำหรับวิศวกรรม (1) ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส 

                 อุตสาหการ  วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรK พ.ศ. 2542 
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                 Thermodynamics for 

Industrial Engineering 

 วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี 

พ.ศ. 2544 

  DOCTORAT Génie des procédés (Énergétique, Génie des 

procédés) Université Montpellier 2, France พ.ศ. 2553 

  ประสบการณKการสอน 19 ปt 

 (2) ผศ.ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ 

  วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 

2532 

  M.Eng. (Energy Technology) สถาบันเทคโนโลยีแหAงเอเชีย พ.ศ. 2536  

  Ph.D. (Energy) บัณฑิตวิทยาลัยรAวมด4านพลังงานและสิ่งแวดล4อม พ.ศ. 

2547 

  ประสบการณKการสอน 23 ปt 

 (3) ดร.ปราโมทยK ลายประดิษฐK 

  วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหมA พ.ศ. 2538 

  วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี 

พ.ศ. 2543  

  ปร.ด. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี 

พ.ศ. 2550 

  ประสบการณKการสอน 15 ปt 

50430164 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ£า                  (1) ผศ.ดร.โชคชัย ชื่นวัฒนาประณิธ ิ

                 Fundamental of Electrical 

Engineering 

 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ£า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 

2542 

  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ£า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 

2545  

  Diplome national de docteur (Electronique) Université de 

Montpellier, France พ.ศ. 2553 

  ประสบการณKการสอน 16 ปt 

 (2) ผศ.ดร.อานุภาพ บุญสAงศรีกุล 

  วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ.ศ. 

2537 

  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ£า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรK พ.ศ. 2541 

  Ph.D. (Information and Communication) Ajou University, South 

Korea พ.ศ. 2555 

  ประสบการณKการสอน 9 ปt 

 (3) ดร.ณัฐพันธK ถนอมสัตยK 

  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ£ากำลัง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ.ศ. 

2538 
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  Dipl.-Ing. (Energiesystemtechnik) Technische Universität 

Clausthal, Germany พ.ศ. 2547 

        วศ.ด. (วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี พ.ศ. 2561 

  ประสบการณKการสอน 15 ปt 

 (4) อาจารยKธราธร บุญศรี 

  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ£า) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรK พ.ศ. 2538  

  M.E. (Electrical Engineering) University of Texas at El Paso, USA 

พ.ศ. 2545 

  ประสบการณKการสอน 15 ปt 
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องค-ความรู1เฉพาะทางวิศวกรรม  
50121264  เทคโนโลยีวัสด ุ (1) ผศ.ดร.สุนิสา คำสุข 

 Material Technology  วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2549 

    M.Sc. (Materials Science and Engineering)  

  Universiti Sains Malaysia, Malaysia พ.ศ. 2553 

  Ph.D. (Materials Science and Engineering) 

  Kyoto University, Japan พ.ศ. 2556  

  ประสบการณKการสอน 7 ปt 

 (2) ผศ.ดร.กฤษดา ประสพชัยชนะ 

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 2541 

  วศ.ม. (การบริหารงานวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2544 

  Ph.D. (Solid Mechanics Manufacturing Engineering)  

  Inha University, South Korea พ.ศ. 2551 

  ประสบการณKการสอน 23 ปt 

 (3) ดร.วิศณุ บุญรอด 

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 

  M.Eng. (Manufacturing Engineering)  

  University of Malaya, Malaysia พ.ศ. 2553 

        M.Eng. (Materials Science and Engineering) University of Texas 

at Arlington, USA, พ.ศ. 2562 

        Ph.D. (Materials Science and Engineering) University of Texas 

at Arlington, USA, พ.ศ. 2564 

  ประสบการณKการสอน 11 ปt 

50138264 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 1 (1) ผศ.ชาญชัย พลตร ี

 Industrial Automation I  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2538 

        วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4า

ธนบุรี พ.ศ. 2547 

  ประสบการณKการสอน 25 ปt 

50134164   การศึกษาการทำงานอุตสาหกรรม (1) ดร.โรสมารินทรK สุขเกษม 

                 Industrial Work Study  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2540 

  วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546 

  D.Eng. (Industrial Engineering) Kasetsart University, Thailand 

พ.ศ. 2562 

  ประสบการณKการสอน 18 ปt 

50134264 วิศวกรรมความปลอดภัย (4) อาจารยKธนาวดี เพชรยศ 

                 Safety Engineering  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2542 
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  วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 

  ประสบการณKการสอน 15 ปt 

50135164 การควบคุมคุณภาพ (1) ผศ.ดร.บรรหาญ ลิลา 

                 Quality Control  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี 

พ.ศ. 2536 

  M.S. (Industrial Engineering), Clemson University, USA พ.ศ. 

2541 

  Ph.D. (Industrial Engineering) Clemson University, USA พ.ศ. 

2544 

  ประสบการณKการสอน 26 ปt 

50126164  เศรษฐศาสตรKวิศวกรรม (1) ดร.บัญชา อริยะจรรยา 

                 Engineering Economy  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2542 

  วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต) สถาบันเทคโนโลยีแหAงเอเชีย พ.ศ. 2545 

  Ph.D. (Industrial Engineering), University of Texas at Arlington, 

USA, พ.ศ. 2555 

  ประสบการณKการสอน 22 ปt 

50136264 การวิเคราะหKต4นทุนอุตสาหกรรม (1) รศ.จันทรKฑา นาควชิรตระกูล 

                 และงบประมาณ  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแกAน พ.ศ. 2536 

                 Industrial Cost Analysis and  วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 

                 Budgeting  ประสบการณKการสอน 23 ปt 

50133464 การวางแผนและควบคุมการผลิต (1) ผศ.ดร.บรรหาญ ลิลา 

                 Production Planning and 

Control 

 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี 

พ.ศ. 2536 

                    M.S. (Industrial Engineering), Clemson University, USA พ.ศ. 

2541 

  Ph.D. (Industrial Engineering) Clemson University, USA พ.ศ. 

2544 

  ประสบการณKการสอน 26 ปt 

50133364  การวิจัยการดำเนินงาน (1) ผศ.ดร.ฤภูวัลยK จันทรสา 

               Operations Research  วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอรK) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าเจ4า

คุณทหารลาดกระบังพ.ศ. 2533 

  วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 

  Ph.D. (Industrial Engineering), Clemson University, USA พ.ศ. 

2548 

  ประสบการณKการสอน 27 ปt 

50133564 วิศวกรรมการบำรุงรักษา (1) รศ.จันทรKฑา นาควชิรตระกูล 

                  Maintenance Engineering  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแกAน พ.ศ. 2536 
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ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู4สอน 

ในแตAละองคKความรู4ที่สภาวิศวกรกำหนด 
  

  วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 

  ประสบการณKการสอน 23 ปt 

50138164  การออกแบบผังโรงงาน (1) ผศ.ดร.ฤภูวัลยK จันทรสา 

                Industrial Plant Design  วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอรK) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าเจ4า

คุณทหารลาดกระบังพ.ศ. 2533 

  วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 

  Ph.D. (Industrial Engineering), Clemson University, USA พ.ศ. 

2548 

  ประสบการณKการสอน 27 ปt 

50149364 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 (1) ผศ.ดร.ฤภูวัลยK จันทรสา 

                 Industrial Engineering  

Project I 

 วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอรK) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าเจ4า

คุณทหารลาดกระบังพ.ศ. 2533 

                   วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 

                   Ph.D. (Industrial Engineering), Clemson University, USA พ.ศ. 

2548 

  ประสบการณKการสอน 27 ปt 

 (2) ดร.จักรวาล คุณะดิลก 

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี 

พ.ศ. 2536 

  วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 

  Ph.D. (Industrial Engineering) Clemson University, USA พ.ศ. 

2550 

   ประสบการณKการสอน 25 ปt 

 (3) ผศ.ดร.บรรหาญ ลิลา 

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี 

พ.ศ. 2536 

  M.S. (Industrial Engineering), Clemson University, USA พ.ศ. 

2541 

  Ph.D. (Industrial Engineering) Clemson University, USA พ.ศ. 

