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แบบในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 

เพื่อเสนอมหาวิทยาลัย 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ฉบับ พ.ศ. 2559 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

----------------------- 

 

1.  หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา เมื่อ 

    วันที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 และได้รับอนุมัติเปิดสอนจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ 

    วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

2.  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนีแ้ล้ว ในคราวประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่   

 ....5/2559...... เมื่อวันที่ ....14...... เดือน ..กรกฎาคม...... พ.ศ ....2559...........  

3.  หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี ้ เริ่มใชก้ับนิสิตรุน่ปีการศึกษา 2559 ตั้งแตภ่าคเรียนที่ 1 เป็นต้นไป 

4.  เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

  ให้สอดคล้องกับผลวจิัยสถาบันที่จัดท าขึน้เพื่อใช้ประกอบการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย โดยมีเนือ้หากล่าวถึงรายละเอียดการปรับปรุงย่อย

ในช่วงตั้งแตป่ี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

- เสนอใหป้รับเนื้อหารายวิชาทางกลุ่มวิชาความปลอดภัยทางวิศวกรรมเครื่องกลด้าน

กลศาสตร์ความปลอดภัย 

- การปรับย้ายรายวิชาเอกบังคับ 1 รายวิชาไปเป็นวิชาเอกเลือกแทน เนื่องด้วยผลจากวิจัย

สถาบันพบว่าเนือ้หาบางหัวข้อมคีวามซ้ าซ้อนกับรายวิชาเอกบังคับอื่น  

- การปรับลดจ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตรจากเดิม ไม่น้อยกว่า 42 หนว่ยกิต มาเป็น 

ไม่น้อยกว่า 36 หนว่ยกิต เนื่องดว้ยสัดส่วนของการจัดการรายวิชาของในแต่ละภาค

การศกึษาค่อนข้างแนน่ ท าให้ไม่สามารถเริ่มท างานวิจัยได้ตามแผนและส่งผลใหส้ าเร็จ

การศกึษาในระยะเวลา 2  ปี มีค่อนข้างต่ า  

5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

 5.1  ลดจ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร จากเดิมไม่น้อยกว่า 42 หนว่ยกิต เป็น ไม่น้อยกว่า 36 

หนว่ยกิต 
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 5.2  ปิดรายวิชา จ านวน 3 รายวิชา ดังนี ้ 

   - 01216542  การจัดการและลดของเสียอันตราย  3(3-0-6) 

   - 01216543 ความปลอดภัยทางนวิเคลียร์  3(3-0-6) 

   - 01216598 ปัญหาพเิศษ  1-3  

5.3  เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน 1 รายวิชา ดังนี้ 

   - 01216542 การน าของเสียอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  3(3-0-6) 

5.4  ปรับปรุงรายวิชา จ านวน 7 รายวิชา ดังนี้ 

   - 01216513    การจัดการความปลอดภัย 3(3-0-6) 

   - 01216514 วิธีทางคณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 

   - 01216531 การวิเคราะหเ์ชิงวิศวกรรมของความปลอดภัยใน 3(3-0-6) 

     อุตสาหกรรมกระบวนการ 

   - 01216532 การออกแบบเชงิวิศวกรรมของความปลอดภัยใน  3(3-0-6) 

    อุตสาหกรรมกระบวนการ 

            - 01216541   การประเมนิความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

           - 01216552   การระบายอากาศและการปรับอากาศส าหรับ 3(3-0-6) 

    วิศวกรรมความปลอดภัย 

            - 01216553   ระบบสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหมแ้ละระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 3(3-0-6) 

 5.5 ย้ายวิชา 01216512 วธิีเชิงค านวณในวิศวกรรมความปลอดภัย จากเดิมเป็นวิชาเอกบังคับ ไป

เป็นวิชาเอกเลือก 

  5.6 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 4525  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 
แผน ก แบบ ก 2 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

ไม่นอ้ยกว่า                              42  หน่วยกิต 

ก. วชิาเอก ไม่น้อยกว่า             30  หน่วยกิต 

    - สัมมนา                              2  หน่วยกิต 

01216597 สัมมนา                          1,1 

    - วชิาเอกบังคับ                  13  หน่วยกิต 

01216511 หลักวิศวกรรมความ          3(3-0-6) 

              ปลอดภัย                   

      

แผน ก แบบ ก 2 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

ไม่นอ้ยกว่า                              36  หน่วยกิต 

ก. วชิาเอก ไม่น้อยกว่า             24  หน่วยกิต 

    - สัมมนา                              2  หน่วยกิต 

01216597 สัมมนา                          1,1 

    - วชิาเอกบังคับ                  10  หน่วยกิต 

01216511 หลักวิศวกรรมความ          3(3-0-6) 

              ปลอดภัย                        

 

  

  
- ลดหน่วยกิตรวม 

- ลดหน่วยกิต 

 

 

- ลดหน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 4525  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 
01216512 วิธีเชิงค านวณในวิศวกรรม  3(3-0-6)  

              ความปลอดภัย 

- ย้ายไปวิชาเอกเลือก 

 

01216513 การจัดการความปลอดภยั   3(3-0-6) 

01216514 วิธีทางคณิตศาสตร์ส าหรับ  3(3-0-6) 

              วิศวกรรมความปลอดภัย     
01216591 ระเบียบวิธีวิจัยทาง            1(1-0-2)         

              วิศวกรรมความปลอดภัย     

    - วชิาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า    15 หน่วยกิต 

 

 

01216521 การวิเคราะห์อันตรายและ   3(3-0-6) 

              การป้องกันอุบัติเหตุทาง 

              อุตสาหกรรม                   

01216522 การออกแบบความ           3(3-0-6) 

              ปลอดภัยเชิงมนษุย ์           

01216523 ความปลอดภัยทางไฟฟา้    3(3-0-6) 

  01216531 การวิเคราะห์เชงิวิศวกรรม  3(3-0-6) 

                ของความปลอดภัยใน 

                อุตสาหกรรมกระบวนการ   

  01216532 การออกแบบเชิงวิศวกรรม  3(3-0-6) 

                ของความปลอดภัยใน 

                อุตสาหกรรมกระบวนการ    

  01216533 ระบบวัดคุมนิรภัย             3(3-0-6) 

01216534 คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อ   3(3-0-6) 

              ความปลอดภัยส าหรับ 

                วิศวกรรมกระบวนการผลิต  

01216541 การประเมินความเสี่ยงต่อ   3(3-0-6) 

              สิ่งแวดล้อม                     

01216542 การจัดการและลดของเสยี  3(3-0-6) 

              อันตราย                         

 

 

01216543 ความปลอดภัยทาง           3(3-0-6) 

              นิวเคลียร์                        

01216544 วิศวกรรมศาสตรเ์พื่อ         3(3-0-6) 

              การจัดการภัยธรรมชาติ     

01216551 การประยุกต์หลักการ        3(3-0-6) 

              ทางเทอร์โม-ของไหลใน 

              วิศวกรรมความปลอดภัย     

01216552 การระบายอากาศใน         3(3-0-6) 

              อุตสาหกรรม                    

01216513 การจัดการความปลอดภยั   3(3-0-6) 

01216514 วิธีทางคณิตศาสตร์ส าหรับ  3(3-0-6) 

              วิศวกรรมความปลอดภัย     
01216591 ระเบียบวิธีวิจัยทาง            1(1-0-2)       

              วิศวกรรมความปลอดภัย     

    - วชิาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า    12 หน่วยกิต 

01216512 วิธีเชิงค านวณในวิศวกรรม  3(3-0-6) 

              ความปลอดภัย                 

01216521 การวิเคราะห์อันตรายและ   3(3-0-6) 

              การป้องกันอุบัติเหตุทาง 

              อุตสาหกรรม                   

01216522 การออกแบบความ           3(3-0-6) 

              ปลอดภัยเชิงมนษุย ์           

01216523 ความปลอดภัยทางไฟฟา้    3(3-0-6) 

  01216531 การวิเคราะห์เชงิวิศวกรรม  3(3-0-6) 

                ของความปลอดภัยใน 

                อุตสาหกรรมกระบวนการ   

  01216532 การออกแบบเชิงวิศวกรรม  3(3-0-6) 

                ของความปลอดภัยใน 

                อุตสาหกรรมกระบวนการ    

  01216533 ระบบวัดคุมนิรภัย             3(3-0-6) 

01216534 คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อ   3(3-0-6) 

              ความปลอดภัยส าหรับ 

                วิศวกรรมกระบวนการผลิต  

01216541 การประเมินความเสี่ยงต่อ   3(3-0-6) 

              สิ่งแวดล้อม                      

 

 

01216542 การน าของเสียอนิทรีย์       3(3-0-6) 

              และน้ าเสียกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่       

 

 

01216544 วิศวกรรมศาสตรเ์พื่อ         3(3-0-6) 

              การจัดการภัยธรรมชาติ      

01216551 การประยุกต์หลักการ        3(3-0-6) 

              ทางเทอร์โม-ของไหลใน 

              วิศวกรรมความปลอดภัย     

01216552 การระบายอากาศและการ  3(3-0-6) 

              ปรับอากาศส าหรับวิศวกรรม 

              ความปลอดภัย                  

- ปรับปรุงรายวิชา 

- ปรับปรุงรายวิชา 

 

 

 

 

- ย้ายมาจากวิชาเอกบงัคบั 

 

 

 

 

 

 

 

- ปรับปรุงรายวิชา 

 

 

- ปรับปรุงรายวิชา 

 

 

  

 
 

 

- ปรับปรุงรายวิชา 

 

- ปิดรายวิชา 

 

- เปิดรายวิชาใหม ่

 

- ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

-  ปรับปรุงรายวิชา 

 

 



มคอ.2 

4 
 

หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 4525  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 
01216553 การควบคุมควันไฟและ      3(3-0-6)   

              ระบบป้องกันอคัคีภัยแบบทางเลือก                  

01216554 การออกแบบความ           3(3-0-6) 

              ปลอดภัยด้านอัคคีภัย         

01216555 การออกแบบเชงิวิศวกรรม  3(3-0-6) 

              ของระบบดับเพลิง             

01216561 ความปลอดภัยในงาน         3(3-0-6) 

              วิศวกรรมโยธา                

01216562 การบรหิารความปลอดภยั   3(3-0-6) 

              ในงานวิศวกรรมโยธา        

01216596 เรื่องเฉพาะทางใน             1-3 

              วิศวกรรมความปลอดภัย    

01216598 ปัญหาพเิศษ                    1-3 

01453551 กฎหมายเกี่ยวกับ              3(3-0-6) 

                ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ   

                สิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม                   

ข. วทิยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า        12 หน่วยกิต 

01216599 วิทยานิพนธ ์                   1-12 

 

แผน ข 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

ไม่นอ้ยกว่า                               42  หน่วยกิต 

ก. วชิาเอก ไม่น้อยกว่า             36  หน่วยกิต 

    - สัมมนา                              2  หน่วยกิต 

01216597 สัมมนา                          1,1 

    - วชิาเอกบังคับ                  13  หน่วยกิต 

01216511 หลักวิศวกรรมความ          3(3-0-6) 

              ปลอดภัย    

01216512 วิธีเชิงค านวณในวิศวกรรม  3(3-0-6)    

              ความปลอดภัย                 

01216513 การจัดการความปลอดภยั   3(3-0-6) 

01216514 วิธีทางคณิตศาสตร์ส าหรับ  3(3-0-6) 

               วิศวกรรมความปลอดภัย    
01216591 ระเบียบวิธีวิจัยทาง             1(1-0-2)   

              วิศวกรรมความปลอดภัย      

    - วชิาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า    21 หน่วยกิต 

 

 

01216521 การวิเคราะห์อันตรายและ   3(3-0-6) 

              การป้องกันอุบัติเหตุทาง 

              อุตสาหกรรม                 

             

01216553 ระบบสัญญาณแจง้เหตุ      3(3-0-6)  

               เพลิงไหมแ้ละระบบดบัเพลิงอัตโนมัติ              

01216554 การออกแบบความ           3(3-0-6) 

              ปลอดภัยด้านอัคคีภัย         

01216555 การออกแบบเชงิวิศวกรรม  3(3-0-6) 

              ของระบบดับเพลิง              

01216561 ความปลอดภัยในงาน         3(3-0-6) 

               วิศวกรรมโยธา                 

01216562 การบรหิารความปลอดภยั   3(3-0-6) 

              ในงานวิศวกรรมโยธา          

01216596 เรื่องเฉพาะทางใน              1-3 

              วิศวกรรมความปลอดภัย     

 

01453551 กฎหมายเกี่ยวกับ              3(3-0-6) 

                ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ  

                สิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม                   

ข. วทิยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า        12 หน่วยกิต 

01216599 วิทยานิพนธ ์                    1-12 

 

แผน ข 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

ไม่นอ้ยกว่า                              36  หน่วยกิต 

ก. วชิาเอก ไม่น้อยกว่า             30  หน่วยกิต 

    - สัมมนา                              2  หน่วยกิต 

01216597 สัมมนา                          1,1 

    - วชิาเอกบังคับ                  10  หน่วยกิต 

01216511 หลักวิศวกรรมความ          3(3-0-6) 

              ปลอดภัย  

 

 

01216513 การจัดการความปลอดภยั   3(3-0-6) 

01216514 วิธีทางคณิตศาสตร์ส าหรับ  3(3-0-6) 

              วิศวกรรมความปลอดภัย     
01216591 ระเบียบวิธีวิจัยทาง            1(1-0-2)    

              วิศวกรรมความปลอดภัย      

    - วชิาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า    18 หน่วยกิต 

01216512 วิธีเชิงค านวณในวิศวกรรม  3(3-0-6) 

              ความปลอดภัย                  

01216521 การวิเคราะห์อันตรายและ   3(3-0-6) 

              การป้องกันอุบัติเหตุทาง 

              อุตสาหกรรม                    

-  ปรับปรุงรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 
- ลดหน่วยกิตรวม 

- ลดหน่วยกิต 

 

 
- ลดหน่วยกิต 

 

 

- ย้ายไปวิชาเอกเลือก 

 

- ปรับปรุงรายวิชา 

- ปรับปรุงรายวิชา 

 

 

 

 

- ย้ายมาจากวิชาเอกบงัคบั 
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หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 4525  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 
01216522 การออกแบบความ           3(3-0-6) 

              ปลอดภัยเชิงมนษุย ์            

01216523 ความปลอดภัยทางไฟฟา้    3(3-0-6) 

  01216531 การวิเคราะห์เชงิวิศวกรรม  3(3-0-6) 

                ของความปลอดภัยใน 

                อุตสาหกรรมกระบวนการ        

  01216532 การออกแบบเชิงวิศวกรรม  3(3-0-6) 

                ของความปลอดภัยใน 

                อุตสาหกรรมกระบวนการ    

  01216533 ระบบวัดคุมนิรภัย             3(3-0-6) 

01216534 คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อ   3(3-0-6) 

              ความปลอดภัยส าหรับ 

                วิศวกรรมกระบวนการผลิต   

  01216541 การประเมินความเสี่ยงตอ่   3(3-0-6) 

              สิ่งแวดล้อม                      

01216542 การจัดการและลดของเสยี  3(3-0-6) 

              อันตราย                         

   

 

  01216543 ความปลอดภัยทาง           3(3-0-6) 

              นิวเคลียร์                        

01216544 วิศวกรรมศาสตรเ์พื่อ         3(3-0-6) 

              การจัดการภัยธรรมชาติ      

01216551 การประยุกต์หลักการ        3(3-0-6) 

              ทางเทอร์โมของไหลใน 

              วิศวกรรมความปลอดภัย     

01216552 การระบายอากาศใน         3(3-0-6) 

              อุตสาหกรรม                    

 

01216553 การควบคุมควันไฟและ      3(3-0-6)   

              ระบบป้องกันอคัคีภัย 

              แบบทางเลือก                   

01216554 การออกแบบความ           3(3-0-6) 

              ปลอดภัยด้านอัคคีภัย     

01216555 การออกแบบเชงิวิศวกรรม  3(3-0-6) 

              ของระบบดับเพลิง             

01216561 ความปลอดภัยในงาน        3(3-0-6) 

               วิศวกรรมโยธา                

01216562 การบรหิารความปลอดภยั  3(3-0-6) 

              ในงานวิศวกรรมโยธา  

01216596 เรื่องเฉพาะทางใน             1-3 

              วิศวกรรมความปลอดภัย   

01216522 การออกแบบความ           3(3-0-6) 

              ปลอดภัยเชิงมนษุย ์            

01216523 ความปลอดภัยทางไฟฟา้    3(3-0-6) 

  01216531 การวิเคราะห์เชงิวิศวกรรม  3(3-0-6) 

                ของความปลอดภัยใน 

                อุตสาหกรรมกระบวนการ    

  01216532 การออกแบบเชิงวิศวกรรม  3(3-0-6) 

                ของความปลอดภัยใน 

                อุตสาหกรรมกระบวนการ   3(3-0-6) 

  01216533 ระบบวัดคุมนิรภัย             3(3-0-6) 

01216534 คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อ   3(3-0-6) 

              ความปลอดภัยส าหรับ 

                วิศวกรรมกระบวนการผลิต  

  01216541 การประเมินความเสี่ยงตอ่   3(3-0-6) 

              สิ่งแวดล้อม                      

 

 

01216542 การน าของเสียอนิทรีย์       3(3-0-6) 

              และน้ าเสียกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่        

   

 

01216544 วิศวกรรมศาสตรเ์พื่อ         3(3-0-6) 

              การจัดการภัยธรรมชาติ       

01216551 การประยุกต์หลักการ        3(3-0-6) 

              ทางเทอร์โมของไหลใน 

              วิศวกรรมความปลอดภัย      

01216552  การระบายอากาศและการ 3(3-0-6) 