2544 

  ประสบการณKการสอน 26 ปt 

 (4) ดร.สัญญา ยิ้มศิริ 

  วศ.บ. (วัดคุมทางอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีพระจอมเกล4าเจ4าคุณทหาร

ลาดกระบัง พ.ศ.2536 

  M.S. (Engineering Management) มหาวิทยาลัย U. of Missouri - 

Rolla พ.ศ. 2541 
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สาระการเรียนรู1ของแตMละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข4องหรือความคาดหวัง 

ในแตAละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู1สอน 
ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู4สอน 

ในแตAละองคKความรู4ที่สภาวิศวกรกำหนด 
  

  Ph.D. (Industrial Engineering) มหาวิทยาลัย U. of Texas at 

Arlington พ.ศ. 2552 

  ประสบการณKการสอน 6 ปt 

 (5) ดร.บัญชา อริยะจรรยา 

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2542 

  วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต) สถาบันเทคโนโลยีแหAงเอเชีย พ.ศ. 2545 

  Ph.D. (Industrial Engineering), University of Texas at Arlington, 

USA, พ.ศ. 2555 

  ประสบการณKการสอน 22 ปt 

 (6) ดร.อดิศักดิ์ นาวเหนียว 

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546 

  วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 

  ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าพระ

นครเหนือ พ.ศ. 2561 

  ประสบการณKการสอน 12 ปt 

 (7) ผศ.ดร.วรัตถา อุทยารัตนK 

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2547 

  M.Eng. (Manufacturing) University of Malaya, Malaysia พ.ศ. 

2550 

  Ph.D. (Industrial Engineering and Management) Tokyo Institute 

of Technology, Japan พ.ศ. 2556 

  ประสบการณKการสอน 13 ปt 

 (8) ดร.โรสมารินทรK สุขเกษม 

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2540 

  วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546 

  D.Eng. (Industrial Engineering) Kasetsart University, Thailand 

พ.ศ. 2562 

  ประสบการณKการสอน 18 ปt 

 (9) รศ.จันทรKฑา นาควชิรตระกูล 

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแกAน พ.ศ. 2536 

  วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 

  ประสบการณKการสอน 23 ปt 

 (10) ผศ.ดร.สุนิสา คำสุข 

  วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2549 

  M.Sc. (Materials Science and Engineering)  

  Universiti Sains Malaysia, Malaysia พ.ศ. 2553 

  Ph.D. (Materials Science and Engineering) 
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สาระการเรียนรู1ของแตMละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข4องหรือความคาดหวัง 

ในแตAละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู1สอน 
ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู4สอน 

ในแตAละองคKความรู4ที่สภาวิศวกรกำหนด 
  

  Kyoto University, Japan พ.ศ. 2556  

  ประสบการณKการสอน 7 ปt 

 (11) ผศ.ดร.กฤษดา ประสพชัยชนะ 

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 2541 

  วศ.ม. (การบริหารงานวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2544 

  Ph.D. (Solid Mechanics Manufacturing Engineering)  

  Inha University, South Korea พ.ศ. 2551 

  ประสบการณKการสอน 23 ปt 

 (12) ดร.วิศณุ บุญรอด 

   วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 

  M.Eng. (Manufacturing Engineering)  

  University of Malaya, Malaysia พ.ศ. 2553 

        M.Eng. (Materials Science and Engineering) University of Texas 

at Arlington, USA, พ.ศ. 2562 

        Ph.D. (Materials Science and Engineering) University of Texas 

at Arlington, USA, พ.ศ. 2564 

  ประสบการณKการสอน 11 ปt 

 (13) อาจารยKธนาวดี เพชรยศ 

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2542 

  วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 

  ประสบการณKการสอน 15 ปt 

 (14) ผศ.สมเสียง จันทาส ี

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแกAน พ.ศ. 2541 

  วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4า

ธนบุรี พ.ศ. 2545 

        ประสบการณKการสอน 23 ปt 

 (15) ดร.ทนงศักดิ์ เทพสนธ ิ

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546  

  M.Eng. (Manufacturing Engineering) University of Malaya, 

Malaysia พ.ศ. 2548 

  M.S. (Industrial Engineering) Rutgers, the State University of 

New Jersey, USA พ.ศ. 2554 

  Ph.D. (Industrial and Mechanical Engineering) Rutgers, the 

State University of New Jersey, USA พ.ศ. 2557 

  ประสบการณKการสอน 16 ปt 

 (16) ผศ.ชาญชัย พลตร ี
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สาระการเรียนรู1ของแตMละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข4องหรือความคาดหวัง 

ในแตAละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู1สอน 
ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู4สอน 

ในแตAละองคKความรู4ที่สภาวิศวกรกำหนด 
  

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2538 

        วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4า

ธนบุรี พ.ศ. 2547 

  ประสบการณKการสอน 25 ปt 

50149464 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 (1) ผศ.ดร.ฤภูวัลยK จันทรสา 

                 Industrial Engineering  

Project II 

 วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอรK) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าเจ4า

คุณทหารลาดกระบังพ.ศ. 2533 

                   วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 

                   Ph.D. (Industrial Engineering), Clemson University, USA พ.ศ. 

2548 

  ประสบการณKการสอน 27 ปt 

 (2) ดร.จักรวาล คุณะดิลก 

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี 

พ.ศ. 2536 

  วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 

  Ph.D. (Industrial Engineering) Clemson University, USA พ.ศ. 

2550 

   ประสบการณKการสอน 25 ปt 

 (3) ผศ.ดร.บรรหาญ ลิลา 

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี 

พ.ศ. 2536 

  M.S. (Industrial Engineering), Clemson University, USA พ.ศ. 

2541 

  Ph.D. (Industrial Engineering) Clemson University, USA พ.ศ. 

2544 

  ประสบการณKการสอน 26 ปt 

 (4) ดร.สัญญา ยิ้มศิริ 

  วศ.บ. (วัดคุมทางอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีพระจอมเกล4าเจ4าคุณทหาร

ลาดกระบัง พ.ศ.2536 

  M.S. (Engineering Management) มหาวิทยาลัย U. of Missouri - 

Rolla พ.ศ. 2541 

  Ph.D. (Industrial Engineering) มหาวิทยาลัย U. of Texas at 

Arlington พ.ศ. 2552 

  ประสบการณKการสอน 6 ปt 

 (5) ดร.บัญชา อริยะจรรยา 

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2542 

  วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต) สถาบันเทคโนโลยีแหAงเอเชีย พ.ศ. 2545 
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สาระการเรียนรู1ของแตMละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข4องหรือความคาดหวัง 

ในแตAละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู1สอน 
ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู4สอน 

ในแตAละองคKความรู4ที่สภาวิศวกรกำหนด 
  

  Ph.D. (Industrial Engineering), University of Texas at Arlington, 

USA, พ.ศ. 2555 

  ประสบการณKการสอน 22 ปt 

 (6) ดร.อดิศักดิ์ นาวเหนียว 

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546 

  วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 

  ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าพระ

นครเหนือ พ.ศ. 2561 

  ประสบการณKการสอน 12 ปt 

 (7) ผศ.ดร.วรัตถา อุทยารัตนK 

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2547 

  M.Eng. (Manufacturing) University of Malaya, Malaysia พ.ศ. 