               ปรับอากาศส าหรับวิศวกรรม 

               ความปลอดภัย                 

01216553 ระบบสัญญาณแจง้เหตุ      3(3-0-6)   

              เพลิงไหมแ้ละระบบดบัเพลิงอัตโนมัต ิ

 

01216554 การออกแบบความ           3(3-0-6) 

              ปลอดภัยด้านอัคคีภัย            

01216555 การออกแบบเชงิวิศวกรรม  3(3-0-6) 

              ของระบบดับเพลิง              

01216561 ความปลอดภัยในงาน         3(3-0-6) 

               วิศวกรรมโยธา                 

01216562 การบรหิารความปลอดภยั  3(3-0-6) 

              ในงานวิศวกรรมโยธา    

01216596 เรื่องเฉพาะทางใน             1-3 

              วิศวกรรมความปลอดภัย       

 

 

 

- ปรับปรุงรายวิชา 

 

 

- ปรับปรุงรายวิชา 

 
 

 

 

 
 

- ปรับปรุงรายวิชา 

 

- ปิดรายวิชา 

 

- เปิดรายวิชาใหม ่

 

- ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

- ปรับปรุงรายวิชา 

 

 

- ปรับปรุงรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 4525  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 
01216598 ปัญหาพเิศษ                    1-3 

  01453551 กฎหมายเกี่ยวกับความ      3(3-0-6) 

                ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม          

                ในงานอุตสาหกรรม                    

  ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ           6 หน่วยกิต 

01216595 การศึกษาค้นคว้าอสิระ        3,3 

 

  01453551 กฎหมายเกี่ยวกับความ      3(3-0-6) 

                ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

                ในงานอุตสาหกรรม                    

  ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ           6 หน่วยกิต 

01216595 การศึกษาค้นคว้าอสิระ        3,3 

- ปิดรายวิชา 

 

 

 

 6.  โครงสร้างของหลักสูตรภายหลังปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรา้งเดิมและเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศกึษาธิการ ปรากฏดังนี้ 

 

แผน ก แบบ ก 2 

หมวดวิชา เกณฑ์

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

1 ( วิชาเอก 

    - สัมมนา 

    - วิชาเอกบังคับ 

 -    วิชาเอกเลือก 

2) วทิยานพินธ์ 

 ไม่น้อยกว่า 12 หนว่ยกิต 

 

 

 

ไม่น้อยกว่า  12 หนว่ยกิต 

  ไม่น้อยกว่า  30  หนว่ยกิต 

 2  หนว่ยกิต 

  13 หนว่ยกิต 

 ไม่น้อยกว่า   15  หนว่ยกิต 

ไม่น้อยกว่า 12  หนว่ยกิต 

   ไม่น้อยกว่า  24 หนว่ย

กิต           2 หนว่ยกิต 

01  หนว่ยกิต 

ไม่น้อยกว่า   12 หนว่ยกิต 

ไม่น้อยกว่า   12 หนว่ยกิต 

หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า  42 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 

 

แผน ข 

หมวดวิชา เกณฑ์

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

1) วชิาเอก    ไม่น้อยกว่า  36  หนว่ยกิต ไม่น้อยกว่า  30 หนว่ยกิต 

   - สัมมนา  2  หนว่ยกิต 2  หนว่ยกิต 

   - วิชาเอกบังคับ  13  หนว่ยกิต 10  หนว่ยกิต 

   - วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า   21  หนว่ยกิต ไม่น้อยกว่า   18  หนว่ยกิต 

2) การศกึษา

ค้นคว้าอิสระ    

ไม่น้อยกว่า 3 หนว่ยกิต

และไม่เกิน 6 หนว่ยกิต 

     6  หนว่ยกิต 

 

    6  หน่วยกิต 

 

หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า  42 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
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รายละเอยีดของ 

หลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาวศิวกรรมความปลอดภัย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

- รหัสหลักสูตร   25440021100675 

- ชื่อหลักสูตร 

   ภาษาไทย:  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย 

   ภาษาอังกฤษ:  Master of Engineering Program in Safety Engineering 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม:           วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมความปลอดภัย)  

ชื่อย่อ:           วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย) 

ชื่อเต็ม:           Master of Engineering (Safety Engineering)  

ชื่อย่อ:           M.Eng. (Safety Engineering) 

 

3. วิชาเอก  

     ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 36 หนว่ยกิต 

แผน ข   ไม่น้อยกว่า 36 หนว่ยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ  หลกัสูตรระดับปริญญาโท  
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 5.2  ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  

 5.3  การรับเข้าศึกษา รับทั้งนิสิตไทยและนสิิตต่างชาติ  

  5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

     5.5  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

     สถานภาพของหลักสูตร 

- หลักสูตรปรับปรุง ก าหนดเปิดสอนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 

- ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรม 

  ความปลอดภัย 

- เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศกึษา 2544 

- ปรับปรุงครัง้สุดท้ายเมื่อปีการศกึษา 2554  

    การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

          - ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการการศกึษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม 

ครั้งที ่10/2559 เมื่อวันที ่26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

          - ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่......... 

เมื่อวันที่ ..........เดือน ............พ.ศ. ............ 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

        ปี พ.ศ. 2560 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

          (1) วศิวกรความปลอดภัย  

          (2) วศิวกรที่ปรึกษา 

          (3) เจ้าหน้าที่/ผูเ้ช่ียวชาญด้านความปลอดภัย 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

  

ชื่อสถาบัน,ปี พ.ศ. 

ที่ส าเร็จการศกึษา   

1. นายชนนิทร ์ ปัญจพรผล 

    3-7301-00850-79-9 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ.  )เคมวีิศวกรรม (  

M.Sc. (Chemical Engineering)  

Ph.D. (Chemical Engineering)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,             5382  

Drexel University, USA., 2545 

Drexel University, USA., 2548 

2. นายประกอบ  สุรวัฒนาวรรณ 

    3-5099-00277-33-3 

รองศาสตราจารย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

Ph.D. (Mechanical Engineering) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535 

Cardiff University,UK., 2543 

3. นางสาวปานจิต ด ารงกุลก าจร 

    3-5499-00085-24-8 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

M.S. (Electrical Engineering) 

Ph.D. (Electrical Engineering) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534 

Oklahoma State University, USA., 2536 

Oklahoma State University, USA., 2542 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1   สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

   หลักสูตรต้องท าการพิจารณาการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ปริมาณการใช้เทคโนโลยี

ขั้นสูงการเพิ่มขึน้ของปัญหาสุขภาพจากการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมเชิงอุตสาหกรรม รวมทั้งสภาพ

ภูมอิากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในทางลบส่งผลใหก้ารป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุร้ายแรง/วิบัติภัยมี

ความซับซ้อนและยุ่งยากมากขึ้น  

  11.2  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

  ปัจจุบันสังคมภาคประชาชนมีความเข้มแข็งในการตรวจสอบอันตรายและความไม่ปลอดภัยจาก

การใชเ้ทคโนโลยีขัน้สูงทางอุตสาหกรรม ดังนัน้การศกึษาผลกระทบเชิงสังคมศาสตรต์่อนโยบายที่เกี่ยวข้อง

กับความปลอดภัยและการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยจากการปฏิบัติงานในองค์กรตอ้งถูกน ามา

พิจารณา 

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร  

  หลักสูตรปรับปรุงได้ท าการปรับเนือ้หาในบางรายวิชาเดิมใหค้รอบคลุมตามสถานการณ ์11.1 

และ 11.2 รวมทั้งได้มีการเพิ่มเติมรายวิชาเพื่อสนับสนุนการสรา้งความรูท้ี่เกี่ยวข้องกับสถานการณด์ังกล่าว 
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     12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

             หลักสูตรทีส่ร้างขึ้นจะท าหน้าที่ในการให้ความรูเ้ชิงลกึระดับมหาบัณฑติตลอดจนการสรา้ง

ความรูใ้หม่และประยุกต์ความรูท้ี่ได้ศกึษาและ/หรอืวิจัยในรูปของรายงานวิทยานิพนธ์และรายงาน

การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใ์นการสร้างโอกาส

ทางการศึกษาฯ เพื่อมุง่สูค่วามเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอื่นของสถาบัน  

 หลักสูตรที่จัดท าขึน้มลีักษณะเป็นโครงการภาคพิเศษที่เกิดจากความร่วมมอืของภาควิชาต่างๆใน

คณะวศิวกรรมศาสตร์โดยที่นสิิตระดับมหาบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะสามารถมาลงเรียนวิชาใน

หลักสูตรในรูปของวิชาเอกเลือกหรอืวิชารองได้รวมทั้งนิสติฯในสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยเองก็

สามารถที่จะเลือกเรียนวิชาในหลักสูตรปริญญาโทของคณะฯในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ในรูปของ

วิชาเอกเลือก ทั้งหมดนี้ด าเนินการภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่

เกี่ยวข้อง 

      13.1  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่นเรียน 

  ไม่ม ี

      13.2  รายวิชาที่ตอ้งเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น 

  - 01453551 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในงาน

อุตสาหกรรม 

 13.3  การบริหารจัดการ 

  เชญิอาจารย์ผูส้อนจากคณะสังคมศาสตร์ ด้วยการประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรง 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 

  ความเสี่ยงคอืต้นก าเนิดของอันตรายและความไม่ปลอดภัย ดังนัน้การป้องกันย่อมส าคัญกว่าการ

แก้ไข 

1.2 ความส าคัญ 

    ในโลกที่มกีารใชเ้ทคโนโลยีที่มกีารซับซ้อนมากขึ้น อันตรายและผลกระทบจากผูป้ฏิบัติและ

ผูเ้กี่ยวข้องจะต้องได้รับการวิเคราะห์และออกแบบระบบการป้องกันที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยง 

และความรุนแรงจากเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดขึน้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ จงึได้จัดท าหลักสูตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ขึ้นเป็นครั้งแรกใน

ประเทศไทย และได้ท าการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 จวบจนปัจจุบันได้เกิดมี

การเปลี่ยนแปลงจากปรากฏการณธ์รรมชาติและกระแสความตอ้งการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลติ

พลังงานทดแทน ท าให้คณะกรรมการผูร้ับผิดชอบหลักสูตรมคีวามเห็นว่าสมควรที่จะมีการปรับปรุง

แก้ไขโครงสรา้งและเนื้อหาหลักสูตรใหส้อดคล้องกับสภาพการณ์ดังกล่าว และภายใต้ปรัชญาข้างต้น  

1.3 วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 

   1.3.1  เพื่อผลติมหาบัณฑติที่มคีวามรู ้ความเข้าใจทั้งทางดา้นทฤษฎแีละปฏิบัติ เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการบุคลากรทางด้านวิศวกรรมความปลอดภัยของประเทศ 

   1.3.2  เพื่อส่งเสริมการวจิัยด้านการวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบการป้องกันความปลอดภัยทาง

วิศวกรรมภายใต้สภาพการท างานของประเทศ  

   1.3.3  เพื่อตอบสนองและจัดเตรียมบุคลากรรองรับต่อมาตรฐานสากลและการเปลี่ยนแปลงของ

กระแสโลก 

    1.3.4  เพื่อตอบสนองตอ่นโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จะกระตุ้นและส่งเสริมให้มกีาร

น าเสนอผลงานของนิสติแผน ข ในที่

ประชุมวิชาการ ทั้งในรูปแบบของ

การน าเสนอปากเปล่า และการ

น าเสนอแบบโปสเตอร์ 

ผลงานของนิสิตแผน ข 

ได้รับการน าเสนอในที่

ประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

ท าให้สามารถนับผลงาน

ตีพมิพ์ได้เพิ่มขึน้ 

จ านวนบทความของนิสิต 

แผน ข ได้รับการน าเสนอในที่

ประชุมวิชาการ ทั้งในรูปแบบ

ของการน าเสนอปากเปล่า และ

การน าเสนอแบบโปสเตอร์ ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนิสิต

แผน ข ที่ส าเร็จการศกึษา ในปี

นั้น 

ปรับเปลี่ยนกระบวนการตดิตาม

ความก้าวหน้าของนสิิตในการท า

วิทยานิพนธ์และการศกึษาค้นคว้า

อิสระ จากเดิมที่อยู่ในความดูแลของ 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและร่วม

เท่านั้น มาเป็นการให้  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ

คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 

เข้าไปมีสว่นร่วมในการประเมิน

ความก้าวหน้าของนสิิต ก่อนการให้

เกรดรายวิชา วทิยานพินธ์ และ

การศกึษาค้นคว้าอิสระ 

นิสติมคีวามก้าวหน้าในการ

ท าวิทยานพินธ์และ

การศกึษาค้นคว้าอิสระ 

มากขึ้น ท าให้นสิิตสามารถ

จบการศกึษาได้ตาม

หลักสูตรเพิ่มมากขึ้น 

จ านวนนิสิตที่จบการศกึษาตาม

ระยะเวลาของหลักสูตร เพิ่มขึน้

จากเดิม 10% 
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หมวดที่ 3  ระบบการจดัการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

  1.1 ระบบ  

  เป็นระบบทวิภาค 

  1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

  ไม่ม ี

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

  ไม่ม ี  

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

   วัน-เวลาราชการ  

 ภาคการศกึษาที่ 1 เดือนสิงหาคม-เดือนธันวาคม 

 ภาคการศกึษาที่ 2 เดือนมกราคม-เดือนพฤษภาคม 

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

  1. ตอ้งส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีหรอืเทียบเท่าสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

  2. ตามข้อบังคับว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษาของบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

   2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  

  ส่วนใหญ่นิสติแรกเข้าจะเป็นผู้ที่ท างานประจ าท าให้อัตราการจบการศกึษาตามเวลาค่อนข้างต่ า  

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

     1. ใช้วชิา 01216591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมความปลอดภัย และ 01216597 สัมมนา ในการ

ติดตามความก้าวหน้าของนิสิตทั้งในเรื่องของวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รวมทั้งการ

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้ครบตามแผนฯ  

    2. มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรทุกภาคการศกึษา เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหา  

 

 

 

 

 



มคอ.2 

14 
 

 2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

   แผน ก แบบ ก 2 

ปีการศึกษา ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา 

2559 28 - 28 คาดว่าจะมีผูจ้บการศกึษาตลอดหลักสูตร ปี

ละ 28 คน เริ่มจบ พ.ศ. 2561 2560 28 28 56 

2561 28 28 56 

2562 28 28 56 

2563 28 28 56 

   แผน ข 

ปีการศึกษา ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา 

2559 12 - 12 คาดว่าจะมีผูจ้บการศกึษาตลอดหลักสูตร ปี

ละ 12 คน เริ่มจบ พ.ศ. 2561 2560 12 12 24 

2561 12 12 24 

2562 12 12 24 

2563 12 12 24 

2.6  งบประมาณตามแผน 

 - งบประมาณรายรับ 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ค่าบ ารุง/ค่าธรรมเนียม/

ค่าหนว่ยกิต 

2,701,200 5,402,400 5,402,400 5,402,400 5,402,400 

รายได้อื่นๆ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

รวม 3,051,200 5,752,400 5,752,400 5,752,400 5,752,400 

 - งบประมาณรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

งบบุคลากร 791,480 834,480 865,534 905,361 947,179 

งบลงทุน 30,000 84,000 84,000 84,000 84,000 

งบด าเนินการ 3,854,000 4,070,000 4,070,000 4,070,000 4,070,000 

จ านวนนิสิต (คน) 40 80 80 80 80 

รวม 4,675,480 4,988,480 5,019,534 5,059,361 1,101,179 
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 - ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อหัว

ตามแผนฯ 

35,960 71,920 71,920 71,920 71,920 

รวม 35,960 71,920 71,920 71,920 71,920 

  ใช้งบประมาณ หมวดค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน และครุภัณฑ์การศึกษาของโครงการภาค

พิเศษบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิตตาม

หลักสูตรนี ้ประมาณ 200,000 บาท/คน ตลอดหลักสูตร 

2.7  ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรยีนและการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรยีนเข้ามหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

  ตามข้อบังคับว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษาของบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

    3.1 หลักสูตร 

       3.1.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 

       3.1.1.1  จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36 หนว่ยกิต 

       3.1.1.2  โครงสรา้งหลักสูตร  

                  ก.  วชิาเอก   ไม่น้อยกว่า    24 หนว่ยกิต 

                 - สัมมนา                       2 หนว่ยกิต 

         - วิชาเอกบังคับ                          10 หนว่ยกิต 

         - วิชาเอกเลือก        ไม่น้อยกว่า       12 หนว่ยกิต 

  ข.  วิทยานิพนธ์              ไม่น้อยกว่า         12 หนว่ยกิต 

       3.1.1.3  รายวิชา  

                  ก. วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า         24     หน่วยกิต 

               - สัมมนา           2 หนว่ยกิต 

   01216597  สัมมนา                              1,1 

                   (Seminar)  

                            - วิชาเอกบังคับ      10 หนว่ยกิต 
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  01216511      หลักวิศวกรรมความปลอดภัย            3(3-0-6) 

                           (Principles  of  Safety Engineering) 

    01216513**  การจัดการความปลอดภัย            3(3-0-6) 

                         (Safety Management) 

   01216514**  วิธีทางคณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมความปลอดภัย        3(3-0-6) 

            (Mathematical Methods for Safety Engineering)  

   01216591     ระเบียบวิธีวิจัยทางวศิวกรรมความปลอดภัย                 1(1-0-2) 

                        (Research Methods in Safety Engineering)  

              - วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า     12  หนว่ยกิต 

   01216512     วิธีเชงิค านวณในวิศวกรรมความปลอดภัย   3(3-0-6) 

                       (Computational Methods in Safety Engineering)  

          01216521     การวิเคราะห์อันตรายและการป้องกันอุบัติเหตุทาง    3(3-0-6) 

                        อุตสาหกรรม 

      (Hazard Analysis and Industrial Accident Prevention)  