2550 

  Ph.D. (Industrial Engineering and Management) Tokyo Institute 

of Technology, Japan พ.ศ. 2556 

  ประสบการณKการสอน 13 ปt 

 (8) ดร.โรสมารินทรK สุขเกษม 

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2540 

  วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546 

  D.Eng. (Industrial Engineering) Kasetsart University, Thailand 

พ.ศ. 2562 

  ประสบการณKการสอน 18 ปt 

 (9) รศ.จันทรKฑา นาควชิรตระกูล 

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแกAน พ.ศ. 2536 

  วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 

  ประสบการณKการสอน 23 ปt 

 (10) ผศ.ดร.สุนิสา คำสุข 

  วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2549 

  M.Sc. (Materials Science and Engineering)  

  Universiti Sains Malaysia, Malaysia พ.ศ. 2553 

  Ph.D. (Materials Science and Engineering) 

  Kyoto University, Japan พ.ศ. 2556  

  ประสบการณKการสอน 7 ปt 

 (11) ผศ.ดร.กฤษดา ประสพชัยชนะ 

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 2541 

  วศ.ม. (การบริหารงานวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2544 



- 90 - 

สาระการเรียนรู1ของแตMละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข4องหรือความคาดหวัง 

ในแตAละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู1สอน 
ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู4สอน 

ในแตAละองคKความรู4ที่สภาวิศวกรกำหนด 
  

  Ph.D. (Solid Mechanics Manufacturing Engineering)  

  Inha University, South Korea พ.ศ. 2551 

  ประสบการณKการสอน 23 ปt 

 (12) ดร.วิศณุ บุญรอด 

   วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 

  M.Eng. (Manufacturing Engineering)  

  University of Malaya, Malaysia พ.ศ. 2553 

        M.Eng. (Materials Science and Engineering) University of Texas 

at Arlington, USA, พ.ศ. 2562 

        Ph.D. (Materials Science and Engineering) University of Texas 

at Arlington, USA, พ.ศ. 2564 

  ประสบการณKการสอน 11 ปt 

 (13) อาจารยKธนาวดี เพชรยศ 

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2542 

  วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 

  ประสบการณKการสอน 15 ปt 

 (14) ผศ.สมเสียง จันทาส ี

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแกAน พ.ศ. 2541 

  วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4า

ธนบุรี พ.ศ. 2545 

        ประสบการณKการสอน 23 ปt 

 (15) ดร.ทนงศักดิ์ เทพสนธ ิ

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546  

  M.Eng. (Manufacturing Engineering) University of Malaya, 

Malaysia พ.ศ. 2548 

  M.S. (Industrial Engineering) Rutgers, the State University of 

New Jersey, USA พ.ศ. 2554 

  Ph.D. (Industrial and Mechanical Engineering) Rutgers, the 

State University of New Jersey, USA พ.ศ. 2557 

  ประสบการณKการสอน 16 ปt 

 (16) ผศ.ชาญชัย พลตร ี

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2538 

        วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4า

ธนบุรี พ.ศ. 2547 

  ประสบการณKการสอน 25 ปt 
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สาระการเรียนรู1ของแตMละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข4องหรือความคาดหวัง 

ในแตAละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู1สอน 
ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู4สอน 

ในแตAละองคKความรู4ที่สภาวิศวกรกำหนด 
  

ปฏิบัติการ  
50122564 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต (1) ผศ.สมเสียง จันทาส ี

                 Manufacturing Processes  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแกAน พ.ศ. 2541 

                 Laboratory  วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4า

ธนบุรี พ.ศ. 2545 

        ประสบการณKการสอน 23 ปt 

 (2) ผศ.ดร.กฤษดา ประสพชัยชนะ 

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 2541 

  วศ.ม. (การบริหารงานวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2544 

  Ph.D. (Solid Mechanics Manufacturing Engineering)  

  Inha University, South Korea พ.ศ. 2551 

  ประสบการณKการสอน 23 ปt 

 (3) ผศ.ชาญชัย พลตร ี

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2538 

        วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4า

ธนบุรี พ.ศ. 2547 

  ประสบการณKการสอน 25 ปt 

 (4) ดร.สัญญา ยิ้มศิริ 

  วศ.บ. (วัดคุมทางอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีพระจอมเกล4าเจ4าคุณทหาร

ลาดกระบัง พ.ศ.2536 

  M.S. (Engineering Management) มหาวิทยาลัย U. of Missouri - 

Rolla พ.ศ. 2541 

  Ph.D. (Industrial Engineering) มหาวิทยาลัย U. of Texas at 

Arlington พ.ศ. 2552 

  ประสบการณKการสอน 6 ปt 

50121364 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมและ             (1) ผศ.ดร.สุนิสา คำสุข 

                 วิศวกรรมเครื่องกล    วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2549 

 Engineering Material and  M.Sc. (Materials Science and Engineering)  

 Mechanical Laboratory  Universiti Sains Malaysia, Malaysia พ.ศ. 2553 

  Ph.D. (Materials Science and Engineering) 

  Kyoto University, Japan พ.ศ. 2556  

  ประสบการณKการสอน 7 ปt 

 (2) ผศ.ดร.กฤษดา ประสพชัยชนะ 

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 2541 

  วศ.ม. (การบริหารงานวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2544 
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สาระการเรียนรู1ของแตMละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข4องหรือความคาดหวัง 

ในแตAละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู1สอน 
ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู4สอน 

ในแตAละองคKความรู4ที่สภาวิศวกรกำหนด 
  

  Ph.D. (Solid Mechanics Manufacturing Engineering)  

  Inha University, South Korea พ.ศ. 2551 

  ประสบการณKการสอน 23 ปt 

 (3) ดร.วิศณุ บุญรอด 

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 

  M.Eng. (Manufacturing Engineering)  

  University of Malaya, Malaysia พ.ศ. 2553 

        M.Eng. (Materials Science and Engineering) University of Texas 

at Arlington, USA, พ.ศ. 2562 

        Ph.D. (Materials Science and Engineering) University of Texas 

at Arlington, USA, พ.ศ. 2564 

  ประสบการณKการสอน 11 ปt 

 (4) อาจารยKธนาวดี เพชรยศ 

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2542 

  วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 

  ประสบการณKการสอน 15 ปt 

 (5) อาจารยKสุพจนK ศิริเสนาพันธK 

  วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยวงษKชวลิตกุล พ.ศ. 2536 

  วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล4าพระนครเหนือ พ.ศ. 2547 

  ประสบการณKการสอน 13 ปt 

50430164 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ£า                  (1) ผศ.ดร.โชคชัย ชื่นวัฒนาประณิธ ิ

                 Fundamental of Electrical 

Engineering 

 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ£า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 

2542 

  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ£า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี พ.ศ. 

2545  

  Diplome national de docteur (Electronique) Université de 

Montpellier, France พ.ศ. 2553 

  ประสบการณKการสอน 16 ปt 

 (2) ผศ.ดร.อานุภาพ บุญสAงศรีกุล 

  วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ.ศ. 

2537 

  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ£า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรK พ.ศ. 2541 

  Ph.D. (Information and Communication) Ajou University, South 

Korea พ.ศ. 2555 

  ประสบการณKการสอน 9 ปt 

 (3) ดร.ณัฐพันธK ถนอมสัตยK 
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สาระการเรียนรู1ของแตMละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข4องหรือความคาดหวัง 

ในแตAละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู1สอน 
ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู4สอน 

ในแตAละองคKความรู4ที่สภาวิศวกรกำหนด 
  

  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ£ากำลัง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ.ศ. 

2538 

  Dipl.-Ing. (Energiesystemtechnik) Technische Universität 

Clausthal, Germany พ.ศ. 2547 

        วศ.ด. (วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี พ.ศ. 2561 

  ประสบการณKการสอน 15 ปt 

 (4) อาจารยKธราธร บุญศรี 

  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ£า) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรK พ.ศ. 2538  

  M.E. (Electrical Engineering) University of Texas at El Paso, USA 

พ.ศ. 2545 

  ประสบการณKการสอน 15 ปt 

50130164  ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ (1) ผศ.ดร.ฤภูวัลยK จันทรสา 

                Industrial Engineering 

Laboratory 

 วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอรK) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าเจ4า

คุณทหารลาดกระบังพ.ศ. 2533 

                  วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 

  Ph.D. (Industrial Engineering), Clemson University, USA พ.ศ. 

2548 

  ประสบการณKการสอน 27 ปt 

 (2) ดร.จักรวาล คุณะดิลก 

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี 

พ.ศ. 2536 

  วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 

  Ph.D. (Industrial Engineering) Clemson University, USA พ.ศ. 

2550 

  ประสบการณKการสอน 25 ปt 

 (3) ผศ.ดร.บรรหาญ ลิลา 

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี 

พ.ศ. 2536 

  M.S. (Industrial Engineering), Clemson University, USA พ.ศ. 

2541 

  Ph.D. (Industrial Engineering) Clemson University, USA พ.ศ. 