     01216522    การออกแบบความปลอดภัยเชิงมนุษย์          3(3-0-6) 

                  (Human Safety Design) 

  01216523    ความปลอดภัยทางไฟฟ้า                           3(3-0-6) 

    (Electrical Safety) 

 01216531** การวิเคราะหเ์ชิงวิศวกรรมของความปลอดภัยใน          3(3-0-6) 

                                      อุตสาหกรรมกระบวนการ   

                        (Engineering Analysis of Safety in Process  Industry)  

 01216532** การออกแบบเชงิวิศวกรรมของความปลอดภัยใน           3(3-0-6) 

                          อุตสาหกรรมกระบวนการ   

                  (Engineering Design of Safety in Process Industry) 

  01216533    ระบบวัดคุมนิรภัย             3(3-0-6) 

     (Safety Instrumented System) 

 01216534    คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อความปลอดภัยส าหรับวิศวกรรม   3(3-0-6) 

       กระบวนการผลติ 

       (Computer Applications for Safety of Process Engineering) 

      01216541** การประเมินความเสี่ยงตอ่สิ่งแวดล้อม                             3(3-0-6) 

                        (Environmental Risk Assessment)  
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  01216542*   การน าของเสียอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่           3(3-0-6) 

                        (Reuse of Organic Waste and Wastewater) 

 01216544     วิศวกรรมศาสตรเ์พื่อการจัดการภัยธรรมชาติ              3(3-0-6)  

    (Engineering For Natural Disaster Management) 

  01216551     การประยุกต์หลักการทางเทอร์โมของไหลใน         3(3-0-6)    

       วิศวกรรมความปลอดภัย 

                           (Application of Thermo-Fluid Principles in Safety Engineering)           

   01216552** การระบายอากาศและการปรับอากาศส าหรับวิศวกรรม      3(3-0-6) 

                   ความปลอดภัย                

                        (Ventilation and Air Conditioning for Safety Engineering) 

  01216553** ระบบสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหม้และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 3(3-0-6) 

       (Fire Alarm and Automatic Fire Suppression Systems) 

 01216554    การออกแบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย          3(3-0-6) 

       (Fire Safety Design) 

  01216555    การออกแบบเชงิวิศวกรรมของระบบดับเพลิง                3(3-0-6) 

     (Engineering  Design of Fire Suppression Systems) 

   01216561     ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมโยธา           3(3-0-6) 

      (Safety in Civil Engineering) 

  01216562    การบริหารความปลอดภัยในงานวิศวกรรมโยธา        3(3-0-6) 

   (Safety Engineering Management in Civil Engineering) 

  01216596    เรื่องเฉพาะทางในวิศวกรรมความปลอดภัย                       1-3 

                         (Selected Topics in Safety Engineering)  

  01453551    กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ          3(3-0-6) 

                     สิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม       

                        (Law Related to Safety, Occupational Health and Environment  

        in Industrial Works) 

      ข. วิทยานิพนธ์   ไม่น้อยกว่า      12  หนว่ยกิต  

  01216599    วิทยานิพนธ์             1-12 

    (Thesis) 
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       3.1.2 หลักสูตรแผน ข 

       3.1.2.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36 หนว่ยกิต 

       3.1.2.2 โครงสร้างหลักสูตร  

                 ก. วชิาเอก   ไม่น้อยกว่า        30   หนว่ยกิต 

            - สัมมนา                2 หนว่ยกิต 

   01216597    สัมมนา           1,1 

                    (Seminar)  

                        - วิชาเอกบังคับ               10 หนว่ยกิต 

  01216511    หลักวิศวกรรมความปลอดภัย                                       3(3-0-6) 

                          (Principles of Safety Engineering) 

    01216513** การจัดการความปลอดภัย            3(3-0-6) 

                         (Safety Management) 

   01216514** วิธีทางคณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมความปลอดภัย        3(3-0-6) 

   (Mathematical Methods for Safety Engineering)  

   01216591    ระเบียบวิธีวิจัยทางวศิวกรรมความปลอดภัย                 1(1-0-2) 

                        (Research Methods in Safety Engineering)  

    - วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า     18 หนว่ยกิต 

   01216512    วิธีเชงิค านวณในวิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6)     

      (Computational Methods in Safety Engineering)  

          01216521    การวิเคราะห์อันตรายและการป้องกันอุบัติเหตุทาง 3(3-0-6) 

                       อุตสาหกรรม 

      (Hazard Analysis and Industrial Accident Prevention)  

     01216522    การออกแบบความปลอดภัยเชิงมนุษย์ 3(3-0-6) 

                  (Human Safety Design) 

  01216523    ความปลอดภัยทางไฟฟ้า                           3(3-0-6) 

     (Electrical Safety) 

 01216531** การวิเคราะหเ์ชิงวิศวกรรมของความปลอดภัยใน             3(3-0-6) 

                                      อุตสาหกรรมกระบวนการ   

                        (Engineering Analysis of Safety in Process  Industry)  

 01216532** การออกแบบเชงิวิศวกรรมของความปลอดภัยใน          3(3-0-6) 

                          อุตสาหกรรมกระบวนการ   

                  (Engineering Design of Safety in Process Industry) 
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  01216533    ระบบวัดคุมนิรภัย                      3(3-0-6) 

      (Safety Instrumented System) 

  01216534    คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อความปลอดภัยส าหรับวิศวกรรม   3(3-0-6) 

       กระบวนการผลติ 

       (Computer Applications for Safety of Process Engineering) 

    01216541** การประเมนิความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม                            3(3-0-6) 

                        (Environmental Risk Assessment)  

  01216542*  การน าของเสียอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่                3(3-0-6) 

                        (Reuse of Organic Waste and Wastewater) 

 01216544    วิศวกรรมศาสตร์เพื่อการจัดการภัยธรรมชาติ              3(3-0-6)  

                           (Engineering For Natural Disaster Management) 

   01216551     การประยุกต์หลักการทางเทอร์โมของไหลใน         3(3-0-6)    

     วิศวกรรมความปลอดภัย 

                    (Application of Thermo-Fluid Principles in Safety Engineering) 

  01216552** การระบายอากาศและการปรับอากาศส าหรับวิศวกรรม      3(3-0-6) 

                   ความปลอดภัย                

                        (Ventilation and Air Conditioning for Safety Engineering) 

 01216553** ระบบสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหม้และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 3(3-0-6) 

       (Fire Alarm and Automatic Fire Suppression Systems) 

 01216554    การออกแบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย         3(3-0-6) 

                         (Fire Safety Design) 

  01216555    การออกแบบเชงิวิศวกรรมของระบบดับเพลิง               3(3-0-6) 

                        (Engineering  Design of Fire Suppression Systems) 

   01216561    ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมโยธา          3(3-0-6) 

      (Safety in Civil Engineering) 

  01216562   การจัดการความปลอดภัยในงานวิศวกรรมโยธา          3(3-0-6) 

    (Safety Management in Civil Engineering) 

 01216596   เรื่องเฉพาะทางในวิศวกรรมความปลอดภัย                       1-3 

                        (Selected Topics in Safety Engineering)  

  01453551   กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ        3(3-0-6) 

                    สิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม       

                       (Law Related to Safety, Occupational Health and Environment  
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       in Industrial Works) 

  ข. การศกึษาค้นคว้าอิสระ                      6  หนว่ยกิต  

 01216595   การศกึษาค้นคว้าอิสระ             3, 3 

                 (Independent Study) 

 ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชา 

 ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรม 

ความปลอดภัย ประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้ 

 เลขล าดับที่ 1-2 (01)     หมายถึง  วิทยาเขตบางเขน 

   เลขล าดับที่ 3-5 (216)   หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย 

 เลขล าดับที่ 6  หมายถึง  ระดับช้ันปี 

 เลขล าดับที่ 7 มีความหมายดังนี้ 

 1      หมายถึง กลุ่มวิชาแกนวิศวกรรมความปลอดภัย 

  2      หมายถึง กลุ่มวิชาความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม 

  3      หมายถึง กลุ่มวชิาความปลอดภัยทางวิศวกรรมเคมี 

  4      หมายถึง กลุ่มวชิาความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม 

  5      หมายถึง กลุ่มวชิาความปลอดภัยทางวิศวกรรมเครื่องกล 

 6      หมายถึง กลุ่มวิชาความปลอดภัยทางงานโยธา 

  9      หมายถึง  กลุ่มวชิาวิจัย การศกึษาค้นคว้าอิสระ เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา   

      ปัญหาพเิศษและวิทยานิพนธ์ 

 เลขล าดับที่ 8 หมายถึง ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่ม 
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 3.1.3 แผนการศึกษา  

    3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 2 

   ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1  จ านวนหน่วยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

  01216511 หลักวิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 

   01216513** การจัดการความปลอดภัย  3(3-0-6) 

  01216514** วิธีทางคณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 

  01216591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวศิวกรรมความปลอดภัย     1(1-0-2) 

   รวม                        10(12-0-24) 

 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2  จ านวนหน่วยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

  01216597 สัมมนา               1 

    วิชาเอกเลือก               9(  -  - ) 

      รวม    10(  -  - ) 

 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1  จ านวนหน่วยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

  01216597  สัมมนา                       1 

  01216599 วิทยานิพนธ์                      3  

    วิชาเอกเลือก              3(  -  - ) 

   รวม              7(  -  - ) 

 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2  จ านวนหน่วยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

    01216599 วิทยานิพนธ์                  9   

   รวม                         9   
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 3.1.3.2 แผน ข  

 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1  จ านวนหน่วยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

  01216511 หลักวิศวกรรมความปลอดภัย      3(3-0-6) 

   01216513** การจัดการความปลอดภัย       3(3-0-6) 

  01216514** วิธีทางคณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมความปลอดภัย  3(3-0-6) 

  01216591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวศิวกรรมความปลอดภัย    1(1-0-2) 

   รวม                       10(12-0-24) 

  ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2  จ านวนหน่วยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

  01216597 สัมมนา              1 

    วิชาเอกเลือก              9(  -  - ) 

      รวม                10(  -  - ) 

 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1  จ านวนหน่วยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

  01216597  สัมมนา                      1 

  01216595 การศกึษาค้นคว้าอิสระ                    3   

    วิชาเอกเลือก             6 (  -  -  ) 

   รวม            10 (  -  -  ) 

  ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2  จ านวนหน่วยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

    01216595 การศกึษาค้นคว้าอิสระ                3   

    วิชาเอกเลือก             3 (  -  -  ) 

   รวม                        6 (  -  -  ) 
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3.1.4 ค าอธิบายรายวิชา 

01216511  หลักวิศวกรรมความปลอดภัย 

(Principles of Safety Engineering) 

3(3-0-6) 

           การวิเคราะหค์วามปลอดภัยเชิงวิศวกรรม  ความปลอดภัยเชิง

ปริมาณและเชิงคุณลักษณะ แบบจ าลองความปลอดภัย การออกแบบ

ระบบเพื่อความปลอดภัย ต้นทุนและผลตอบแทนทางความปลอดภัย 

กรณีศกึษาเกี่ยวกับอาคารสูงและระบบขนส่งมวลชน 

          Engineering analysis of safety, quantitative and qualitative 

safety, safety models, system designs for safety, safety cost and 

benefits, case studies related to high building, and mass transit  

infrastructure systems. 

 

 

   

01216512  วิธีเชิงค านวณในวิศวกรรมความปลอดภัย 

(Computational Methods in Safety Engineering) 

3(3-0-6) 

            แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ส าหรับความปลอดภัย วิธีการ

ด้านความปลอดภัยเชิงตัวเลขและทางสถิติที่เกี่ยวข้อง การใชแ้ละการ

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อการวเิคราะหแ์ละการ

ออกแบบที่เหมาะที่สุดของกิจกรรมความปลอดภัย  

     Mathematical models for safety, related numerical and 

statistical safety methods, the use and development of computer 

packages for analysis and optimal designs of safety activities.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.2 

24 
 

01216513**  การจัดการความปลอดภัย 

(Safety Management) 

3(3-0-6) 

           การจัดการความปลอดภัยเชงิบูรณาการ ภาวะผูน้ า การจูงใจ
และวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร สถานประกอบการและ
ระบบงานที่ปลอดภัย การวางแผนรับเหตุฉุกเฉิน มาตรการควบคุม
ความปลอดภัย กรณีศึกษา เรื่องร่วมสมัยด้านการจัดการความ
ปลอดภัย 

   Total safety management, safety leadership, motivation 

and organization culture, safe place and safe system of work, 

emergency planning, safety control measures, safety management 

system, cases studies, contempory issues in safety management. 

 

  

  

   

01216514** วิธีทางคณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมความปลอดภัย   

(Mathematical Methods for Safety Engineering) 

3(3-0-6) 

           แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ผลเฉลยเชิงตัวเลข กับผลเฉลย
เชงิวิเคราะห์ ซอฟท์แวร์ส าหรับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
รากของสมการ เมทริกซ์และระบบสมการเชงิเส้น การประมาณค่า
ระหว่างช่วงและการประมาณค่าพังก์ชัน การเขียนโปรแกรมแม็ทแล็บ 
ความน่าจะเป็นและสถิติ ซอฟท์แวร์ส าหรับการวิเคราะหท์างสถิติ  
การวิเคราะหร์ะหว่างช่วง การทดสอบสมมุตฐิาน การวิเคราะหค์วาม
แปรปรวน พารามิเตอร์การออกแบบ 

           Mathematical modeling, numerical vs. analytical solutions, 

software for mathematical problem solving, roots of equations, 

matrices and system of linear equations, data interpolation and 

function approximation, MATLAB programming, probability and 

statistics, software for statistical analysis, interval analysis, 

hypothesis testing, variance analysis, design parameters. 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

**ปรบัปรุงรายวชิา 
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01216521  การวเิคราะห์อันตรายและการป้องกันอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม 

(Hazard Analysis and Industrial Accident Prevention) 

3(3-0-6) 

           อุบัติเหตุและอันตรายที่เกิดขึน้ในอุตสาหกรรม การวิเคราะห์

และการประเมินความเสี่ยงโดยวิธีทางสถิต ิการออกแบบระบบเพื่อ

ความปลอดภัยในการท างานและคุณภาพชีวติของผู้ปฏิบัติงาน การ

วิเคราะห์ผลได้ผลเสียเพื่อตัดสินใจลงทุนในด้านการพัฒนาความ

ปลอดภัย 

            Accident and hazard occurred in industry, analysis and 

evaluation of  risk by statistical methods, system designs for 

occupational safety and worklife quality of workers, benefit and 

loss analysis for investment decision making in safety development. 

 

  

  

   

01216522 การออกแบบความปลอดภัยเชิงมนุษย์ 

(Human Safety Design) 

3(3-0-6) 

           การยศาสตร์และความสัมพันธ์ตอ่ความปลอดภัย การ

ออกแบบการปฏิบัติงานโดยค านงึถึงปัจจัยมนุษย์และการรักษาระดับ

ความปลอดภัยอย่างตอ่เนื่อง 

          Ergonomics and its relationships with safety, operation 

designs with respect to human factors and maintaining safety 

levels continuously. 

 

  

  

   

01216523 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า 

(Electrical Safety) 

3(3-0-6) 

           ผลของกระแสไฟฟ้าที่มตี่อร่างกายมนุษย์ ภาวะภัยจากไฟฟ้า

และการป้องกัน หลักและการป้องกันภาวะภัยจากไฟฟ้าตามมาตรฐาน 

          Effects of electricity on human body, electricity hazards and 

protection, principles and protection from electricity hazards by 

international electricity standard.  
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01216531**   การวเิคราะห์เชิงวิศวกรรมของความปลอดภัยในอุตสาหกรรม

กระบวนการ 

(Engineering Analysis of Safety in Process Industry) 

3(3-0-6) 

           หลักการของความปลอดภัยและการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิง

ปริมาณ อันตรายจากความเป็นพิษ อันตรายจากสารเคมีตดิไฟ 

อันตรายจากการระเบิด การศกึษาอันตรายในการท างาน การ

วิเคราะหค์วามเสี่ยงเชิงปริมาณ การลดอันตราย ความปลอดภัยใน

การขนถ่าย การเก็บรักษาและการขนส่งสารเคมี กรณีศกึษาของบท

วิเคราะห์ ความปลอดภัย 

Principle of Safety and quantified risk analysis, toxic 

hazard, chemical fire hazard, explosion hazard, hazard and 

operability study, quantified  risk analysis, hazard reduction, safe 

handling, storage, and transportation of chemicals, case study of 

safety analysis. 

 

   

01216532**  การออกแบบเชิงวิศวกรรมของความปลอดภัยในอุตสาหกรรม

กระบวนการ 

(Engineering Design of Safety in Process Industry) 

3(3-0-6) 

 ข้อพิจารณาในด้านความปลอดภัยโดยทั่วไปของกระบวนการ  
ข้อพิจารณาความปลอดภัยในการออกแบบท่อ ถัง ระบบนิรภัย การ
กัดกร่อนและการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ กระบวนการ ระบบความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า  ข้อพิจารณาความปลอดภัยกรณีพิเศษ การ
จัดท าเอกสาร 

General process safety considerations, safety considerations 
in piping, vessel, relief system, corrosion and material selection, and 
process equipment design, electrical safety systems, special safety 
considerations, documentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ปรับปรุงรายวิชา 
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01216533 ระบบวัดคุมนริภัย                                  

(Safety Instrumented System) 

3(3-0-6) 

 

  หลักการและวิวัฒนาการของระบบวัดคุมนิรภัย มาตรฐาน

ระบบวัดคุมนิรภัย การประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์ความพรอ้มใช้

งานของอุปกรณ์ การออกแบบระบบวัดคุมนิรภัย การใชง้านระบบวัดคุม

นิรภัย อุปกรณ์ เครื่องมอืวัดในพืน้ที่อันตราย 

 Principle and evolution of safety system, system standard, 

risk assessment, analysis of safety instrumented system, 

availability, design of safety instrumented system, instrumentation 

in hazardous area.  