2544 

  ประสบการณKการสอน 26 ปt 

 (4) ดร.สัญญา ยิ้มศิริ 

  วศ.บ. (วัดคุมทางอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีพระจอมเกล4าเจ4าคุณทหาร

ลาดกระบัง พ.ศ.2536 
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สาระการเรียนรู1ของแตMละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข4องหรือความคาดหวัง 

ในแตAละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู1สอน 
ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู4สอน 

ในแตAละองคKความรู4ที่สภาวิศวกรกำหนด 
  

  M.S. (Engineering Management) มหาวิทยาลัย U. of Missouri - 

Rolla พ.ศ. 2541 

  Ph.D. (Industrial Engineering) มหาวิทยาลัย U. of Texas at 

Arlington พ.ศ. 2552 

  ประสบการณKการสอน 6 ปt 

 (5) ดร.บัญชา อริยะจรรยา 

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2542 

  วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต) สถาบันเทคโนโลยีแหAงเอเชีย พ.ศ. 2545 

  Ph.D. (Industrial Engineering), University of Texas at Arlington, 

USA, พ.ศ. 2555 

  ประสบการณKการสอน 22 ปt 

 (6) ดร.อดิศักดิ์ นาวเหนียว 

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546 

  วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 

  ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าพระ

นครเหนือ พ.ศ. 2561 

  ประสบการณKการสอน 12 ปt 

 (7) ผศ.ดร.วรัตถา อุทยารัตนK 

   วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2547 

  M.Eng. (Manufacturing) University of Malaya, Malaysia พ.ศ. 

2550 

  Ph.D. (Industrial Engineering and Management) Tokyo Institute 

of Technology, Japan พ.ศ. 2556 

  ประสบการณKการสอน 13 ปt 

 (8) ดร.โรสมารินทรK สุขเกษม 

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2540 

  วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546 

  D.Eng. (Industrial Engineering) Kasetsart University, Thailand 

พ.ศ. 2562 

  ประสบการณKการสอน 18 ปt 

 (9) รศ.จันทรKฑา นาควชิรตระกูล 

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแกAน พ.ศ. 2536 

  วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 

  ประสบการณKการสอน 23 ปt 
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ส#วนที่ 5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู5และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
1. ห,องปฏิบัติการ 

 ห"องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ4และครุภัณฑ4การเรียนการสอนของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ ภายใต"ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร4 มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด"วย 2 
อาคาร ได"แกI อาคารโรงประลองภาควิชาวิศวกกรมอุตสาหการ และ  อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ ดังรูปท่ี 
5.1 และ 5.2 ตามลำดับ แบIงออกเปPน 8 กลุIมปฏิบัติการ สำหรับจัดการเรียนการสอนทั้งการปฏิบัติการวิศวกรรม
พ้ืนฐานและวิศวกรรมเฉพาะสาขาวิศวกรรมอุตสาหการให"สอดคล"องกับรายวิชาในหลักสูตร ดังน้ี 

1. ห"องปฏิบัติการวัสดุ 
 2. ห"องปฏิบัติการกระบวนการผลิต 
 3. ห"องปฏิบัติการกระบวนการผลิตข้ันสูง 
 4. ห"องปฏิบัติการการศึกษาการทำงาน การยศาสตร4 และความปลอดภัยในโรงงาน 
 5. ห"องปฏิบัติการคอมพิวเตอร4 
 6. ปฎิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 
 7. ปฎิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 8. ปฎิบัติการวิศวกรรมไฟฟ̀า 

  

 
รูปท่ี 5.1 โรงประลองภาควิชาวิศวกกรมอุตสาหการ 
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รูปท่ี 5.2 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 

1.1. บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ4 และอุปกรณ4การทดลอง 
 

 1) ห,องปฏิบัติการวัสดุ 
1.1) กลุIมงาน Material Engineering Laboratory มีรายละเอียดดังตIอไปน้ี 
§ Optical Spectrometer  
§ Metallographic Microscope 
§ Universal Hardness Tester  
§ Heat Treatment Furnace  
§ Universal Impact Tester  
§ Universal Tensile Tester 
§ Hydraulic Press 
§ Rolling Machine 

 
ช่ืออุปกรณ4 Optical Spectrometer  

 

จำนวน 1 ชุด 
ผู"รับผิดชอบดูแล ผศ.ดร. สุนิสา คำสุข 

สถานท่ี 
โรงประลองภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     
ช้ัน 1 ห"อง IE1109 

วิชาท่ีใช"เรียน 50121364 Engineering Material and   
              Mechanical Laboratory 
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ช่ืออุปกรณ4 Metallographic Microscope 

 

จำนวน 1 ชุด 
ผู"รับผิดชอบดูแล ดร. วิศณุ บุญรอด 

สถานท่ี 
โรงประลองภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    
ช้ัน 1 ห"อง IE1109 

วิชาท่ีใช"เรียน 50121364 Engineering Material and   
              Mechanical Laboratory 

 
ช่ืออุปกรณ4 Universal Hardness Tester  

 

จำนวน 1 เคร่ือง 
ผู"รับผิดชอบดูแล ดร. วิศณุ บุญรอด 

สถานท่ี 
โรงประลองภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     
ช้ัน 1 ห"อง IE1109 

วิชาท่ีใช"เรียน 50121364 Engineering Material and   
              Mechanical Laboratory 

 
ช่ืออุปกรณ4 Heat Treatment Furnace  

 

จำนวน 5 เตา 
ผู"รับผิดชอบดูแล ผศ.ดร. กฤษดา ประสพชัยชนะ   
สถานท่ี โรงประลองภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ช้ัน 1 
วิชาท่ีใช"เรียน 50121364 Engineering Material and   

              Mechanical Laboratory 

 
ช่ืออุปกรณ4 Universal Impact Tester  

 

จำนวน 1 เคร่ือง 
ผู"รับผิดชอบดูแล ผศ.ดร. สุนิสา คำสุข 

สถานท่ี 
โรงประลองภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     
ช้ัน 1 ห"อง IE1109 

วิชาท่ีใช"เรียน 50121364 Engineering Material and   
              Mechanical Laboratory 
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ช่ืออุปกรณ4 Universal Tensile Tester 

 

จำนวน 1 เคร่ือง 
ผู"รับผิดชอบดูแล ผศ.ดร. กฤษดา ประสพชัยชนะ   

สถานท่ี 
อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ ช้ัน 1 
ห"อง IE2118 

วิชาท่ีใช"เรียน 50121364 Engineering Material and   
              Mechanical Laboratory 

 
ช่ืออุปกรณ4 Hydraulic Press 

 

จำนวน 1 เคร่ือง 
ผู"รับผิดชอบดูแล ผศ.ดร. สุนิสา คำสุข 
สถานท่ี โรงประลองภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ช้ัน 1 
วิชาท่ีใช"เรียน 50121364 Engineering Material and   

              Mechanical Laboratory 

 
ช่ืออุปกรณ4 Rolling Machine 

 

จำนวน 1 เคร่ือง 
ผู"รับผิดชอบดูแล ผศ.ดร. กฤษดา ประสพชัยชนะ 
สถานท่ี โรงประลองภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ช้ัน 1 
วิชาท่ีใช"เรียน 50121364 Engineering Material and   

              Mechanical Laboratory 

  
1.2) กลุIมงาน Non-Destructive Testing Laboratory มีรายละเอียดดังตIอไปน้ี 

§ Ultrasonic Flaw Detector for Ultrasonic Testing (UT)  
§ Eddy Current Flaw Detector for Eddy Current Testing (ET)  
§ Magnetic Yoke for Magnetic Particle Testing (MT)  
§ Dye Penetrant Testing (PT) 
§ Visual Testing (VT) 
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ช่ืออุปกรณ4 
Ultrasonic Flaw Detector for Ultrasonic 
Testing (UT)  

 

จำนวน 11 ชุด 

ผู"รับผิดชอบดูแล 
ผศ.ดร. กฤษดา ประสพชัยชนะ   
ผศ.ดร. สุนิสา คำสุข 

สถานท่ี 
อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ ช้ัน 2 
ห"อง IE2205 

วิชาท่ีใช"เรียน 50142564 Non-destructive Testing 

 

ช่ืออุปกรณ4 
Microscope Eddy Current Flaw Detector 
for Eddy Current Testing (ET)  

 

จำนวน 1 ชุด 

ผู"รับผิดชอบดูแล 
ผศ.ดร. กฤษดา ประสพชัยชนะ  
ผศ.ดร. สุนิสา คำสุข 

สถานท่ี 
อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ ช้ัน 2 
ห"อง IE2205 

วิชาท่ีใช"เรียน 50142564 Non-destructive Testing 
 

ช่ืออุปกรณ4 
Microscope Magnetic Yoke for Magnetic 
Particle Testing (MT)  

 

จำนวน 1 ชุด 

ผู"รับผิดชอบดูแล 
ผศ.ดร. กฤษดา ประสพชัยชนะ 
ผศ.ดร. สุนิสา คำสุข 

สถานท่ี 
อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ ช้ัน 2 
ห"อง IE2205 

วิชาท่ีใช"เรียน 50142564 Non-destructive Testing 
 

ช่ืออุปกรณ4 Dye Penetrant Testing (PT) 

 

จำนวน 1 ชุด 

ผู"รับผิดชอบดูแล 
ผศ.ดร. กฤษดา ประสพชัยชนะ 
ผศ.ดร. สุนิสา คำสุข 

สถานท่ี 
อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ ช้ัน 2 
ห"อง IE2205 

วิชาท่ีใช"เรียน 50142564 Non-destructive Testing 
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ช่ืออุปกรณ4 Visual Testing (VT) 

 

จำนวน 1 ชุด 

ผู"รับผิดชอบดูแล 
ผศ.ดร. กฤษดา ประสพชัยชนะ 
ผศ.ดร. สุนิสา คำสุข 

สถานท่ี 
อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ ช้ัน 2 
ห"อง IE2205 

วิชาท่ีใช"เรียน 50142564 Non-destructive Testing 
 
2) ห,องปฏิบัติการกระบวนการผลิต 
 2.1) กลุIมงาน Basic Machining Shop มีรายละเอียดดังตIอไปน้ี 

§ Lathe Machine 
§ Milling Machine 
§ Shaping Machine 
§ Grinding Machine 
§ Drilling Machine 

ช่ืออุปกรณ4 Lathe Machine 

 

จำนวน 15 เคร่ือง 
ผู"รับผิดชอบดูแล ผศ. ชาญชัย พลตรี / ผศ. สมเสียง จันทาสี 
สถานท่ี โรงประลองภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ช้ัน 1 
วิชาท่ีใช"เรียน 
 

50122164 Engineering Tool Operation 
Laboratory 
50122564 Manufacturing Process Lab. 

 
ช่ืออุปกรณ4 Milling Machine 

 

จำนวน 5 เคร่ือง 
ผู"รับผิดชอบดูแล ผศ. ชาญชัย พลตรี / ผศ. สมเสียง จันทาสี 
สถานท่ี โรงประลองภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ช้ัน 1 
วิชาท่ีใช"เรียน 
 

50122564 Manufacturing Process Lab. 
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ช่ืออุปกรณ4 Shaping Machine 

 

จำนวน 4 เคร่ือง (Horizontal 3 / Vertical 1) 
ผู"รับผิดชอบดูแล ผศ. ชาญชัย พลตรี/ ผศ. สมเสียง จันทาสี 
สถานท่ี โรงประลองภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ช้ัน 1 
วิชาท่ีใช"เรียน 
 

50122564 Manufacturing Process Lab. 

 

ช่ืออุปกรณ4 Grinding Machine 

 

จำนวน 
12 เคร่ือง (Cylindrical 1 / Horizontal 1 / 
Bench 10) 

ผู"รับผิดชอบดูแล ผศ. ชาญชัย พลตรี / ผศ. สมเสียง จันทาสี 
สถานท่ี โรงประลองภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ช้ัน 1 
วิชาท่ีใช"เรียน 
 

50122164 Engineering Tool Operation Laboratory 
50122564 Manufacturing Process Lab. 

 

ช่ืออุปกรณ4 Drilling Machine 

 

จำนวน Normal  9 / Radial 2 / Turret 1 
ผู"รับผิดชอบดูแล ผศ. ชาญชัย พลตรี / ผศ. สมเสียง จันทาสี 
สถานท่ี โรงประลองภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ช้ัน 1 
วิชาท่ีใช"เรียน 
 

50122164 Engineering Tool Operation Lab. 
50122564 Manufacturing Process Lab. 
 

 2.2) กลุIมงาน Welding Shop มีรายละเอียดดังตIอไปน้ี 
§ Gas Welding 
§ Arc Welding 

ช่ืออุปกรณ4 Gas Welding 

 

จำนวน 20 ชุด 
ผู"รับผิดชอบดูแล ผศ. ชาญชัย พลตรี / ผศ. สมเสียง จันทาสี 
สถานท่ี โรงประลองภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ช้ัน 1 
วิชาท่ีใช"เรียน 
 

50122164 Engineering Tool Operation 
Laboratory 
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ช่ืออุปกรณ4 Arc Welding 

 

จำนวน 24 ชุด (AC 15 / DC 5 / MIG 2 / TIG 2) 
ผู"รับผิดชอบดูแล ผศ. ชาญชัย พลตรี / ผศ. สมเสียง จันทาสี 
สถานท่ี โรงประลองภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ช้ัน 1 
วิชาท่ีใช"เรียน 
 

50122164 Engineering Tool Operation Lab. 

50122564 Manufacturing Process Lab. 

 
ช่ืออุปกรณ4 Gas Metal Arc Welding 

 

จำนวน 4 ชุด 
ผู"รับผิดชอบดูแล ผศ. ชาญชัย พลตรี / ผศ. สมเสียง จันทาสี 
สถานท่ี โรงประลองภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ช้ัน 1 
วิชาท่ีใช"เรียน 
 

50122564 Manufacturing Process Lab. 

 

ช่ืออุปกรณ4 Gas Tungsten Arc Welding 

 

จำนวน 4 ชุด 
ผู"รับผิดชอบดูแล ผศ. ชาญชัย พลตรี / ผศ. สมเสียง จันทาสี 
สถานท่ี โรงประลองภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ช้ัน 1 
วิชาท่ีใช"เรียน 
 

50122564 Manufacturing Process Lab. 

 
3) ห,องปฏิบัติการกระบวนการผลิตข้ันสูง 
 3.1) กลุIมงาน Advanced Machining Shop มีรายละเอียดดังตIอไปน้ี 

§ CNC Lathe Center 
§ CNC Machining Center 
§ EDM Wire-Cut Machine 
§ EDM Die Sinking 
§ 3-D Printing Machine 
§ Laser Cutting Machine 
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ช่ืออุปกรณ4 CNC Lathe Center 

 

จำนวน 2 เคร่ือง  
(Ajax 1 / Boxford 1) 

ผู"รับผิดชอบดูแล ผศ. สมเสียง จันทาสี 

สถานท่ี 
อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ ช้ัน 1 
ห"อง IE2115 

วิชาท่ีใช"เรียน 50142764 Computer Aided Design, 
Computer Aided Manufacturing and 
Computer Numerical Control 

 

 

 
ช่ืออุปกรณ4 CNC Machining Center Machine 

 

จำนวน 1 เคร่ือง 
ผู"รับผิดชอบดูแล ผศ. สมเสียง จันทาสี 

สถานท่ี 
อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ ช้ัน 1 
ห"อง IE2115 

วิชาท่ีใช"เรียน 50142764 Computer Aided Design, 
Computer Aided Manufacturing and 
Computer Numerical Control  

 
ช่ืออุปกรณ4 EDM Wire-Cut Machine 

 

จำนวน 1 เคร่ือง 
ผู"รับผิดชอบดูแล ผศ. สมเสียง จันทาสี 

สถานท่ี 
อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ ช้ัน 1 
ห"อง IE2115 

วิชาท่ีใช"เรียน 50142764 Computer Aided Design, 
Computer Aided Manufacturing and 
Computer Numerical Control 
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ช่ืออุปกรณ4 3 D Printing Machine 

 

จำนวน 1 เคร่ือง 
ผู"รับผิดชอบดูแล ดร. ทนงศักด์ิ เทพสนธิ 

สถานท่ี 
อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ ช้ัน 1 
ห"อง IE2112 

วิชาท่ีใช"เรียน 50142964 Process Design and Planning 

 
ช่ืออุปกรณ4 Laser Cutting Machine 

 

 

จำนวน 2 เคร่ือง 
ผู"รับผิดชอบดูแล ดร. ทนงศักด์ิ เทพสนธิ 

สถานท่ี 
อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ ช้ัน 1 
ห"อง IE2114 