 

   

01216534 คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพือ่ความปลอดภัยส าหรับวิศวกรรม

กระบวนการผลิต 

(Computer Applications for Safety of Process Engineering) 

3(3-0-6) 

  การใชค้อมพิวเตอร์จ าลองสภาวะการเกิดอัคคีภัยและการ

ออกแบบเพื่อป้องกันอัคคีภัย การจ าลองการอพยพ การค านวณการ

แพร่กระจายของสารพิษ การประยุกต์โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์

เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบกรณีฉุกเฉิน กรณีเกิดอุบัติเหตุตา่งๆ ซอฟต์แวร์

อื่นๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย 

 Computer of applications for fire dynamic modelling and 

design of fire preventions, evacuation simulation, toxic dispersion 

calculations, geological information system for emergency response 

and accident, related softwares for safety, environmental impact 

and occupational health. 
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01216541**  การประเมินความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Risk Assessment) 

3(3-0-6) 

 ผลกระทบของของเสียและสารอันตรายจากกระบวนการ

อุตสาหกรรมตอ่สุขภาพมนุษย์และคุณภาพสิ่งแวดล้อม หลักการและ

วิธีการในการประเมินความเสี่ยงสิ่งแวดล้อม การประเมินขนาดและ

การตอบสนองของความเป็นพิษ การประเมินการสัมผัส การอธิบาย

ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจากสารกัมมันตรังสี การประเมนิ

ความเสี่ยงสิ่งแวดล้อม การลดความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง  

Impact of wastes and hazardous substances from industrial 

processes on human health and environmental quality, principles 

and methodologies in environmental risk assessment; toxic dose-

response assessment, exposure assessment, risk characterization, 

radiation risk assessment, environnmental assessment, risk 

mitigation, risk management. 

 

   

01216542*  การน าของเสียอินทรยี์และน้ าเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

(Reuse of Organic Waste and Wastewater) 

3(3-0-6) 

  ประเภทและลักษณะของของเสียอินทรีย์จากชุมชนและ

อุตสาหกรรม การก าจัดและการจัดการของของเสีย กฎหมายและ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย ความปลอดภัยของการใช้

ของเสียซ้ า กระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ทางชีวภาพ การ

หมุนเวียนธาตุอาหาร การลดของเสียอินทรีย์โดยกระบวนการหมักปุ๋ย 

การเปลี่ยนของเสียอินทรีย์ใหเ้ป็นพลังงานโดยกระบวนการทางชีวภาพ  

          Types and characteristics of organic wastes from 

municipalities and industries, waste disposal and management, 

laws and regulations of waste management, safety of waste reuse, 

organic waste biodegradation processes, nutrient recycle, organic 

waste minimization by composting process, organic waste 

conversion to energy by biological process.  

 

 

 

 

 

*เปิดรายวิชาใหม่ **ปรับปรุงรายวิชา 
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01216544 วิศวกรรมศาสตร์เพื่อการจัดการภัยธรรมชาติ 

(Engineering For Natural Disaster Management) 

3(3-0-6) 

 ภัยพิบัติ ธรณีพิบัติภัย อุทกภัยและภัยธรรมชาตอิื่น ๆ  

การประเมนิความเสี่ยง การจัดการภัยธรรมชาติ เทคโนโลยีในการ

คาดการณ์ การส ารวจและเก็บข้อมูล การลดผลกระทบโดยโครงสรา้ง

ทางวิศวกรรม ระบบการเตือนภัยล่วงหน้า 

 Natural disaster, geohazard, flooding etc, risk assessment, 

natural disaster management, prediction technology, investigation 

and data collection, mitigation by engineering structures, early 

warning systems. 

 

   

01216551  การประยุกต์หลักการทางเทอร์โมของไหลในวิศวกรรมความ

ปลอดภัย 

(Application of Thermo-Fluid Principles in Safety 

Engineering) 

3(3-0-6) 

 สมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์และพลศาสตร์ของของไหล 

หลักการการถ่ายเทความร้อนด้วยการน า การพา และการแผ่รังส ีกฎ

การอนุรักษ์พลังงาน การไหลของมวลสาร การประยุกต์หลักการ 

เทอร์โมของไหลในอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมความปลอดภัย 

Fluid properties, fluid statics and dynamics, principles of 

heat transfer by conduction, convection, and radiation rule of 

energy conservation, mass transport, applications of thermo-fluid 

principles in safety engineering devices. 
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01216552**  การระบายอากาศและการปรับอากาศส าหรับวิศวกรรมความ

ปลอดภัย 

(Ventilation and Air Conditioning for Safety Engineering) 

3(3-0-6) 

 หลักการพืน้ฐานของการระบายอากาศ พัดลม การออกแบบ
ท่อลม หลักการพื้นฐานของการปรับอากาศ อุปกรณ์ในระบบปรับ
อากาศ การวิเคราะหห์าค่าภาระความร้อนของการปรับอากาศ การ
วิเคราะหก์ารควบคุมความชืน้ การควบคุมควันไฟ 

General principle of ventilation, fan, design of air duct, 
general principle of air conditioning, equipment in air conditioning, 
cooling load calculation, analysis of humidity control, smoke control. 

 

   

01216553** ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 

(Fire Alarm and Automatic Fire Suppression Systems) 

3(3-0-6) 

  หลักการตรวจจับเพลิงไหม้ การเลือกอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ
และความรอ้น การออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหมแ้บบต่างๆ การ
สั่งงานระบบดับเพลิงอัตโนมัต ิการแจ้งเตือนด้วยอุปกรณ์เสียงและ
อุปกรณ์แสงเพื่อการเตือนภัยและการอพยพจากพืน้ที่อันตราย 
หลักการท างานและการออกแบบเชงิวิศวกรรมของระบบดับเพลิง
อัตโนมัติชนิดสารสะอาดดับเพลิงแบบต่างๆ ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ 
และโฟมดับเพลิง การเลือกระบบดับเพลิงอัตโนมัติให้เหมาะสมกับ
ประเภทของความเสี่ยงภัยด้านอัคคีภัย 

Principle of fire detection, selection of smoke detector and 

hear detector, design of fire alarm systems, actuation to automatic 

fire suppression system, alarm notification by audio devices and 

visual devices to emergency warning and evacuation from hazard 

area, principle of operation and engineering design of automatic 

fire suppression system with clean agents, carbon dioxide agent, 

and foam agent, proper selection of automatic fire suppression 

system to fire risk. 

 

 

 

 

 

 

 

**ปรับปรุงรายวิชา 



มคอ.2 

31 
 

01216554 การออกแบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย                

(Fire Safety Design) 

3(3-0-6) 

 

           หลักการการป้องกันอัคคีภัย กฎหมายควบคุมอาคารและ

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอัคคีภัย มาตรฐานความ

ปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยในประเทศและต่างประเทศ หลักการ

ออกแบบความปลอดภัยต่อชีวติ การแบ่งประเภทพืน้ที่การใชง้านต่างๆ 

การออกแบบเส้นทางการหนีไฟและสว่นประกอบของเส้นทางการหนี

ไฟ การค านวณขนาดเส้นทางการหนไีฟในพืน้ที่การใช้งานประเภท

ต่างๆ การออกแบบป้ายเตอืนและไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน 

          Principle of fire protection, building code and other fire 

protection regulations, local and international fire protection 

standards, principle of life safety, occupancy classifications, means 

of egress and components, calculation of egress capacity for each 

occupancy, design of egress signage and emergency light. 

 

   

01216555 การออกแบบเชิงวิศวกรรมของระบบดับเพลิง  

(Engineering Design of Fire Suppression Systems) 

3(3-0-6) 

           หลักการดับเพลิงของสารดับเพลิงแบบต่างๆ การออกแบบ

เครื่องดับเพลิงแบบมอืถือ การออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  

การออกแบบระบบเครื่องสูบน้ าดับเพลิงและแหล่งน้ าดับเพลิง  

การออกแบบระบบท่อยืนและสายฉีดน้ าดับเพลิง ประเภทของหัว

กระจายน้ าดับเพลิงและระบบ จากไฟของระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิง 

การออกแบบระบบท่อและส่วนประกอบของระบบหัวกระจายน้ า

ดับเพลิง  การออกแบบเชงิชลศาสตร์ของระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิง 

และระบบโฟมดับเพลิง      

          Principle of fire suppression agents, design of portable fire  

extinguisher, design of fire alarm system, design of fire pump and 

fire water reservoir, design of standpipe and fire hose system, type 

of sprinkler heads and systems, fire hazard classifications of 

sprinkler system, design of sprinkler piping and components, 

hydraulic design of sprinkler system and fire extinguishing foam 

system. 
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01216561 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมโยธา 

(Safety in Civil Engineering) 

3(3-0-6) 

           มาตรฐานความปลอดภัยในงานวิศวกรรมโยธา กฎหมายและ

ข้อบังคับในการควบคุมอาคาร แบบอาคาร ขัน้ตอนการก่อสร้าง

อาคาร ความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารสูง สะพาน ถนน งานขุด 

งานถม ฐานราก ระบบการจราจรและการขนส่ง วัสดุและการทดสอบ

ทางวิศวกรรมโยธา 

          Safety standard in civil engineering, laws and regulations in 

building control, building drawings, procedures of building 

construction, safety in construction of high-rises buildings, bridges, 

highway excavation, fill, foundation, traffic and transportation 

system, materials and testing in civil engineering. 

 

   

01216562 การจัดการความปลอดภัยในงานวิศวกรรมโยธา 

(Safety Management in Civil Engineering) 

3(3-0-6) 

           แนวคิดของการจัดการความปลอดภัยในงานวิศวกรรมโยธา 

การจัดการก าลังคน วัสดุ เครื่องจักร และการเงินในงานวิศวกรรม

โยธา การจัดการด้านระบบคุณภาพ การจัดการสภาพแวดล้อม การ

จัดการระบบโครงสรา้งช่ัวคราวและการรื้อถอน อุบัติเหตุและอันตราย

ในงานวิศวกรรมโยธา การจัดการความปลอดภัยเพื่อป้องกันอัคคีภัย 

บทบาทและหน้าที่ของผูบ้ริหารความปลอดภัยในงานวิศวกรรมโยธา 

          Concepts of safety engineering management in civil 

engineering, manpower, material, machine and financial 

management in civil engineering, quality management. 

Environmental management, temporary structures system and 

demolishing management, accident and danger in civil engineering, 

safety engineering management for fire protection, role and 

function of safety administrator in civil engineering. 
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01216591  ระเบียบวิธีวจิัยทางวิศวกรรมความปลอดภัย 

(Research Methods in Safety Engineering) 

1(1-0-2) 

 หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางวศิวกรรมความปลอดภัย  การ

วางแผนการวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล  

เทคนิคการน าเสนอ การเขียนรายงานวิจัยและการประเมินผลการ 

วิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมความปลอดภัย 

Research principles and methods in safety engineering, 

research planning, project proposal writing, data analysis, 

presentation techniques, report writing and evaluation on related 

topics in safety engineering. 

 

   

01216595   การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

(Independent Study) 

3,3 

 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อที่นา่สนใจในระดับ

ปริญญาโท เรยีบเรียงเขียนเป็นรายงาน  

Independent study on an interesting topic at the master’s 

degree level, compile into a written report. 

 

   

01216596  เรื่องเฉพาะทางวศิวกรรมความปลอดภัย 

(Selected Topics in Safety Engineering) 

1-3 

  เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมความปลอดภัยในระดับปริญญาโท  

หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศกึษา 

Selected topics in safety engineering at the master’s 

degree level, topics are subject to change in each semester. 

 

   

01216597  สัมมนา 

(Seminar) 

1  

          การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมความ

ปลอดภัยในระดับปริญญาโท 

Presentation and discussion of interesting topics in safety 

engineering at the master’s degree level. 

 

 



มคอ.2 

34 
 

01216599  วิทยานิพนธ์ 

(Thesis) 

1-12 

 วิจัยในระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ 

Research at the master’s degree level and compiled into 

thesis. 

 

 

01453551  กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมใน

งานอุตสาหกรรม       

(Law Related to Safety, Occupational Health and 

Environment in Industrial Works) 

3(3-0-6) 

 

 วิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม กฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติ

โรงงาน พระราชบัญญัติสง่เสริมและรักษาคุณสิ่งแวดล้อม และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การตรวจตราและการบังคับให้ปฏิบัติตาม

กฎหมาย มาตรฐานระหว่างประเทศในด้านความปลอดภัย อาชีวอนา

มัยและสิ่งแวดล้อม การศกึษาเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของประเทศตา่งๆ 

Evolution of Law Related to Occupational Health and 

Environmental in Industrial Works Labor Law Factory Act Promotion 

and Conservation Quality environment and related Laws 

International Standards of Safety Occupational Health and 

environmental comparative study in various countries 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับที ่

ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชาการ) 

ชื่อสถาบัน,ป ีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

1 นายกฤษ  วงษ์เกษม 

อาจารย์ 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548 

M.Sc. (Quality), Safety and Environment 

(QSE) 

Otto-von-Guericke University, Germany, 

2550 

Dr.rer.nat. (Statistics) 

Technical University of Dortmund, 

Germany, 2553 

3-1206-00597-22-2 

งานวิจัย 

1. การชีบ้่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงใน

กระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ตามมาตรฐาน 

มอก. 18001-2554, 2558 

2. Factory Energy-Efficiency Improvement in 

Thailand, 2557 

3. Propagation of Human Error Probabilities Using 

Jacobi Polynomials in Fault Tree Analysis, 2557 

4. Workstation Improvement of the Machining 

Operator by Using NIOSH Lifting Equation and 

REBA Method for the Ergonomics Postures 

Assessment: Case Study of Engine Part Factory, 

2558 

01216521 

01216595 

01216599 

 

01216513 

01216521 

01216595 

01216599 

 

2 นายกรรมมันต์  ชูประเสริฐ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533 

M.Eng. (Manufacturing Systems 

Engineering)  

Asian Institute of Technology, 2541 

วศ.ด. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 

3-1013-00041-77-7 

งานวิจัย 

1. การออกแบบระบบระบายอากาศเพือ่ลดสารพษิ

ปนเปื้อนภายในห้องชารต์แบตเตอร่ี, 2557 

2. Natural Frequency in Dynamic Model of a Long-

Reach Flexible Manipulator Arm, 2555 

3. Preliminary Consideration of a Wheel -Rail 

Interaction of the Vidura Wheel Profile and BS 

100A Rail Profile to Lateral Dynamic of an SRT 

Wheelset on a Meter Gauge Straight Track, 2558 

4. Finite Element Analysis of Reducing Stress 

Concentration in Single Circular Hole Under 

Tension Losd by Auxiliary Holes, 2558 

01216595 

01216599 

 

01216595 

01216599 

3 นายเกียรตไิกร  อายุวัฒน์ 

รองศาสตราจารย์ 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2524 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรีุ, 

2527 

3-1206-00597-22-2 

 

 

งานวิจัย 

1. Hot Water Co -Generation Systems of Solar Hot 

Water and Waste Heat From Air Conditioning for 

Hospitals, 2555  

2. Biomethane Production from Quality Improvement 

of Food -Waste Biogas, 2555 

3. Development the Quality Tester of Community 

Biodiesel Production, 2556 

 

 

 

01216595 

01216599 

 

01216595 

01216599 
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ล าดับที ่

ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชาการ) 

ชื่อสถาบัน,ป ีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

4 นายก่อโชค จันทวรางกูร 

รองศาสตราจารย์ 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2523 

M.Eng. (Geotechnical Engineering)  

Asian Institute of Technology, 2526 

Ph.D. (Civil Engineering)  

University of Waterloo, Canada, 2536 

5-1014-99002-34-3 

งานวิจัย 

1. ระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังน้ าท่วมส าหรับโรงงาน

อุตสาหกรรมในเขตพืน้ที่จงัหวดัสระบรีุ, 2558 

2. Differential Setlement of Bridge Approach on Soft 

Bangkok Clay, 2555 

3. Utilization of EPS Geofoam for Bridge Approach 

Structure on Soft Bangkok Clay, 2558 

4. Evaluation of Differential Settlement along Bridge 

Approach Structure on Soft Bangkok Clay, 2558 

01216544 

01216561 

01216595 

01216599 

 

01216544 

01216561 

01216595 

01216599 

5 นายจเร  เลิศสุดวชิยั 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533 

M.S.ECE (Electrical and Computer 

Engineering)  

University of Miami, USA., 2254  

Ph.D. (Electrical and Computer 

Engineering)  

University of Miami, USA., 2548 

3-1005-02702-08-1 

งานวิจัย 

1. รางวัลผลงานประดิษฐค์ดิค้น ประจ าปี 2555  

      (ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร รางวัล 

      ประกาศเกียรติคุณ)  สาขาเกษตรศาสตร์และ 

      ชีววทิยา ประจ าปี 2555 เรื่อง "เครือข่ายระบบ 

      พยากรณ์โรคใบไหม้ของข้าว" จาก ส านักงาน 

      คณะกรรมการวิจัยแห่งชาต,ิ 2555 

2. การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของลูกจ้าง

สายการบรรจุข้าวสาร, 2558  

3. Index Generation for satellite image retrieval, 

2558 

01204585 

01216595 

01216599 

 

01216522

01216595 

01216599 
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ล าดับที ่

ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชาการ) 

ชื่อสถาบัน,ป ีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

6 นายชนินทร์  ปัญจพรผล 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

วท.บ.  )เคมีวิศวกรรม (  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538 

M.Sc. (Chemical Engineering)  

Drexel University, USA., 2545 

Ph.D. (Chemical Engineering)  