วิชาท่ีใช"เรียน 50142964 Process Design and Planning 

  
3.2) กลุIมงาน Industrial Automation Shop มีรายละเอียดดังตIอไปน้ี 

§ Pneumatic Stations 
§ Hydraulic Stations 
§ PLC Stations 

ช่ืออุปกรณ4 Pneumatic Stations 

 

จำนวน 10 สถานีงาน 
ผู"รับผิดชอบดูแล ผศ. ชาญชัย พลตรี 

สถานท่ี 
โรงประลองภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    
ช้ัน 3 ห"อง IE1301 

วิชาท่ีใช"เรียน 50138264 Industrial Automation I 
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ช่ืออุปกรณ4 Hydraulic Stations 

 

จำนวน 5 สถานีงาน 
ผู"รับผิดชอบดูแล ผศ. ชาญชัย พลตรี 

สถานท่ี 
โรงประลองภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ       
ช้ัน 3 ห"อง IE1301 

วิชาท่ีใช"เรียน 50138264 Industrial Automation I 

 
ช่ืออุปกรณ4 PLC Stations 

 
Compact PLC 

 
Modular PLC 

จำนวน 
Compact PLC  10 ชุด 
Modular PLC 7 ชุด 

ผู"รับผิดชอบดูแล ผศ. ชาญชัย พลตรี 

สถานท่ี 
โรงประลองภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ      
ช้ัน 3 ห"อง IE1301 

วิชาท่ีใช"เรียน 50138264 Industrial Automation I 

 
4) ห,องปฏิบัติการการศึกษาการทำงาน การยศาสตร4 และความปลอดภัยในโรงงาน 
 4.1) กลุIมงานการศึกษาการทำงาน รายละเอียดดังตIอไปน้ี 

ช่ืออุปกรณ4 Manipulative Aptitude Test 

 
 
 

 

จำนวน 3 ชุด 
ผู"รับผิดชอบดูแล ดร.โรสมารินทร4 สุขเกษม 

สถานท่ี 
อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ ช้ัน 2 
ห"อง IE2206 

วิชาท่ีใช"เรียน 50134164 Industrial Work Study 
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ช่ืออุปกรณ4 Man-Machine Chart เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

 

จำนวน 1 ชุด  
ผู"รับผิดชอบดูแล ดร.โรสมารินทร4 สุขเกษม 

สถานท่ี 
อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ ช้ัน 2 
ห"อง IE2206 

วิชาท่ีใช"เรียน 50134164 Industrial Work Study 

ช่ืออุปกรณ4 แทIนตัดเทปด"วยวิธีการกำหนดไว"ลIวงหน"า 
(PTS) 

 

จำนวน 3 ชุด 
ผู"รับผิดชอบดูแล ดร.โรสมารินทร4 สุขเกษม 
สถานท่ี อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ ช้ัน 2 

ห"อง IE2206 
วิชาท่ีใช"เรียน 50134164 Industrial Work Study 

4.2) กลุIมงาน Ergonomics And Work Design Laboratory มีรายละเอียดดังตIอไปน้ี 
§ Anthropometry Measurement 
§ Heart Rate Tester 

 

ช่ืออุปกรณ4 Anthropometry Measurement 

 

จำนวน 1 ชุด 
ผู"รับผิดชอบดูแล รศ. จันทร4ฑา นาควชิรตระกูล 
สถานท่ี อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 
วิชาท่ีใช"เรียน 50144364 Ergonomics 

 

ช่ืออุปกรณ4 Heart Rate Tester 

 

จำนวน 2 ชุด 
ผู"รับผิดชอบดูแล รศ. จันทร4ฑา นาควชิรตระกูล 
สถานท่ี อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 
วิชาท่ีใช"เรียน 50144364 Ergonomics 
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5) ห,องปฏิบัติการคอมพิวเตอร4 
  กลุIมงาน Industrial Engineering Computer Laboratory เปPนห"องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการ
สอนด"วยคอมพิวเตอร4ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีจำนวน 40 เคร่ือง ดังรูปท่ี 5.3 ท่ีอาคารปฏิบัติการวิศวกรรม
อุตสาหการ รายการโปรแกรมสำเร็จรูปท่ีใช"ประกอบการเรียนการสอน ได"แกI 
  5.1 โปรแกรมด"านการวิจัยดำเนินงาน : MS Excel  

สร"างโมเดล : Solver, Open Solver 
หาผลลัพธ4  : CBC, Gurobi Optimization engine 

  5.2 โปรแกรมด"าน Decision Support System: MS Excel, VBA 
  5.2 โปรแกรมด"าน Metaheuristics: Visual Studio 2015  
  5.3 โปรแกรมสำเร็จรูปในด"านการจำลองสถานการณ4 : Arena 
  5.4 โปรแกรมสำเร็จรูปในด"านสถิติ และการควบคุมคุณภาพ : Mintab 

5.5 CAD/CAM/CAE: NX / AutoCAD / Solid Works / FeatureCAM / CatalstEX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5.3 ห"องปฏิบัติการคอมพิวเตอร4ภาควิศวกรรมอุตสาหการ 
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 6) ปฎิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ  
  สำหรับปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ จะสอนในรายวิชา 50130164 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสา
หการ (Industrial Engineering Laboratory) มีจำนวน 15 ปฏิบัติการ ดังน้ี 
 

ลำดับ สถานีปฏิบัติการเรื่อง วิชาที่เกี่ยวข4อง 

1 Control Charts and Effect of Sub-group Size on Sample Variation  QC 

2 Process Capability and Variation of Measurement QC 

3 การศึกษาผลกระทบของความหลากหลายของข4อมูลที่สAงผลตAอเวลาในการทำงาน Ergo 

4 การประยุกตKใช4ข4อมูลสัดสAวนรAางกายในการปรับปรุงสถานีงาน Ergo 

5 การประยุกตK Man-Machine chart เพื่อเพิ่มผลผลิตสำหรับงานการจัดเตรียมชุด

เบรกในงานสัมมนา  
WorkStudy 

6 การกำหนดเวลามาตรฐานการประกอบแทAนตัดเทปด4วยวิธีการกำหนดไว4ลAวงหน4า 

(PTS) 

WorkStudy 

7 การประเมินประสิทธิภาพการทำงานรAวมกันระหวAางมือและตา (Measurement of 

basic occupation aptitudes) ของผู4ทำการทดสอบแตAละคน 

WorkStudy 

8 การแจกแจงความนAาจะเป™นของตัวแปรสุAม (Probability Distribution) EngStat 

9 การแจกแจงความนAาจะเป™นของตัวสถิติจากการสุAม (Sampling Distribution) EngStat 

10 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) EngStat 

11 การโปรแกรมเชิงเส4นตรง การใช4 Excel Solver และ การวิเคราะหKความไว OR 

12 ปóญหาการเดินทางของพนักงานขาย (Traveling Salesman Problem) OR 

13 การวิเคราะหKผลิตภัณฑKและกระบวนการ Plant Design 

14 อัลกอริทึมในการจัดผังโรงงานเบื้องต4น Plant Design 

15 การประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ปฏิบัติงาน Safety 

รายละเอียดปฏิบัติการดังแสดงในภาคผนวก 4.4 
 
 7) ปฎิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 สำหรับปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลที่นิสิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการได"รับจัดการเรียนการสอน    จะสอน
รIวมในรายวิชา 50121364 ปฏิบัต ิการวัสดุว ิศวกรรมและวิศวกรรมเครื ่องกล (Engineering material and 
mechanical laboratory)  

ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกลมีจำนวน 2 ปฏิบัติการ คือ 
1. Oxygen bomb calorimeter 
2. การทดลองกังหันน้ำ แบบเพลตัน แบบฟรานซิสและแบบเคปแลน (Pelton Francis Turbines 

and Kaplan Turbines) 
รายละเอียดปฏิบัติการดังแสดงในภาคผนวก 4.2 

ผู "สอนภาคปฏิบัติในเนื ้อหาสIวนนี ้คือ อาจารย4จากภาควิชาวิศวกรรมเครื ่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร4 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
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 8) ปฎิบัติการวิศวกรรมไฟฟ̂า 
 สำหรับปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ̀าท่ีนิสิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการจะต"องเรียน รายวิชาวิชา 50430164 
พ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟ̀า 1 (Fundamental of electrical engineering I) จำนวน 10 ปฏิบัติการ ดังน้ี 

1  ไฟฟ̀าพ้ืนฐานและการใช"เคร่ืองมือวัดเบ้ืองต"น 
2  กฎของโอห4ม กฎของเคอร4ชอฟฟü การแบIงแรงดัน และการแบIงกระแส 
3  สภาวะทรานเชียนต4ในวงจรไฟฟ̀า R-C 
4  การตIอวงจรไฟฟ̀าในชีวิตประจำวัน 
5  การวัดกำลังไฟฟ̀าในวงจรกระแสสลับ 1 เฟส และการแก"ตัวประกอบกำลัง 
6  ระบบไฟฟ̀า 3 เฟส 
7  หม"อแปลงไฟฟ̀า (Transformer) 
8  การควบคุมอุปกรณ4ไฟฟ̀าเบ้ืองต"น 
9  การสตาร4ทมอเตอร4ไฟฟ̀ากระแสสลับ 3 เฟส 
10 การกลับทางหมุนมอเตอร4ไฟฟ̀ากระแสสลับ 3 เฟส 

รายละเอียดปฏิบัติการดังแสดงในภาคผนวก 4.3 ผู"สอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินี้ คือ อาจารย4จาก
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ̀า คณะวิศวกรรมศาสตร4 มหาวิทยาลัยบูรพา  
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แผนผังห"องปฏิบัติการท่ีแสดงพ้ืนท่ีความปลอดภัย (Safety Zone) อาคารโรงประลองภาควิชาวิศวกรรมอุต
สาหการ แสดงดังรูปท่ี 5.4 ถึง 5.6 สำหรับอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ แสดงดังรูปท่ี 5.7 และ 5.8 

 

 
รูปท่ี 5.4 แผนผังห"องปฏิบัติการอาคารโรงประลองภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ช้ัน 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประตูม้วน ประตูม้วน ประตูม้วน

 

ประตูม้วน

1

บันได

ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง

Universal 
Hardness Tester

Universal 
Impact TesterOptical 

Emission 
Spectrometer

สถานี
ขัด
โลหะ

IE1109

Optical 

Microscope

แผนผังโรงประลอง IE Shop ชั้น 1

Robotic Arm Systems

IE1108

ห้องเก็บของ

ห้องเก็บของ ห้องพักช่าง

เคร่ืองตัดเหล็ก

Heat 
Treatement 

Furface

Hydraulic 

Press

IE Safety Zone

ห้องกิจกรรม ห้องกิจกรรม
บันไดข้ึน
 ช้ันลอย

Rolling 

Machine

สถานีเช่ือมไฟฟ้า Shield Metal Arc Welding สถานีเช่ือม MIG/TIG/MAG

Shaping 

Machine

Lathe Machines
Grinding Machines

Drilling 

MachinesIE Safety Zone

Gas Welding
Milling 

Machine

Milling 

Machine

Milling 

Machine

5 m
5 m

5 m
3 m

5 m
5 m

5 m
3 m

5 m
5 m

46 m

5.5 m5.5 m5.5 m5.5 m5.5 m5.5 m5.5 m5.5 m5.5 m5.5 m

55 m
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รูปท่ี 5.5 แผนผังห"องปฏิบัติการอาคารโรงประลองภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ช้ัน 2 

 
 

 
รูปท่ี 5.6 แผนผังห"องปฏิบัติการอาคารโรงประลองภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ช้ัน 3 

 
  

1

IE Safety ZoneIE Safety Zoneบันได

IE1201 ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิงIE1202
แผนผังโรงประลอง IE Shop ชั้น 2

Grinding Machines

Drilling Machines

บันไดลง
 ช้ันล่าง

สถานีงานตะไบ

3 m
5 m

5 m
5 m

3 m
5 m

5 m
31 m

5.5 m5.5 m5.5 m5.5 m5.5 m5.5 m5.5 m5.5 m5.5 m5.5 m
55 m

1

Automation Laboratory

IE1301

Automation Training 
Laboratory

IE1302

บันได IE Safety Zone IE Safety Zone

ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง
แผนผังโรงประลอง IE Shop ชั้น 3

3 m
5 m

5 m
13 m

5.5 m5.5 m5.5 m5.5 m5.5 m5.5 m5.5 m5.5 m5.5 m5.5 m
55 m
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รูปท่ี 5.7 แผนผังห"องปฏิบัติการอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ ช้ัน 1 

 
 
 
 

1

แผนผังอาคาร IE ชั้น 1

IE2119 
Storage

IE2118
Universal

Tensile Test 
Machine

IE2117
Computer Lab

IE2115
CNC Machines

IE2116

บันได

IE2111

IE2112 
3D Printer

IE2113

IE2114 
Laser Cutting Machine

IE2107

IE2101

IE2108

IE2019บันไดIE2110

IE2102

IE2103

IE2104

IE2105

IE2106

5 m
5 m

5 m
5 m

5 m
5 m

5 m
5 m

5 m
5 m

50 m

5 m5 m5 m5 m5 m5 m5 m
35 m

ห้องน้ำชาย

ห้องน้ำหญิง

ประตูม้วน

IE Safety Zone

IE Safety Zone

IE Safety Zone
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รูปท่ี 5.8 แผนผังห"องปฏิบัติการอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ ช้ัน 2 

 
 
 
 
 

 

1

IE2212

IE2213

IE2214

IE2215

IE2211

IE2206

IE2207

IE2208 บันได

IE2209 IE2210

IE2216IE2217

แผนผังอาคาร IE ชั้น 2

IE2205
NDT Lab

บันได

IE2201

IE2202

IE2203

IE2204

5 m
5 m

5 m
5 m

5 m
5 m

5 m
5 m

5 m
5 m

50 m

5 m5 m5 m5 m5 m5 m5 m
35 m

ห้องน้ำชาย

ห้องน้ำหญิง

- Ultrosonic Testing
- Eddy Current Testing
- Magnetic Particle Testing
- Liquid Penetration Testing
- Visual Testing

IESafety Zone
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1.2. โปรแกรมสำเร็จรูป/ซอฟต4แวร4 (Software) 
ลำดับที ่ โปรแกรมสำเร็จรูป จำนวน รายวิชาปฏิบัติการ 

1 AutoCAD 2018 200 50310164 Engineering Drawing 

 

2 Solid Works 2021 200 50310164 Engineering Drawing 

50122464 Production Drawing   

3 Unigraphic NX  40 50142764 Computer Aided Design, Computer Aided 

Manufacturing and Computer Numerical Control 

4 FeatureCAM 1 50142764 Computer Aided Design, Computer Aided 

Manufacturing and Computer Numerical Control 

5 CatalystEX 1 50142964 Process Design and Planning 

6 i-Solution DT 1 50121364 Engineering Material and Mechanical 

Laboratory 

7 MatLab 40 51410164 Computer Programming for Engineering 

8 Minitab  (Academic 

License) 

50135164 Quality Control 

50130164 Industrial Engineering Laboratory 

50145264 Engineering Experimental Design 

9 Arena  (Student 

Version) 

50147364 Computer Simulation in Industrial Engineering 

10 OpenSolver - CBC/Gurobi 

Optimization engine 

(Open 

Source 

Software) 

50130164 Industrial Engineering Laboratory 

50133364 Operations Research I 

50143764 Operations Research II 

11 FluidSIM (Student 

License) 

50138264 Industrial Automation I 

12 MS Excel - VBA (Microsoft 

Campus 

License) 

50147164 Decision Support Systems 

13 MS Access (Microsoft 

Campus 

License) 

50147264 Database Management Systems in Industrial 

Engineering 

14 Kinovea  (Open 

Source 

Software) 