Drexel University, USA., 2548 

3-7301-00850-79-9 

งานวิจัย 

1. An Observer-based Input/output (I/O) Linearizing 

Control: Application to a EDC Vaporizer Unit, 2557 

2. CO2 Capture using Seawater: Application for 

Offshore Gas Production, 2557 

3. Analytical Model Predictive Control of Distillation 

Column using NARX model and Physical Operating 

Constraints, 2557 

4. Nonlinear Control of Interface Level in A Vertical 

Separator System, 2557 

Control of a Bubble Column Reactor for Carbon 

Dioxide Capture Process by Input/output 

Linearization, 2557 

5.  Control of Interface Level in a Vertical   

     Decanter by Model -Based Technique, 2558 

6.  Control of Carbon Dioxide -Sodium Hydroxide   

     Reactive Absorption in a Bubble Column     

     Reactor, 2558 
7. Temperature control of polypropylene thermal 

cracking reactor by input/output linearization with 

two-degree-of-freedom structure, 2558 

8. Observer -based Input/output (I/O) Linearizing 

Control for an EDC Vaporizer System, 2558 

01216511 

01216595 

01216599 

 

01216531 

01216534 

01216595 

01216599 
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ล าดับที ่

ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชาการ) 

ชื่อสถาบัน,ป ีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

7 นายชวเลข  วณิชเวทิน 

รองศาสตราจารย์ 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

เกียรตินิยมอันดับสอง  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2504 

M.Eng.Sc. (Transportation and Traffic) 

The University of New South Wales, 

Australia, 2508 

Ph.D. (Transportation and Traffic) 

The University of New South Wales, 

Australia, 2522 

3-1022-01935-75-4 

งานวิจัย 

1. การวิเคราะห์เชงิพืน้ที่เพื่อจัดล าดับความส าคญัของ

ถนนกรมทางหลวงชนบท, 2556 

2. แบบจ าลองประมาณระยะเวลาเดินทางส าหรับรถ

โดยสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต

บางเขน, 2558 

3. แบบจ าลองการเลือกเส้นทางที่เหมาะสมส าหรับการ

เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายสายรองของกรมทาง

หลวงชนบท กรณีศกึษา จงัหวัดปทุมธานี, 2558 

4. แบบจ าลองการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะระหว่าง

เมือง : กรณีศกึษา เสน้ทางกรุงเทพฯ - ขอนแก่น, 

2558 

5. Estimation of Truck Trips on Large-scale Irrigation 

Project : A Combinatory Input-Output Commodity-

Based Approach, 2558 

6. Measuring Expressway Travel Time Reliability 

Using Commercial Truck GPS Data, 2557 

7. Traffic Impact Assessment of Lage-Scale Water 

Irrigation Project, 2556 

01216562 

01216595

01216599 

01216562 

01216595

01216599 

8 นายธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ 

รองศาสตราจารย์ 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526 

บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2529 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรีุ, 

2531 

Ph.D. (Chemical Engineering)  

The University of Queensland, Australia, 

2541 

3-1299-00185-65-3 

 

งานวิจัย 

1. Energy and Exergy Analysis of Steam Boiler and 

Autoclave in Fiber Cement Process, 2557 

2. Passivity-based Proportional Integral Tuning 

Method for a Simple Heat Exchanger Network, 

2557 

3. Optimal Operation of Tubular Solid Oxide Fuel Cell 

Based on Efficiency and Environmental Impact, 

2557 

4. Design of a Stacked -layer Tubular 

Photobioreactor for Microalgae Cultivation, 2558 

5. Dynamic Simulation and Start -up Scenario a Pilot 

Distillation Column for Separating C6-C8 

Hydrocarbons, 2558 

01202596 

01216596 

01216599 

01216531 

01216532 

01216533 

01216534 

01216595 

01216599 
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ล าดับที ่

ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชาการ) 

ชื่อสถาบัน,ป ีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

9 นางสาวนันทิยา หาญศุภลักษณ์ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

ธนบุรี, 2538 

M.S. (Chemical Engineering)   

Lehigh University, USA., 2541 

Ph.D.  (Chemical Engineering)   

Lehigh University, USA., 2547      

3-5707-00312-45-5              

งานวิจัย 

1. Weighting factors for LCA impact indicators by a 

panel approach for Thailand, 2558 

2. Prevulacanization of Natural Rubbber Latex by 

Using UV Radiation, 2558 

3. Effect of Non-Rubber on Electron Beam 

Vulcanization of Natural Rubber Latex, 2558 

4. UV Radiation for Prevulcanization of Natural 

Rubber Latex, 2558 

 

01216532 

01216599 

01216532 

01216595 

01216599 

10 นายประกอบ  สุรวัฒนาวรรณ 

รองศาสตราจารย์ 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535 
Ph.D. (Mechanical Engineering) 

Cardiff University,UK., 2543 

3-5099-00277-33-3 

งานวิจัย 

1. Dynamic Response Analysis of Start-up Transient 

in Air Conditioning System, Applied Mechanics and 

Materials, 2556 

2. Mathematical Modeling and the Design of Ice 

Thermal Storage Using Ethylene Glycol Aqueous 

Solution, 2556 

3. A Study and Analysis for Cooling Loadand Thermal 

Comfort Impact in 3,000 Seats Auditorium, 2557 

01216511 

 

01216511 

01216552 

01216553 

01216554 

01216555 

01216595 

01216599 

 

 

11 นางสาวปานจิต ด ารงกุลก าจร 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534 

M.S. (Electrical Engineering) 

  Oklahoma State University, USA., 2536 

Ph.D. (Electrical Engineering) 

Oklahoma State University, USA., 2542 

3-5499-00085-24-8 

งานวิจัย  

1. การประเมินขนาดสงูสุดของเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้อิสระ

ในระบบไฟฟา้แบบไม่ถูกควบคุม, 2555 

2. การจัดการสภาวะเกนิพิกัดของระบบสายส่งในตลาด

ซือ้ขายไฟฟา้แบบผสมโดยการใชก้ารเสนอราคาไม่ให้

ปรับลดราคา, 2555 

3. การประเมินความเสี่ยงหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังใน

สถานีไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ด้วยวิธกีารให้คะแนนตาม

น้ าหนัก, 2556 

4. Hybrid Computational Method for Step-Bidding 

Price Optimal Power Flow, 2556 

01216511 

01216523 

01216511 

01216523 

01216595 

01216599 
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มคอ.2 

40 
 

ล าดับที ่

ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชาการ) 

ชื่อสถาบัน,ป ีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

12 นายปริญญา  ฉกาจนโรดม 

อาจารย์ 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542 

M.S. (Materials Science and Engineering)  

Michigan Technological University, USA., 

2546 

Ph.D. (Materials Science and Engineering)  

Michigan Technological University, USA., 

2551 

3-1004-00713-27-0 

งานวิจัย 

1. การให้ความร้อนโดยไมโครเวฟและการประยุกต์ใช้

ไมโครเวฟในการแปรรูปวัสดุ, 2557 

2. Fabrication of Injection Moulded  304 L Stainless 

Steels Reinforced with Tungsten Carbide Particles, 

2555 

3. Foam Glass Development Using Glass Cullet and 

Fly Ash or Rice Husk Ash as the Raw Materials, 

2557 

4. Statistical Analysis of Binder Behavior during 

Debinding Step in Powder Injection Molding (PIM), 

2557 

5. Application of Numerical Method and Statistical 

Analysis in the Integrated Intensity Calculation of 

the Peaks from the X-Ray Diffraction (XRD) 

Pattern of α-Iron, 2558 

6. Application of Statistical Analysis in the Powder 

Injection Molding (PIM) of Mullite, 2558 

01216595 

01216599 

01216595 

01216599 

13 นายพลกฤต  กฤชไมตรี 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536 

Ph.D. (Mechanical Systems Engineering) 

Utsunomiya University, Japan, 2545 

3-1018-00527-02-4 

งานวิจัย 

1. โปรแกรมค านวณภาระท าความเย็นดว้ยวิธีอนุกรม

เวลาของการแผ่รังสีส าหรับประเทศไทย, 2557 

2. Design and testing of a scroll pump efficiency, 

2556 

3. Experimental study of wind driven scroll pump, 

2557 

 

 

 

01216595 

01216599 

01216595 

01216599 

14 นายพิพัฒน์  สอนวงษ ์

รองศาสตราจารย์ 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2525 

วศ.ม. (วิศวกรรมขนส่ง) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529 

3-1020-02240-93-4 

งานวิจัย 

1. การประเมินความเสี่ยงกระบวนการผลิตแผ่นพื้น

คอนกรีตส าเร็จรูปโดยการวิเคราะห์ความล้มเหลว

แบบแผนภมูิต้นไม,้ 2558 

2. Factors Affecting Accident in Factory Construction 

Project of Rough Terrain Mobile Craneof Crane 

Rental Company, 2558 

3. Factors Affecting Selection of Fire Suppression 

System Contractors in Building of Factory 

Warehouse, 2558  

 

01216562 

01216595 

01216599 

01216562 

01216595 

01216599 



มคอ.2 

41 
 

ล าดับที ่

ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชาการ) 

ชื่อสถาบัน,ป ีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

15 นายพีรยุทธ์  ชาญเศรษฐิกุล 

รองศาสตราจารย์ 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2527 

M.S. (Industrial Engineering)  

Texas Tech University, USA., 2529 

Ph.D. (Industrial Engineering)  

Texas Tech University, USA., 2531 

3-1007-00817-09-7 

งานวิจัย 
1. Bender’s Decomposition Method for a Large Two-

Stage Linear Programming Model, 2556 
2. An Optimization-Based Heuristic for a Capacitated 

Lot-Sizing Model in an Automated Teller Machines 
Network, 2556  

3. Ordering Alternatives under Fuzzy Multiple Criteria 
Decision Making via a Fuzzy Number Dominance 
Based Ranking Approach, 2556 

4. An adaptive special purpose algorithm for a class 
of two-stage single constrained linear fractional 
programming problem, 2556 

5. Using Column Generation Technique to Estimate 
Probability Sstatistics in Transition Matrix of Large 
Scale Markov Chain With Least Absolute Deviation 
Criteria, 2557 

6. Approximated dynamic programming algorithms 
with variable neighbourhood search for reformed 
dynamic quadratic assignment problems, 2557  

01216521 

01216595 

01216599 

01216521 

01216595 

01216599 

16 นายพีระยศ  แสนโภชน์  

รองศาสตราจารย์ 

วท.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538 

M.S. (Electrical Engineering Systems) 

University of Michigan, USA., 2540 

M.S. (Systems Science and Mathematics) 

Washington University, USA., 2542 

D.Sc. (Systems Science and Mathematics) 

Washington University, USA., 2544  

3-4199-00595-07-7 

งานวิจัย 

1. Robust Control System Design for SCARA Robots 

using Quantitative Feedback Theory, 2555 

2. Minimum-Time Path Planning for SCARA Robot 

using Gauss Pseudospectral Method under Control 

Input and Control Input Rate Constraints, 2555 

3. SCARA Robot Control Using Model Predictive 

Control for Packaging Application, 2556 

01216595 

01216599 

01216595 

01216599 
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42 
 

ล าดับที ่

ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชาการ) 

ชื่อสถาบัน,ป ีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

17 นายวชิัย  ศวิะโกศิษฐ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538 

M.S. (Mechanical and Aeronautical 

Engineering)  

University of California, USA., 2541 

Ph.D. (Mechanical and Aeronautical 

Enginering)  

University of California, USA., 2544 

3-1002-01360-31-8 

งานวิจัย 

1. พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงอุณหภมูิ และการท านาย

ลักษณะการท างานของเตาผลิตก๊าซชีวมวลแบบใส่

เชือ้เพลิงเป็นชดุชนิดไหลขึน้, 2556  

2. การแปรรูปของเสียจากอุตสาหกรรมปาล์มด้วย

วิธีการเปลี่ยนรูปโดยการระเบิดเยื่อด้วยไอน้ าแรงดัน

สูง, 2557 

3. Biomethane Production from Quality Improvement 

of Food-Waste Biogas, 2555  

4. Preliminary Consideration of a Wheel -Rail 

Interaction of the Vidura Wheel Profile and BS 

100A Rail Profile to Lateral Dynamic of an SRT 

Wheelset on a Meter Gauge Straight Track, 2558 

01216595 

01216599 

 

01216595 

01216599 

 

18 นางวไิล  เจียมไชยศร ี

รองศาสตราจารย์ 

วท.บ. (เทคนคิการแพทย)์  

มหาวิทยาลัยมหดิล, 2530 

M.Sc. (Water and Wastewater 

Engineering)  

Asian Institute of Technology, 2536 

D.Tech.Sc. (Environmental Technology 

and Management)  

Asian Institute of Technology, 2543 

3-3099-00386-31-2 

งานวิจัย 

1. Evaluation of Treated Sewage Reuse Potential and 

Membrane-Based Water Reuse Technology for 

the Bangkok Metropolitan area, 2558 

2. Digestion of Settleable Solids from Recirculating 

Fish Tank Asnutrients Source for the Microalga 

Scenedesmus SP. Cultivation, 2558 

3. Reduction of Waterborne Microorganisms in 

Treated Domestic Wastewater for Reuse in 

Agriculture: Comparison Between Floating Media 

Filter and Sand Filter, 2558  

4. Removals of pharmaceutical compounds from 

hospital wastewater in membrane bioreactor 

operated under short hydraulic retention time, 

2558 

5. Fouling Characteristics of Membrane in an 

Integrated Two-Stage MBR and RO System for 

Landfill Leachate Treatment, 2558 

6. Pollutant Removals and Greenhouse Gas Emissions 

in Membrane Bioreactor Treating Nitrogen-Rich 

Landfill Leachate, 2558 

01216541 

01216595 

01216599 

01216541 

01216542 

01216595 

01216599 
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ล าดับที ่

ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชาการ) 

ชื่อสถาบัน,ป ีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

19 นายวรีวุฒ ิ กนกบรรณกร 

อาจารย์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551  
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556 
3-2199-00085-81-0  

งานวิจัย 

1. Using Superimposed Quantity Theory and Negative 

Sequence Network for Unbalanced Voltage Sag Source 

Detection, 2556 

2. A Novel Simulation of AC Magnetic Contactor Based on 

Electromagnetic Transients Program, 2557 

3. Distribution Network Reconfiguration for Power Loss 

Reduction by Binary Particle Swarm Optimization, 2557 

4. A Spectrogram Analysis of Impact Force Response in a 

Tele-operated Robot System, 2557 

5. An Optimal Load Shedding Approch for PEA’s Microgrid 

System Using Fuzzy Logic, 2557 

6. Electrically Induced Explosive Atomization viaLocalized 

Nano-channel in an Insulator, 2557 

01216595 

01216599 

 

01216523 

01216595 

01216599 

20 นายเลิศชยั  ระตะนะอาพร 

รองศาสตราจารย์ 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524 

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528 

Post-Grad.Cer. (Metallurgy) 

Chugoku University, Japan, 2532 
3-1012-01099-65-3 

 

งานวิจัย 

1. การชีบ้่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงในกระบวนการ

ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ตามมาตรฐาน มอก.18001-2554, 

2558 

2. การปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพดา้นความปลอดภัยใน

การท างานของพนักงานในอุตสาหกรรมการติดตั้งลิฟต์, 

2558 

3. การศึกษาพฤตกิรรมการท างานของคนพิการไดยิ้นหรือสื่อ

ความหมายในโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกและเมลามีน 

เพื่อจัดท าหลกัปฏิบัตดิ้านความปลอดภัย, 2558 

4. Developing Safety Behavior Practice Suitable for Thai 

Industrial Operators, 2555 

5. Developing Safety Behavior Practice Suitablefor Thai 

Industrial Operators, 2555 

6. The Study of the Factors Affecting Accident in Motor 

Manufacturing of Air-Conditioner Factory, 2557 

7. Workstation Improvement of the Machining Operator by 

Using NIOSH Lifting Equation and REBA Method for the 

Ergonomics Postures Assessment: Case Study of Engine 

Part Factory, 2558 

 

 

 

 

01216591 

01216595 

01216597 

01216599 

01516591 

01216595

01216596 

01216597 

01216599 

 



มคอ.2 

44 
 

ล าดับที ่

ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชาการ) 

ชื่อสถาบัน,ป ีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

21 นายเสรี  เศวตเศรน ี

รองศาสตราจารย์ 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

 เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2516 

M.Eng. (Industrial Engineering and 

Management) 

Asian Institute of Technology, 2520 

D.Eng. (Industrial Engineering and 

Management) 

Asian Institute of Technology, 2523 

3-12010-1109-64-8 

งานวิจัย 

1. ปัญหาการจัดงานเชงิเส้นแบบสองขั้น, 2555 

2.  การพัฒนาระบบวิเคราะห์การเกิดอบุัติเหตุในการ   

 ท างาน กรณีศกึษาบริษัทบรหิารงานขาย 

 รถจักรยานยนต์, 2556 

3. ระบบข้อมูลเฝ้าระวังน้ าท่วมส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ในเขตพืน้ที่จังหวัดสระบุร,ี 2558 

4. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกดิอุบตัิเหตุในงาน

ก่อสรา้งโรงงานอุตสาหกรรมของรถปั้นจั่นชนิดล้อยาง 

บูมไฮดรอลิกของบรษิัทรถปัน้จั่นให้เชา่, 2558 

01216512 

01216595 

01216599 

 

01216512 

01216595 

01216599 

  

22 นายสุชาติ  เหลืองประเสริฐ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหดิล, 2535 

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538 

Ph.D. (BiologicalEngineering) 

University of Guelph, Canada, 2547 

3-7105-00168-02-2 

 