50144364 Ergonomics 
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2. แหล0งบริการข,อมูลทางวิชาการ 
2.1. ห,องสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด"วย ทรัพยากรสารสนเทศที่อยูIในรูปสื่อสิ่งพิมพ4และไมIใชIสื่อสิ่งพิมพ4 มี
รายละเอียดสามารถสรุปได"ดังนี้ หนังสือ จำนวน 408,146 เลIม วารสาร จำนวน 2,665/151,425 ชื่อ/เลIม (ภาษาไทย 
1,915/95,152 ชื ่อ/เลIม  ภาษาอังกฤษ 750/56,273 ชื ่อ/เลIม) บทความวารสาร 191,456 รายการ  หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส4 จำนวนมากกวIา 9,000 รายการ วารสารอิเล็กทรอนิกส4 จำนวนมากกวIา 10,000 รายช่ือ และฐานข"อมูล
อิเล็กทรอนิกส4รวม 32 ฐาน 

อุปกรณ4ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายละเอียดสามารถสรุปได"ดังน้ี 
ลำดับท่ี รายการ จำนวน หน0วย 

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร4เพ่ือสืบค"นฐานข"อมูล 40 เคร่ือง 
2 เคร่ืองคอมพิวเตอร4เพ่ือสืบค"นสารสนเทศจากอินเทอร4เน็ต

และมัลติมีเดีย-ซีดีรอมภายในสำนักหอสมุด 
115 เคร่ือง 

3 Tablet / Surface 38 เคร่ือง 
 

2.2. ส่ิงอำนวยความสะดวก 
ป°จจุบันสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักหอสมุด ประกอบด"วยอาคาร 2 หลัง มีพ้ืนท่ีรวม 13,900 

ตารางเมตร เปPนห"องสมุดท่ีได"รับการพัฒนาให"มีระบบการจัดการก่ึงอัตโนมัติท่ีมีความทันสมัย โดยมีระบบออนไลน4ท่ี
เปPนระบบเครือขIายท่ีเช่ือมโยงกับระบบฐานข"อมูลในระบบอิเลคทรอนิคส4ได"ท่ัวไป ทำให"การสืบค"นรายช่ือ ตลอดจน
การจอง ยืม หนังสือ นิตยสาร บทความวิชาการ บทความวิจัย หรือรายการหนังสือใดๆ จากห"องสมุดบนเครือขIายได"
โดยสะดวก โดยสามารถตรวจสอบรายการหนังสือและวารสารของสำนักหอสมุด ได"ท่ี http://www.lib.buu.ac.th/  

ส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีสำคัญ มีรายละเอียดสามารถสรุปได"ดังน้ี 
ลำดับท่ี รายการ จำนวน หน0วย 

1 พ้ืนท่ีน่ังอIานหนังสือ 2,000 ท่ีน่ัง 
2 ห"องบริการอินเทอร4เน็ต (Cyber Zone) 2 ห"อง 
3 ห"องศึกษากลุIม (Group Study Rooms) 20 ห"อง 
4 ห"องมัลติมีเดียกลุIม 9 ห"อง 
5 ห"องมัลติมีเดียเด่ียว 9 ห"อง 
6 ห"องฉายภาพยนตร4 1 ห"อง 
7 ห"องประชุมใหญI 1 ห"อง 
8 ห"องประชุมเล็ก 2 ห"อง 
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3. การประกันคุณภาพการศึกษา 
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/ระดับคณะ/ระดับสถาบันการศึกษาจากหนIวยงานท่ี

รับผิดชอบ ประจำป§การศึกษา 2563 - 2564 แสดงรายละเอียดดังน้ี 
ลำดับท่ี รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา เอกสารอ"างอิง 

1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร4 มหาวิทยาลัย
บูรพา ประจำป§การศึกษา 2564 

ภาคผนวก 5.1 

2 รายงานผลการประเม ินค ุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร4 
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำป§การศึกษา 2563 

ภาคผนวก 5.2 

3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ4คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การดำเนินการที่เปPนเลิศ EdPEx มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำป§การศึกษา 
2562 (รายงานผลวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 

ภาคผนวก 5.3 
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ส#วนที่ 6 ภาคผนวก 
 
ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนังสือท่ีสภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตร 
รายงานการประชุมฉบับย/อ คณะกรรมการปฏิบัติหน8าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งพิเศษที่ 2/2564 วันพฤหัสบดีที่ 8 เมยายน 

พ.ศ. 2564 ณ ห8องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 1 ชั้น 6 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตรT 

วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร หน8าที่ 33 วาระการประชุมที่ 6.15 

 
ภาคผนวก 2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ4ท่ีผ0านการอนุมัติจากสภาสถาบันการศึกษา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตรT มหาวิทยาลัย

บูรพา 

 
ภาคผนวก 3 แผนการสอน (มคอ.3) 
แผนการสอน (มคอ.3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะ

วิศวกรรมศาสตรT มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
ภาคผนวก 4 คู0มือปฏิบัติการท่ีใช,ในการเรียนการสอน 
คู/มือปฏิบัติการทางด8านวิศวกรรมที่ใช8ในการเรียนการสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตรT มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

ภาคผนวก 5 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

5.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรK 

มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปtการศึกษา 2564 

5.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรK มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปtการศึกษา 2563 

5.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑKคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป™นเลิศ EdPEx มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประจำปtการศึกษา 2562 (รายงานผลวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 
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ภาคผนวก 1 
 
ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนังสือท่ีสภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตร 
รายงานการประชุมฉบับย/อ คณะกรรมการปฏิบัติหน8าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งพิเศษที่ 2/2564 วันพฤหัสบดีที่ 8 เมยายน 

พ.ศ. 2564 ณ ห8องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 1 ชั้น 6 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตรT 

วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร หน8าที่ 33 วาระการประชุมที่ 6.15 
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ภาคผนวก 2 
 
ภาคผนวก 2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ4ท่ีผ0านการอนุมัติจากสภาสถาบันการศึกษา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตรT มหาวิทยาลัย

บูรพา 
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ภาคผนวก 3 
 
ภาคผนวก 3 แผนการสอน (มคอ.3) 
แผนการสอน (มคอ.3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะ

วิศวกรรมศาสตรT มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับการเทียบรายวิชาตามเกณฑTที่สภาวิศวกรกำหนด 

3.1 องคTความรู8พื้นฐานทางวิทยาศาสตรT 

3.2 องคTความรู8พื้นฐานทางวิศวกรรม 

3.3 องคTความรู8เฉพาะทางวิศวกรรม 

3.4 ปฏิบัติการ 
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ภาคผนวก 3.1 
แผนการสอน (มคอ.3) สำหรับการเทียบองค4ความรู,พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร4 
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ภาคผนวก 3.2 
แผนการสอน (มคอ.3) สำหรับการเทียบองค4ความรู,พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
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ภาคผนวก 3.3 
แผนการสอน (มคอ.3) สำหรับการเทียบองค4ความรู,เฉพาะทางวิศวกรรม 
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ภาคผนวก 3.4 
แผนการสอน (มคอ.3) สำหรับปฏิบัติการ 
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ภาคผนวก 4 
 
ภาคผนวก 4 คู0มือปฏิบัติการท่ีใช,ในการเรียนการสอน 
คู/มือปฏิบัติการทางด8านวิศวกรรมที่ใช8ในการเรียนการสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตรT มหาวิทยาลัยบูรพา 

4.1 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 

4.2 ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุและวิศวกรรมเครื่องกล 

4.3 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟaา 

4.4 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 
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ภาคผนวก 4.1 
คู0มือปฏิบัติการกระบวนการผลิต 

 

 
 
  



 - 864 - 

ภาคผนวก 4.2 
คู0มือปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุและวิศวกรรมเคร่ืองกล 
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ภาคผนวก 4.3 
คู0มือปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ̂า 
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ภาคผนวก 4.4 
คู0มือปฏิบัติกาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 

 

 

 

 

  



 - 1106 - 

ภาคผนวก 5 
 
ภาคผนวก 5 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

5.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรK 

มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปtการศึกษา 2564 

5.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรK มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปtการศึกษา 2563 

5.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑKคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป™นเลิศ EdPEx มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประจำปtการศึกษา 2562 (รายงานผลวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 
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ภาคผนวก 5.1 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

คณะวิศวกรรมศาสตร4 มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปoการศึกษา 2564 
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ภาคผนวก 5.2 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร4 มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปoการศึกษา 2563 
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ภาคผนวก 5.3 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ4คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการท่ีเปpนเลิศ EdPEx 

มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปoการศึกษา 2562 (รายงานผลวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 
 

 