งานวิจัย 

1. Biohydrogen Production from Normal Starch 

Wastewater with Heat-Treated Mixed Microorganisms 

From a Starch Factory, 2558 

2. Feasibility Study for Biohydrogen Production from Raw 

Brewery Wastewater, 2558 

3. Organic Pollutants and Heavy Metals Transport in the 

Lower Chaophraya Basin Using SWAT Model, 2558 

4. Feasibility Study of Low Cost Biofilter to Control 

Ammonia From Livestock Farms, 2558 

01216511 

01216595 

01216599 

01216511 

01216595 

01216599 

23 นายอภิชาต  แจ้งบ ารุง 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2538 

M.Eng. (Energy and Environmental 

Science)  

Utsunomiya University, Japan, 

2542 

Ph.D. (Mechanical Engineering) 

University of Wollongong, Australia, 

2548 

3-1006-03152-61-2 

งานวิจัย 

1. Numerical Study of Nanofluid Heat Transfer 

Enhancement with Mixing Thermal Conductivity Models, 

2557 

2. Nanofluids Flow Simulation as the Flow Through the 

Porous Media, 2557 

3. The Permeability Effects of Copper -Nanofluid Flow with 

Using the porous Media Model, 2558 

4. The Development of Mathematical Modeling for 

Nanofluid as a Porous Media in Heat Transfer 

Technology, 2558 

01216595 

01216599 

01216595 

01216599 



มคอ.2 

45 
 

ล าดับที ่

ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชาการ) 

ชื่อสถาบัน,ป ีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

24 นายเอกไท วโิรจน์สกุลชัย 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538 

M.S. (Mechanical Engineering) 

University of Miami, USA., 2543 

Ph.D. (Mechanical Engineering) 

University of Wisconsin-Madison,  

USA., 2551 

3-1002-02263-50-2 

งานวิจัย 

1. การศึกษาการใชค้าตาลิสต์ที่รับความร้อนด้วยไฟฟา้ในการ

เพิ่มอุณหภูมิไอเสียจากเคร่ืองยนต์ดเีซลเชือ้เพลิงร่วมเพื่อ

ลดมลภาวะในชว่งการขับขี่ในเมือง, 2556 

2. A Computational Fluid Dynamics Study on Improving 

Raw Fuel Injection Distributions in front of Diesel 

Oxidation Catalysts, 2556 

3. Oxidation Reduction of Methane with Palladium-

Ruthenium Bimetallic Catalysts under Toxication Effects 

of Hydrogen Sulfide, 2557 

4.   A Parametric Study of Diesel Oxidation Catalyst   

     Performance on CO Reductions in Diesel Dual  

     Fuel Engine Exhaust, 2558 

01216514 

01216551 

01216595 

01216599 

 

01216512 

01216514 

01216551 

01216552 

01216595 

01216599 

 

 

3.2.2 อาจารย์ผู้สอน  

ล าดับที ่

ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชาการ) 

ชื่อสถาบัน,ป ีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอนใน

หลักสูตรปรับปรุง 

1 นายปราโมทย์  ประจนปัจจนึก 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

นบ. (นิติศาสตรบัณฑิต) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2521 

น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) 

ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑิตสภา, 

2524 

Sj.D. (Seience Juristic Doctor)  

University of Strasbourg III, France, 2533 

3-1017-00302-72-1 

งานแตง่เรียบเรียง  

1. การมีส่วนรว่มในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า

ชายเลนของประชาชน ต าบลบางขุนไทร 

อ าเภอบ้านแหลม จงัหวัดเพชรบุร,ี  2556 

2. ค่าเสียหายเชิงลงโทษในคดีสิ่งแวดล้อม, 

2557  

3. ปัญหาเรื่องอายุความในการเรียกร้อง

ค่าเสียหายในคดีสิง่แวดล้อมตาม

พระราชบัญญัติส่งเสรมิและรักษาคณุภาพ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535,  2557 

4. ความผิดทางการเมืองในการส่งผู้ร้ายข้าม

แดน, 2558 

5. ปัญหาเรื่องภาระการพิสูจน์ในคดีสิง่แวดล้อม

ตามพระราชบัญญัติสง่เสรมิและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535, 2558 

01453551 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ  

ล าดับที ่

ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชาการ) 

ชื่อสถาบัน,ป ีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอนใน

หลักสูตรปรับปรุง 

1 นายเมธินพัฐ บวรธรรมรัตน ์

อาจารย์ 

อส.บ. (Instrument Engineering) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง, 2531 

M.S. (Fire Protection Management)  

City University of New York, USA., 2538 

3-7099-00242-81-3 

งานวิจัย 

1. โครงการวิเคราะหก์ารอพยพคนในสถานี

รถไฟฟา้, โครงการรถไฟฟา้สายสีเขียว,  

การรถไฟฟา้ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, 

2558 

2. โครงการประเมินความเสี่ยงภัยของโรงงาน

ประเภทความเสี่ยงภัยด้านอัคคีภัยสูง ตาม

กฎหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรม, การนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2559   

01216553 

01216554 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 

    4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณภ์าคสนาม 

  ไม่ม ี

    4.2 ช่วงเวลา 

          ไม่ม ี

    4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

          ไม่ม ี

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 

ข้อก าหนดในการท าโครงงานส าหรับการศึกษาค้นคว้าอิสระ (01216595) ต้องเป็นหัวข้อที่

เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมความปลอดภัย มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ 

ออกแบบ และพัฒนาระบบ ป้องกันอันตรายได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และต้องจัดท า

รายงานน าส่งตามรูปแบบและมีการสอบปากเปล่าตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด  

ข้อก าหนดในการท างานวิจัยส าหรับวิทยานิพนธ์ (01216599) ต้องเป็นหัวข้อเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้อง

กับงานวิศวกรรมความปลอดภัย  โดยเน้นในการสรา้งความรู้ใหมท่ี่ผ่านการตรวจสอบเชิงวิชาการอย่างเป็น

ระบบและต้องผ่านตามเกณฑ์ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550 

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  

 - 01216595 การศกึษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่น่าสนใจระดับปริญญาโท  เรยีบเรียงเขียนเป็น

รายงานและน าเสนอในการสอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้าย 
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 - 01216599 การวิจัยในระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงานพร้อมหลักฐานการ

เผยแพร่ตามเกณฑ ์สกอ. 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  

  นิสติมคีวามรูค้วามเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถท าวิจัยเชิงลึก บูรณาการ

ศาสตร์และองค์ความรูต้่างๆ เพื่อสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่สง่เสริมความปลอดภัยทางด้านวิศวกรรม 

รวมทั้งเรียบเรียงงานวิจัยให้ถูกต้องตามระบบทางวรรณกรรมวิชาการ และมีการเผยแพร่ในวารสารอันเป็น

ที่ยอมรับในวงการวชิาการ หรอืในการประชุมวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และเป็นไปตาม

ข้อบังคับว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5.3  ช่วงเวลา  

  ตามแผนการเรียน 

5.4  จ านวนหน่วยกิต 

 5.4.1 การศกึษาค้นคว้าอิสระ 6 หนว่ยกิต  

 5.4.2 วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

5.5  การเตรยีมการ  

 หลักสูตรจัดให้มีวชิาเอกบังคับเรื่องระเบียบวิธีวิจัยฯ และวชิาสัมมนาเพื่อใช้ในการติดตาม

ประเมินผลตั้งแต่ภาคปลายช้ันปีที่ 1 โดยเริ่มตั้งแตก่ารก าหนดหัวข้อศึกษา/วิจัย การทบทวนเอกสารทาง

วิชาการ การสร้าง/คัดเลือกวิธีแก้ปัญหา/วิธีวิจัยที่เหมาะสม การวิพากษ์และสรุปผลตลอดจนการ

เสนอแนะแนวทางเพื่อขยายการด าเนินงานต่อไป 

5.6  กระบวนการประเมินผล  

 มีการสอบประมวลความรอบรู้ และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยมีกรรมการสอบอย่างนอ้ย 3 

ท่าน ซึ่งเป็นอาจารย์ในสาขาวิศวกรรมศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกอย่างนอ้ย 1 ท่าน ในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

 

 

 

 

 

  



มคอ.2 

48 
 

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

(1) มีคุณธรรม จรยิธรรม ถ่อมตนและท าหน้าที่

เป็นพลเมืองด ีรับผดิชอบต่อตนเอง วิชาชีพ

และสังคม 

ส่งเสริมและสอดแทรกให้นิสิตมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

เคารพในสิทธิทางปัญญาและขอ้มูลส่วนบุคคล การใช้

เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที่ถูกต้อง  

(2) มีความรูพ้ืน้ฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี 

สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการ

ประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูง 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพืน้ฐานของศาสตร์และ

สร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มี

ปฏิบัติการ แบบฝึกหัด โครงงาน และกรณีศกึษาให้นิสิต

เข้าใจการประยุกต์องค์ความรูก้ับปัญหาจริง  

(3) คิดเป็น ท าเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้

อย่างเป็นระบบและเหมาะสม 

ต้องมีการมอบหมายงานที่เป็นโจทย์ปัญหา แบบฝกึหัด หรอื

โครงงาน ให้นิสติได้ฝกึคิด ฝกึปฏิบัติ ฝกึแก้ปัญหา  

(4) รู้จักแสวงหาความรูด้้วยตนเองและสามารถ

ติดตอ่สื่อสารกับผูอ้ื่นได้เป็นอย่างดี 

 

ต้องมีการมอบหมายงานให้นิสติได้สบืค้นขอ้มูล รวบรวม

ความรูท้ี่นอกเหนอืจากที่ได้น าเสนอในช้ันเรียน และเผยแพร่

ความรูท้ี่ได้ระหว่างนิสติด้วยกัน หรอืให้กับผูส้นใจภายนอก 

 

2. การพัฒนาผลการเรยีนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1  คุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

 นิสติต้องมีคุณธรรม จรยิธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตรว่มกับผูอ้ื่นในสังคมอย่างราบรื่น 

และเป็นประโยชน์ตอ่ส่วนรวม เชน่  

 2.1.1.1  มีภาวะผูน้ า ริเริ่ม ส่งเสริม ด้านการประพฤติ ปฏิบัติ โดยใช้หลักการ เหตุผลและ  

   ค่านิยมอันดีงาม 

  2.1.1.2  มีความสามารถในการวินิจฉัยและจัดการปัญหาที่ซับซ้อน ข้อโต้แย้งและ  

   ข้อบกพร่องทางจรรยาบรรณ โดยค านงึถึงความรู้สึกของผู้อื่น  

 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  

    ก าหนดให้มวีัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นิสติมีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้น

เรียนใหต้รงเวลา มคีวามรับผดิชอบโดยในการท างานกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตใน

การสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น  
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  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

   2.1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนิสติในการเข้าช้ันเรียน การสง่งานตาม 

     ก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 

  2.1.3.2 ประเมินจากการมวีินัยและพรอ้มเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรม 

     เสริมหลักสูตร 

  2.1.3.3 ปริมาณการกระท าทุจรติในการสอบ 

  2.1.3.4 ประเมินจากความรับผดิชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

        นิสติต้องมคีวามรูเ้กี่ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยเพียงพอเพื่อใช้ประกอบอาชีพ

และช่วยพัฒนาสังคม ดังนัน้มาตรฐานความรูต้้องครอบคลุมสิ่งตอ่ไปนี้ 

  2.2.1.1  มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการ ทฤษฏี และงานวิจัย 

  2.2.1.2  มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรูใ้หม่ๆ และการประยุกต์ 

   การทดสอบมาตรฐานนีส้ามารถท าได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแตล่ะวิชาในช้ันเรยีน 

ตลอดระยะเวลาที่นิสติอยู่ในหลักสูตร  

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

        ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใชท้างปฎิบัติใน

สภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา

ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มกีารเรียนรู้จากสถานการณจ์ริงโดย

การศกึษาดูงานหรอืเชญิผูเ้ช่ียวชาญที่มปีระสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

        ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและการปฏิบัติของนิสติ ในด้านต่างๆ คือ 

          2.2.3.1 การทดสอบย่อย 

   2.2.3.2 ประเมินจากรายงานที่นิสติจัดท า 

   2.2.3.3 ประเมินจากผลงานวิทยานิพนธ์หรอืการศกึษาค้นคว้าฯ ที่น าเสนอ  

2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   นิสติต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว 

ดังนัน้นิสติจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้

เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศกึษาในขณะที่สอนนิสิต อาจารย์ต้องเน้นให้นิสติคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุ

ของปัญหา วธิีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง โดยมีคุณสมบัติต่างๆ จากการสอนฯดังนี้ 

  2.3.1.1 สามารถคิดวิเคราะหโ์ดยใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจภายใต้ขอ้จ ากัดของข้อมูล 
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2.3.1.2 สามารถสังเคราะห์และบูรณาการองค์ความรูเ้พื่อพัฒนาความคิดใหม่  

  2.3.1.3 สามารถวางแผนและท าโครงการวิจัยค้นคว้าได้  

   2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

    กรณีศกึษาทางการประยุกต์ใชค้อมพิวเตอร์/เครื่องมอืการทดลองและทดสอบ 

  2.3.2.2 การอภิปรายกลุ่ม 

  2.3.2.3 ให้นิสติมีโอกาสปฏิบัติจริง 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้้านทักษะทางปัญญา นี้สามารถท าได้โดยการออก

ข้อสอบที่ใหน้ิสติแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้

ที่เรยีนมา และประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนิสติ เชน่ ประเมินจากการ

น าเสนอรายงานในชัน้เรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรอืสัมภาษณ์ เป็นต้น 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบ 

    อาจารย์ตอ้งสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนีใ้ห้นิสติระหว่างที่สอน

วิชา หรอือาจให้นิสิตไปเรียนวิชาทางดา้นสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้ 

  2.4.1.1  มีภาวะผู้น าในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มและสามารถ 

     ร่วมมือกับผูอ้ื่นในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ยุ่งยาก 

  2.4.1.2  มีความรับผดิชอบ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง โดยมีการ 

     ประเมินวางแผน และปรับปรุงตนเอง 

 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ  

   ใช้การสอนที่มกีารก าหนดกิจกรรมให้มกีารท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ตอ้งประสานงาน

กับผูอ้ื่น ขา้มหลักสูตร หรอืต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมี

ความคาดหวังในผลการเรียนรูด้้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบ ดังนี้ 

   2.4.2.1 สามารถท างานกับผูอ้ื่นได้เป็นอย่างดี 

   2.4.2.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

   2.4.2.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้ 

     เป็นอย่างดี 

   2.4.2.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผูร้่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 

   2.4.2.5 ภาวะผูน้ า 
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  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

  2.4.3.1  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการน าเสนอรายงาน 

   กลุ่มในช้ันเรยีน  

  2.4.3.2 สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรว่มกิจกรรมต่างๆ และความ 

   ครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของขอ้มูลที่ได้ 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

   นิสติต้องมีทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นต่ าดังนี้ 

  2.5.1.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตรแ์ละสถิติมาใช้แก้ปัญหาอย่างเหมาะสม  

  2.5.1.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

  2.5.1.3 สามารถน าเสนอรายงาน วทิยานิพนธ์ หรือโครงการคน้คว้าที่ตพีิมพ์ในรูปแบบที่เป็น 

   ทางการ และไม่เป็นทางการ 

      2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะหแ์ละการสื่อสารนี้

อาจท าได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นิสิตแก้ปัญหา วเิคราะหป์ระสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้

น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะหป์ระสิทธิภาพต่อนิสติในชั้นเรียนอาจมกีารวิจารณ์ในเชิง

วิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนิสติ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นิสิตได้วเิคราะห์

สถานการณ์จ าลอง และสถานการณเ์สมอืนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม  

  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.3.1  ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมอืทางเทคโนโลยี    

     สารสนเทศ หรอืคณิตศาสตร์และสถิตทิี่เกี่ยวข้อง 

  2.5.3.2  ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้ 

    เครื่องมือต่างๆ การอภปิราย กรณีศกึษาต่างๆที่มกีารน าเสนอต่อช้ันเรยีน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่

รายวิชา (Curriculum mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผดิชอบรอง 

 

รายวชิา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 

01216511 หลักวิศวกรรมความปลอดภัย              

01216512 วิธีเชิงค านวณในวศิวกรรมความ 

ปลอดภัย              

01216513** การจัดการความปลอดภัย               

01216514** วิธีทางคณิตศาสตร์และสถิตใิน 

วิศวกรรมความปลอดภัย             

01216521 การวิเคราะห์อันตรายและการ 

ป้องกันอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม 
            

01216522 การออกแบบความปลอดภัยเชิง 

มนุษย ์             

01216523 ความปลอดภัยทางไฟฟา้             

01216531** การวิเคราะห์เชงิวิศวกรรมของ 

ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 

กระบวนการ 
             

01216532** การออกแบบเชงิวิศวกรรมของ 

ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 

กระบวนการ 
            

01216533 ระบบวัดคุมนิรภัย 

 
            

01216534 คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อความ 

ปลอดภัยส าหรับวิศวกรรม 

กระบวนการผลิต 
            

01216541** การประเมินความเสี่ยงต่อ 

สิ่งแวดล้อม             

01216542* การน าของเสียอนิทรีย์และน้ าเสีย

กลับมาใชป้ระโยชน์ใหม ่
            

01216544 วิศวกรรมศาสตรเ์พื่อการจัดการ

ภัยธรรมชาติ                 

01216551 การประยุกต์หลักการทาง 

เทอร์โมของไหลในวศิวกรรม 

ความปลอดภัย 
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รายวชิา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 

01216552** การระบายอากาศและการปรับ

อากาศส าหรับวิศวกรรมความ

ปลอดภัย 
            

01216553** ระบบสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหม้

และระบบดับเพลิงอัตโนมัต ิ
             

01216554 การออกแบบความปลอดภัยด้าน

อัคคีภัย             

01216555 การออกแบบเชงิวิศวกรรมของ 

ระบบดับเพลิง             

01216561 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม 

โยธา             

01216562 การบรหิารความปลอดภัยใน 

งานวิศวกรรมโยธา                   

01216591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรม 

ความปลอดภัย 
            

01216595 การศึกษาค้นคว้าอสิระ             
01216596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมความ

ปลอดภัย 
            

01216597 สัมมนา             

01216599 วิทยานิพนธ์             
01453551 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสิง่แวดล้อมใน
งานอุตสาหกรรม 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนิสติ 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษาของบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  

 2.1  การทวนสอบระดับรายวิชา ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ การทวนสอบใน

ระดับรายวิชาควรให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา การทวนสอบในระดับหลักสูตร

สามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในฯด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงาน

ผล 

2.2  การทวนสอบระดับหลักสูตร หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

  ให้เน้นการท าวิจัยผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผล

วิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร โดยการวิจัยจะ

ด าเนนิการดังตัวอย่างต่อไปนี ้

2.2.1  การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรอื การส่งแบบสอบถาม เพื่อ

ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ 

ในคาบระยะเวลาตา่งๆ เชน่ ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น 

2.2.2  การประเมนิจากศิษย์เก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแงข่องความพร้อมและความรูจ้ากสาขาวิชา

ที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ

มหาบัณฑติ รวมทั้งเปิดโอกาสใหเ้สนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหด้ียิ่งขึน้ด้วย 

2.2.3  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อ

ความพร้อมของนิสิตในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ 

และการพัฒนาองค์ความรูข้องนิสติ 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

  แผน ก แบบ ก2 

1. ตามข้อบังคับว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษาของบัณฑิตวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของวิทยานพินธ์ตอ้งได้รับการตพีิมพ์ หรอือย่างน้อยได้รับการ

ยอมรับให้ตพีิมพ์ในวารสารระดับชาติหรอืระดับนานาชาติที่มคีุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
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อุดมศกึษา เรื่อง หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรอื

น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตพีิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

แผน ข 

1. ตามข้อบังคับว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษาของบัณฑิตวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. รายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหน่ึงของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพรใ่น

ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่นัน้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ถ่ายทอดข้อมูลระเบียบ

ข้อบังคับว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนว

ทางการบริหารจัดการหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดรายวิชาที่เปิดสอน และลักษณะกลุ่ม

ผูเ้รียนใหอ้าจารย์ใหมไ่ด้ทราบ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

  2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

   ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการท าวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและน าเสนอผลงานในงานประชุมทาง

วิชาการทั้งในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรอืการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอันเป็นที่ยอมรับ  

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

  2.2.1  การมสี่วนรว่มในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรูแ้ละ   

    คุณธรรม 

  2.2.2  มีการกระตุน้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการเพื่อการขอปรับต าแหน่ง 

  2.2.3  ส่งเสริมการท าวจิัยสร้างองค์ความรู้ใหมเ่พื่อพัฒนาการเรียนการสอนและสร้างความ 

   เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
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หมวดที่  7 การประกนัคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การบรหิารหลักสูตร 

    1.1  มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยใหค้ าแนะน า ตลอดจนแนวปฏิบัติให้แก่

อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

  1.2  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนรว่มกับผูบ้ริหารของคณะและ

อาจารย์ผูส้อน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุกปี

อย่างตอ่เนื่อง 

   1.3  มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศกึษา 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 2.1  การบรหิารงบประมาณ 

  มีการประมาณการรายจ่ายต่อนิสิตหนึ่งคนต่อปี และมีการค านวณรายรับจากงบประมาณแผ่นดิน 

และรายได้จากค่าลงทะเบียนเรียนของนิสติ ให้เพียงพอต่อการด าเนินการ 

2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

- คณะมกีารจัดสรรงบประมาณประจ าปี เพื่อจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ 

และ วัสดุครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ อื่นๆ อย่างเพียงพอ 

- คณะมคีวามพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสบืค้นผ่านฐานขอ้มูลโดยมีส านักหอสมุดกลางที่

มีหนังสอืด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สบืค้น 

 -  มีหอ้งเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องเรียน หรอืหอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PC  

              และปริน้เตอร์  

   -  ชุดอุปกรณ์ป้องกันในงานติดตัง้ทางวิศวกรรม  

  -  คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค และเครื่อง LCD (ติดประจ าหอ้งเรียน) 

  -  ซอฟต์แวร์สนับสนุนการประมวลผลทางวิศวกรรม MATLAB, Risk-Solver, Gurobi, Minitab,  

      EES, SPSS 

 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

 มีการจัดสรรงบประมาณรายได้ส าหรับการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ LCD และอุปกรณ์การเรียน

การสอนอื่นๆ เพื่อสนับสนุนงานสอนและงานวิจัยด้านความปลอดภัย 

 2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

   มีการประเมินความพึงพอใจจากการจัดท าแบบสอบถามส าหรับผูเ้รียน 
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3. การบริหารคณาจารย์ 

  3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 
  มีระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยในการรับอาจารย์ใหม่  

 3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
  มีการวางแผนและด าเนินการเพื่อให้เกิดการมสี่วนรว่มของคณาจารย์ในการวางแผน 
การตดิตามและทบทวนหลักสูตร 

 3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 มีหลักเกณฑใ์นการแตง่ตั้งคณาจารย์พิเศษ 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

  4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีการก าหนดคุณสมบัติบุคลากรให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากร ก่อนรับเข้าท างาน และต้องผ่านการสอบแข่งขันที่ประกอบไปด้วยการสอบข้อเขียนและ
การสอบสัมภาษณ์ โดยข้อสอบให้ความส าคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง และ
ทัศนคตติ่องาน 

4.2  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
  มีการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนให้มีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในงานที่
เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 

  5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต 
  - เชญิผูเ้ชี่ยวชาญจากภาคราชการ/ธุรกิจ หรอืภาคอุตสาหกรรมที่มปีระสบการณ์ตรงในรายวิชา
ต่างๆ มาเป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อถ่ายทอดประสบการณใ์หแ้ก่นิสติ และควรมีผู้เช่ียวชาญประจ างาน
ปฏิบัติการที่มคีวามรู้เกี่ยวกับฮารด์แวร์ ซอฟต์แวร์ หรอืวิชาที่เกี่ยวข้องในจ านวนที่เหมาะสม  
  - มรีะบบการนัดเวลาระหว่างนิสติและอาจารย ์โดยผ่านการประสานงานของเจา้หน้าทีโ่ครงการฯ 

  5.2  การอุทธรณ์ของนิสิต  
  เปิดโอกาสใหน้ิสติยื่นอุทธรณ์ได้โดยท าค ารอ้งผา่นอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าตัวนิสติ และประธาน
หลักสูตร ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
   - ให้มแีผนการจัดการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้มหาบัณฑติเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป 

  - มกีารด าเนินงานทัง้ในรปูของงานวจิยัสถาบนัการเขา้ร่วมประชุมวชิาการ และในรปูของ
วทิยานิพนธข์องนิสติ เป็นต้น 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ 

เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจ าปี 

ตัวบ่งชีแ้ละเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีสว่นร่วมในการประชุม  

    เพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ 

    มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรอื มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภ์าคสนาม  

   (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะ 

   ภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ 

   ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 

   มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาคการศกึษาที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน  

    60 วัน หลังสิน้สุดปีการศกึษา 

X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสติตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ 

    ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา 

    ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื  

   การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน 

   ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือค าแนะน าด้านการ 

   จัดการเรียนการสอน 

X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ  

    อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา 

     วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มตี่อคุณภาพ 

     หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีตอ่บัณฑติใหม ่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

     3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X 
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หมวดที่ 8 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนนิการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

  1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

  1.1.1  การประชุมรว่มของอาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอ 

    ค าแนะน าหรอืข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มคีวามรูใ้นการใชก้ลยุทธ์การสอน 

  1.1.2 การสอบถามจากนิสิต ถึงประสิทธิผลของการเรยีนรูจ้ากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถามหรือ  

    การสนทนากับกลุ่มนิสติ ระหว่างภาคการศกึษา โดยอาจารย์ผู้สอน 

   1.1.3 ประเมินจากการเรียนรู้ของนิสติ จากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม  

    และผลการสอบ 

  1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 1.2.1 ประเมินจากนิสิตเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงตอ่  

   เวลา การชีแ้จงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา  เกณฑก์ารวัดและประเมินผล  และการ 

   ใช้สื่อการสอน 

  1.2.2 ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพื่อนร่วมงาน 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

 2.1  ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนิสิตช้ันปีสุดท้าย 

  2.2  ประชุมผูแ้ทนนิสิตกับผู้แทนอาจารย์ 

  2.3  ประเมินโดยที่ปรึกษาหรอืผูท้รงคุณวุฒิจากรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 

 2.4  ประเมินโดยผูใ้ช้บัณฑิตหรอืผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 3.1  คณาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

  3.2  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา 

 

4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 

  จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาจะท าให้ทราบปัญหาของการ

บริหารหลักสูตร กรณีที่พบปัญหาสามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็นการ

ปรับปรุงย่อย ซึ่งท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี ้

เพื่อให้หลักสูตรทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ  
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แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม ่

ระดับบัณฑิตศกึษา 

สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

 
จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศกึษาด้วยตนเอง) 

1.   รหัสวิชา    012165 24      3 (3-0-6) 

      ชื่อวิชาภาษาไทย   การน าของเสียอนิทรีย์และน้ าเสียกลับมาใชป้ระโยชนใ์หม ่

      ชื่อวิชาภาษาองักฤษ  Reuse of Organic Waste and Wastewater 

2.  รายวิชาที่ขอเปิดอยูใ่นหมวดวิชาระดับบณัฑิตศึกษา ดังนี้ 

 () วชิาเอกในหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย 

  (    ) วิชาเอกบังคับ 

  () วิชาเอกเลือก 

 (   ) วิชาบริการส าหรับหลักสูตร ............................ สาขาวิชา .............................. 

3.  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     ไมม่ี 

4.  วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน    ไมม่ี 

5.  วันที่จัดท ารายวิชา     วันท่ี  9  เดอืน  มถิุนายน พ.ศ. 2559   

6.  วัตถุประสงคใ์นการเปดิรายวิชา 

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจัดสิ่งปฏกิูลหรือวัสดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 มกีารระบุหา้มน า

สิ่งปฏกิูลหรือวัสดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ออกนอกโรงงาน ดังนั้นรายวชิาจึงมวีัตถุประสงค์เพื่อให้นสิิตเข้าใจหลักการและวธีิการน าของ

เสียอนิทรีย์และน้ าเสียมาใชป้ระโยชนอ์ย่างปลอดภัยในแงเ่ชื้อโรคและสารมลพษิท่ีตกค้างในของเสียอนิทรีย์และน้ าเสียตาม

กฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆตามกฏหมาย ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งของการจัดการของเสียท่ีเกิดขึ้นในอุตสาหกรรม ซึ่งลด

การกระจายของสารมลพษิสู่ส่ิงแวดลอ้มพร้อมกับการเพิ่มมูลคา่ของเสียนัน้ๆ 

7.  ค าอธบิายรายวิชา (Course Description) 

  ประเภทและลักษณะของของเสียอนิทรีย์จากชุมชนและอุตสาหกรรม การก าจัดและการจัดการของของเสีย 

กฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย ความปลอดภัยของการใช้ของเสียกลับมาใชป้ระโยชนใ์หม่ 

กระบวนการยอ่ยสลายสารอนิทรีย์ทางชวีภาพ การหมุนเวยีนธาตุอาหาร การลดของเสียอนิทรีย์โดยกระบวนการหมักปุย๋ 

การเปลี่ยนของเสียอนิทรีย์ให้เป็นพลังงานโดยกระบวนการทางชวีภาพ  

          Types and characteristics of organic wastes from municipalities and industries, waste disposal and 

management, laws and regulations of waste management, safety of waste reuse, organic waste biodegradation 

processes, nutrient recycle, organic waste minimization by composting process, organic waste conversion to energy 

by biological process.  

8.* อาจารย์ผู้สอน  

  รายละเอยีดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ข้อ 3.2 

 

9.* แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

  รายละเอยีดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ข้อ 3 

วช.มก .2-1 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับบัณฑิตศกึษา 

สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

 
จ านวนหน่วยกิต (ชม .บรรยาย -ชม .ปฏิบัติการ-ชม.ศกึษาด้วยตนเอง ) 

1.  รหัสวิชา   01216513     3 (3-0-6) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  การจัดการความปลอดภัย 

 ชื่อวิชาภาษาองักฤษ   Safety Management 

2.   รายวิชาที่ขอปรบัปรุงอยู่ในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาดงันี้ 

 ( )  วชิาเอกในหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมความปลอดภัย 

  ( ) วชิาเอกบังคับ 

  (     ) วชิาเอกเลอืก 

 (     )  วชิาบริการส าหรับหลักสตูร ......................... สาขาวิชา .............................. 

3.   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  ไมม่ ี

4.  วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน ไมม่ ี

5.  วันที่จัดท ารายวิชา  วันท่ี  9  เดอืน  มถิุนายน พ.ศ. 2559 

6.    วัตถุประสงคใ์นการปรับปรุงรายวิชา 

  มกีารปรับปรุงเนื้อหารายวชิาเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนโดยเสริมสร้างความรู้ทางด้านการจัดการความปลอดภัย 

พัฒนาให้งานด้านความปลอดภยัของอุตสาหกรรมมปีระสิทธิผล สนับสนุนการพัฒนาอย่างปลอดภัยในอุตสาหกรรมให้มั่นคง

และยั่งยืน 

7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

รายวชิาเดิม รายวชิาปรับปรุง สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 

01216513 การจัดการความปลอดภยั         3(3-0-6) 
              Safety Management  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     ไม่ม ี
วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน   ไม่ม ี
 
ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ความปลอดภัยทางอุตสาหกรรมและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง  มาตรฐานและเป้าหมายของความปลอดภัย 
การวางแผนและการควบคุมความปลอดภัย เคร่ืองมือ
ในการจัดการความปลอดภัย การประเมินความเสี่ยง
และมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยและการ
ควบคุมความสูญเสีย 

  Industrial safety and related activities, safety 
standards and goals, safety planning and controlling, 
safety management tools, risks assessment and 
safety  and loss control management standards. 

01216513 การจัดการความปลอดภยั           3(3-0-6) 
              Safety Management  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     ไม่ม ี
วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน   ไม่ม ี
 
ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 
          การจัดการความปลอดภัยเชงิบูรณาการ ภาวะ
ผู้น าด้านความปลอดภัย การจูงใจและวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยในองค์กร สถานประกอบการและระบบงานที่
ปลอดภัย การวางแผนรับเหตุฉุกเฉิน มาตรการควบคมุ
ความปลอดภัย ระบบการจัดการความปลอดภัย 
กรณีศึกษา เรื่องร่วมสมัยด้านการจัดการความปลอดภัย 
          Total safety management, safety leadership, 
motivation and organization culture, safe place and 
safe system of work, emergency planning, safety 
control measures, safety management system, cases 
studies, contempory issues in safety management . 

 

 

 

 
ปรับปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 

วช .มก .2- 2 
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8.* อาจารย์ผู้สอน  

  รายละเอยีดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ข้อ 3.2 

9.* แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

  รายละเอยีดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ข้อ 3 

 

 

  

วช .มก .2- 2 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับบัณฑิตศกึษา 

สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

 
จ านวนหน่วยกิต (ชม .บรรยาย -ชม .ปฏิบัติการ-ชม.ศกึษาด้วยตนเอง ) 

1.  รหัสวิชา   01216514     3 (3-0-6) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  วธีิทางคณิตศาสตร์ส าหรับวศิวกรรมความปลอดภัย 

 ชื่อวิชาภาษาองักฤษ   Mathematical Methods for Safety Engineering 

2.  รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยู่ในหมวดวิชาระดับบณัฑิตศึกษาดังนี้ 

 ()  วชิาเอกในหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมความปลอดภัย 

  () วิชาเอกบังคับ 

  (     ) วิชาเอกเลือก 

 (     )  วิชาบริการส าหรับหลักสตูร ......................... สาขาวิชา .............................. 

3.  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  ไมม่ ี

4.  วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน ไมม่ ี

5.  วันที่จัดท ารายวิชา   วันท่ี  9  เดอืน  มถิุนายน พ.ศ. 2559 

6. วัตถุประสงคใ์นการปรับปรุงรายวิชา 
   มกีารปรับปรุงเนื้อหารายวชิาเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนโดยการเพิ่มการใชง้านซอฟต์แวร์ส าหรับการค านวณทาง

คณิตศาสตร์และสถิตเิพื่อใหผู้้เรียนสามารถน าความรู้จากการใชง้านซอฟต์แวร์การค านวณทางคณิตศาสตร์ดังกลา่วไปใช้

ประกอบการเรียนในรายวชิาอ่ืนและในการท าวิทยานพินธ์ได ้

7.  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

รายวชิาเดิม รายวชิาปรับปรุง สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 

01216514 วิธีทางคณิตศาสตร์ส าหรับ         3(3-0-6) 
              วิศวกรรมความปลอดภัย  
              Mathematical Methods for Safety    
              Engineering 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   ไม่ม ี
วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน ไม่ม ี
 
ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 

วิธีเชิงตัวเลขในการแกป้ัญหาทางวิศวกรรม
ความปลอดภัย การหารากของสมการพหุนาม ผลเฉลย
ของระบบสมการเชิงเสน้ การประมาณค่าในช่วงของ
ข้อมูล ความน่าจะเป็นและสถิต ิค่าความคลาดเคลื่อน
เสถียรภาพ และการออกแบบที่เหมาะที่สุดของระบบ
ทางวิศวกรรมความปลอดภัย 

 
 
 
 
 

01216514 วิธีทางคณิตศาสตร์ส าหรับ         3(3-0-6) 
              วิศวกรรมความปลอดภัย  
              Mathematical Methods for Safety    
              Engineering  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   ไม่ม ี
วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน ไม่ม ี
 
ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 
              แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ผลเฉลยเชิง
ตัวเลข กับผลเฉลยเชิงวิเคราะห ซอฟท์แวร์ส าหรับการ
แก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ รากของสมการ เมทรกิซ์
และระบบสมการเชิงเสน้ การประมาณค่าระหว่างช่วง
และการประมาณค่าพงัก์ชัน การเขียนโปรแกรมแม็
ทแล็บ ความน่าจะเป็นและสถิต ิซอฟท์แวร์ส าหรับการ
วิเคราะห์ทางสถิต ิการวิเคราะห์ระหว่างช่วง การ
ทดสอบสมมตุิฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
พารามิเตอร์การออกแบบ 
 
 

 

 

 

 

 

 
ปรับปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 

วช .มก .2- 2 



มคอ.2 

65 
 

รายวชิาเดิม รายวชิาปรับปรุง สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 

Numerical methods in safety engineering 
problems solving, rootpolynomial equation, solution of 
linear equation system, data interpolationprobability 
and statistics, error, stability, and optimization of 
safety engineering systems. 

              Mathematical modeling, numerical vs. 
analytical solutions, software for mathematical 
problem solving, roots of equations, matrices and 
system of linear equations, data interpolation and 
function approximation, MATLAB programming, 
probability and statistics, software for statistical 
analysis, interval analysis, hypothesis testing, 
variance analysis, design parameters 

 

8.* อาจารย์ผู้สอน  

  รายละเอยีดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ข้อ 3.2 

9.* แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

  รายละเอยีดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ข้อ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วช .มก .2- 2 



มคอ.2 

66 
 

แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับบัณฑิตศกึษา 

สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

 
จ านวนหน่วยกิต (ชม .บรรยาย -ชม .ปฏิบัติการ-ชม.ศกึษาด้วยตนเอง ) 

1.  รหัสวิชา   01216531     3 (3-0-6) 

  ชื่อวิชาภาษาไทย  การวเิคราะห์เชงิวศิวกรรมของความปลอดภัย 

                                               ในอุตสาหกรรมและกระบวนการ 

 ชื่อวิชาภาษาองักฤษ    Engineering Analysis of Safety in Process Industry 

2.  รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยู่ในหมวดวิชาระดับบณัฑิตศึกษาดังนี้ 

 ()  วชิาเอกในหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมความปลอดภัย 

  (    ) วิชาเอกบังคับ 

  () วิชาเอกเลือก 

 (     )  วิชาบริการส าหรับหลักสตูร ......................... สาขาวิชา .............................. 

3.  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  ไมม่ ี

4.  วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน ไมม่ ี

5.  วันที่จัดท ารายวิชา    วันท่ี  9  เดอืน  มถิุนายน พ.ศ. 2559 

6.  วัตถุประสงคใ์นการปรับปรุงรายวิชา 

  เพื่อให้นสิิตเห็นถึงการน าทฤษฎีไปเปรียบเทียบและท าความเขา้ใจกับกรณศีกึษาท่ีเกิดขึ้น ซึ่งกรณีศึกษาเหล่านัน้

มกีารเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ท่ีเป็นปัจจุบัน 

7.  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

รายวชิาเดิม รายวชิาปรับปรุง สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 

01216531 การวิเคราะห์เชงิวิศวกรรมของ    3(3-0-6) 

              ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมและ    

              กระบวนการ 

              Engineering Analysis of Safety in Process  
              Industry  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   ไม่ม ี
วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน ไม่ม ี
 
ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 

            หลักการ ของความปลอดภยัและการ

วิเคราะห์ความเสี่ยงเชงิปรมิาณ อันตรายจากความเป็น

พิษ อันตรายจากสารเคมีติดไฟ อันตรายจากการระเบิด 

การศึกษาอันตรายและความสามารถในการเดิน

กระบวนการ การวิเคราะหค์วามเสี่ยงเชิงปรมิาณ การ

ลดอันตราย ความปลอดภัยในการขนถ่าย การเก็บ

รักษาและการขนส่งสารเคม ี

 

01216531 การวิเคราะห์เชงิวิศวกรรมของ    3(3-0-6) 

              ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมและ    

              กระบวนการ 

              Engineering Analysis of Safety in Process  
              Industry  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   ไม่ม ี
วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน ไม่ม ี
 
ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 

            หลักการ ของความปลอดภยัและการ

วิเคราะห์ความเสี่ยงเชงิปรมิาณ อันตรายจากความเป็น

พิษ อันตรายจากสารเคมีติดไฟ อันตรายจากการระเบิด 

การศึกษาอันตรายในการท างาน การวิเคราะห์ความ

เสี่ยงเชิงปรมิาณ การลดอันตราย ความปลอดภัยใน

การขนถ่าย การเก็บรักษาและการขนส่งสารเคมี 

กรณีศกึษาของการวิเคราะหค์วามปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปรับปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 
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67 
 

รายวชิาเดิม รายวชิาปรับปรุง สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 

      Principle of Safety and quantified risk 
analysis, toxic hazard, chemical fire hazard, 
explosion hazard, hazard and operability study, 
quantified  risk analysis, hazard reduction ; safe 
handling, storage, and transportation of chemicals. 

Principle of safety and quantified risk 
analysis, toxic hazard, chemical fire hazard, 
explosion hazard, hazard and operability study, 
quantified  risk analysis, hazard reduction, safe 
handling, storage, and transportation of chemicals, 
case study of safety analysis. 

 
8.* อาจารย์ผู้สอน  

  รายละเอยีดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ข้อ 3.2 

9.* แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

  รายละเอยีดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ข้อ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับบัณฑิตศกึษา 

สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

 
จ านวนหน่วยกิต (ชม .บรรยาย -ชม .ปฏิบัติการ-ชม.ศกึษาด้วยตนเอง ) 

1.  รหัสวิชา   01216532     3 (3-0-6) 

  ชื่อวิชาภาษาไทย  การออกแบบเชงิวิศวกรรมของความปลอดภัยในอุตสาหกรรมกระบวนการ 

 ชื่อวิชาภาษาองักฤษ    Engineering Design of Safety in Process Industry 

2.   รายวิชาที่ขอปรบัปรุงอยู่ในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาดงันี้ 

 ()  วชิาเอกในหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมความปลอดภัย 

  (    ) วิชาเอกบังคับ 

  () วิชาเอกเลือก 

 (     )  วิชาบริการส าหรับหลักสตูร ......................... สาขาวิชา .............................. 

3.  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  ไมม่ ี

4.  วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน ไมม่ ี

5.  วันที่จัดท ารายวิชา  วันท่ี  9  เดอืน  มถิุนายน พ.ศ. 2559 

6.  วัตถุประสงคใ์นการปรับปรุงรายวิชา 

  เพื่อให้นสิิตมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบเชงิวศิวกรรมของความปลอดภัยในอุตสาหกรรม

กระบวนการ ป้องกันอุบัตเิหตุ (เชน่ การระเบิด)  ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ในโรงงาน โดยท าการแกไ้ขท่ีต้นเหตุ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์

ตอ่นิสติเพื่อน าไปใชใ้นการปฏบัิตงิานดา้นวศิวกรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมและองคก์รได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

7.  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

รายวชิาเดิม รายวชิาปรับปรุง สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 

01216532 การออกแบบเชิงวิศวกรรม         3(3-0-6) 

               ของความปลอดภัยในอุตสาหกรรม  

               กระบวนการ          

               Engineering Design of Safety in   
               Process Industry  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      ไม่ม ี
วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน    ไม่ม ี
 
ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 
            ข้อพิจารณาในด้านความปลอดภัยโดยทั่วไป
ของกระบวนการ  ข้อพจิารณาความปลอดภัยในการ
ออกแบบท่อ ถัง ระบบนิรภัย การเลอืกใช้วัสดุ และ
อุปกรณ์ กระบวนการ  ระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับ
ไฟฟา้  ข้อพิจารณาความปลอดภัยกรณีพเิศษ  เอกสาร
ความปลอดภัย 
 

01216532 การออกแบบเชิงวิศวกรรม         3(3-0-6) 

               ของความปลอดภัยในอุตสาหกรรม  

               กระบวนการ          

               Engineering Design of Safety in   
               Process Industry  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      ไม่ม ี
วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน    ไม่ม ี
 
ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ข้อพิจารณาในด้านความปลอดภัยโดยทั่วไป
ของกระบวนการ  ขอ้พจิารณาความปลอดภัยในการ
ออกแบบท่อ ถัง ระบบนิรภัย การกัดกร่อนและการ
เลือกใช้วัสดุ กระบวนการ ระบบความปลอดภัย
เกี่ยวกับไฟฟ้า  ข้อพจิารณาความปลอดภัยกรณีพเิศษ  
การจัดท าเอกสาร 
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รายวชิาเดิม รายวชิาปรับปรุง สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 

General process safety considerations; 
safety considerations in piping, vessel, relief system, 
material selection, and process equipment design; 
electrical safety systems; special safety 
considerations; documentation. 

General process safety considerations; 
safety considerations in piping, vessel, relief system, 
corrosion and material selection, process equipment 
design, electrical safety systems, special safety 
considerations, documentation. 

 

8.* อาจารยผ์ู้สอน  

  รายละเอยีดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ข้อ 3.2 

9.* แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

  รายละเอยีดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ข้อ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับบัณฑิตศกึษา 

สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

 
จ านวนหน่วยกิต (ชม .บรรยาย -ชม .ปฏิบัติการ-ชม.ศกึษาด้วยตนเอง ) 

1.  รหัสวิชา   01216541     3 (3-0-6) 

  ชื่อวิชาภาษาไทย  การประเมินความเสี่ยงตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

 ชื่อวิชาภาษาองักฤษ    Environmental Risk Assessment 

2.   รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยู่ในหมวดวิชาระดับบณัฑิตศึกษาดงันี้ 

 ()  วชิาเอกในหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมความปลอดภัย 

  (    ) วิชาเอกบังคับ 

  () วิชาเอกเลือก 

 (     )  วิชาบริการส าหรับหลักสตูร ......................... สาขาวิชา .............................. 

3.  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  ไมม่ ี

4.  วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน ไมม่ ี

5.  วันที่จัดท ารายวิชา   วันท่ี  9  เดอืน  มถิุนายน พ.ศ. 2559 

6.  วัตถุประสงคใ์นการปรับปรุงรายวิชา 

  เพื่อให้นสิิต มคีวามรู้ความเข้าใจหลักการการประเมินความเสี่ยงตอ่สุขภาพของมนุษยแ์ละคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม

เนื่องจากการปล่อยของเสียและสารพิษจากกระบวนการอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชนต์อ่งานด้านความปลอดภัยใน

โรงงานอุตสาหรรมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอ้มโดยรวม 

7.  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

 รายวชิาเดิม รายวชิาปรับปรุง สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 

01216541 การประเมินความเสี่ยงต่อ          3(3-0-6) 

              สิ่งแวดล้อม          

              Environmental Risk Assessment  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     ไม่ม ี
วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน   ไม่ม ี
 
ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 

              ผลกระทบของของเสียและสารอันตรายจาก

กระบวนการอุตสาหกรรมต่อสุขภาพมนุษยแ์ละ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม หลักการและวิธกีารในการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยง

สารอันตรายและจุลินทรีย์ การประเมินขนาดและการ

ตอบสนอง การประเมินการสัมผัส การอธิบายความ

เสี่ยง การลดผลกระทบสิง่แวดล้อม การเฝ้าระวัง

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

 

01216541 การประเมินความเสี่ยงต่อ          3(3-0-6) 

              สิ่งแวดล้อม          

              Environmental Risk Assessment  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     ไม่ม ี
วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน   ไม่ม ี
 
ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 

             ผลกระทบของของเสียและสารอันตรายจาก

กระบวนการอุตสาหกรรมต่อสุขภาพมนุษยแ์ละ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม หลักการและวิธกีารในการ

ประเมินความเสี่ยงสิ่งแวดล้อม การประเมินขนาดและ

การตอบสนองของความเป็นพิษ การประเมินการสัมผัส 

การอธิบายความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงสาร

กัมมันตรังสี การประเมินความเสี่ยงสิง่แวดล้อม การลด

ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง  
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 รายวชิาเดิม รายวชิาปรับปรุง สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 

Impact of wastes and hazardous 
substances from industrial processes on human 
health and environmental quality; principles and 
methodologies in environmental impact assessment; 
hazardous substances and microbial risk assessment, 
toxic dose-response assessment, exposure 
assessment, risk characterization, environmental 
impact mitigation, environmental quality monitoring 

              Impact of wastes and hazardous 

substances from industrial processes on human 

health and environmental quality, principles and 

methodologies in environmental risk assessment, 

toxic dose-response assessment, exposure 

assessment, risk characterization, radiation risk 

assessment, environmental assessment, risk 

mitigation, risk management 

 

8.* อาจารย์ผู้สอน  

  รายละเอยีดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ข้อ 3.2 

9.* แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

  รายละเอยีดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ข้อ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับบัณฑิตศกึษา 

สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

 
จ านวนหน่วยกิต (ชม .บรรยาย -ชม .ปฏิบัติการ-ชม.ศกึษาด้วยตนเอง ) 

1.  รหัสวิชา   01216552     3 (3-0-6) 

  ชื่อวิชาภาษาไทย  การระบายอากาศและการปรับอากาศส าหรับวศิวกรรมความปลอดภัย 

 ชื่อวิชาภาษาองักฤษ    Ventilation and Air Conditioning for Safety Engineering 

2.   รายวิชาที่ขอปรบัปรุงอยู่ในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาดงันี้ 

 ()  วชิาเอกในหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมความปลอดภัย 

  (    ) วิชาเอกบังคับ 

  () วิชาเอกเลือก 

 (     )  วชิาบริการส าหรับหลักสตูร ......................... สาขาวิชา .............................. 

3. วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  ไมม่ ี

4.  วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน ไมม่ ี

5.  วันที่จัดท ารายวิชา   วันท่ี  9  เดอืน  มถิุนายน พ.ศ. 2559 

6.  วัตถุประสงคใ์นการปรับปรุงรายวิชา 

  สังคมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยใีนการท างานมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยา่งต่อเนื่อง การเจรญิเตบิโตของ

ภาคอุตสาหกรรม การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการท างาน การเพิ่มขึ้นของปัญหาสุขภาพจากการปฏบัิตงิาน

ในสภาพแวดลอ้มเชงิอุตสาหกรรม รวมท้ังสภาพภูมิอากาศโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ ส่งผลให้การป้องกันอันตราย

จากอุบัตเิหตุร้ายแรง/วบัิตภิัย มีความซับซ้อนขึน้ จึงตอ้งมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหารายวชิาให้ทันสมัยและสอดคลอ้งกับ

สภาพแวดลอ้มท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

7.  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

รายวชิาเดิม รายวชิาปรับปรุง สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 

01216552 การระบายอากาศใน             3(3-0-6) 
               อุตสาหกรรม   
               Industrial ventilation 
 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     ไม่ม ี
วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน   ไม่มี  
 
ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 

หลักการพืน้ฐานของการระบายอากาศ 
การระบายอากาศในอุตสาหกรรม ระบบฮูดดูด
เฉพาะที่ อุปกรณ์ท าความสะอาดอากาศ การ
ออกแบบระบบ ท่อลม พัดลม ระบบจ่ายลม 
คุณภาพอากาศในอาคาร การตรวจวดัและทดสอบ
ระบบระบายอากาศ 

 

01216552 การระบายอากาศและการปรับ      3(3-0-6) 
              อากาศส าหรับวิศวกรรมความปลอดภัย                 
              Ventilation and Air Conditioning for Safety  
              Engineering 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     ไม่ม ี
วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน   ไม่มี  
 
ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 

หลักการพืน้ฐานของการระบายอากาศ พัดลม 
การออกแบบท่อลม หลกัการพืน้ฐานของการปรับอากาศ 
อุปกรณ์ในระบบปรับอากาศ การวิเคราะห์หาค่าภาระ
ความร้อนของการปรับอากาศ การวิเคราะห์การควบคุม
ความชืน้ การควบคมุควันไฟ 

 
 

เปลี่ยนชื่อวชิา 
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รายวชิาเดิม รายวชิาปรับปรุง สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 

General principle of ventilation, principle 
of industrial ventilation, local exhaust hoods, air 
cleaning devices, exhaust system design 
procedure, fans, supply air systems, ventilation 
aspects of indoor air quality, monitoring and 
testing of ventilation systems 

General principle of ventilation, fan, design of 
air duct, general principle of air Conditioning, equipment 
in air conditioning, cooling load calculation, analysis of 
humidity control, smoke control. 

 

8.* อาจารย์ผู้สอน  

  รายละเอยีดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ข้อ 3.2 

9.* แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

  รายละเอยีดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ข้อ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับบัณฑิตศกึษา 

สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

 
จ านวนหน่วยกิต (ชม .บรรยาย -ชม .ปฏิบัติการ-ชม.ศกึษาด้วยตนเอง ) 

1.  รหัสวิชา   01216553     3 (3-0-6) 

  ชื่อวิชาภาษาไทย  ระบบสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหม้และระบบดับเพลิงอัตโนมัต ิ

 ชื่อวิชาภาษาองักฤษ    Fire Alarm and Automatic Fire Suppression Systems 

2.   รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยู่ในหมวดวิชาระดับบณัฑิตศึกษาดงันี้ 

 ()  วชิาเอกในหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมความปลอดภัย 

  (    ) วิชาเอกบังคับ 

  () วิชาเอกเลือก 

 (     )  วิชาบริการส าหรับหลักสตูร ......................... สาขาวิชา .............................. 

3.  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  ไมม่ ี

4.  วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน ไมม่ ี

5.  วันที่จัดท ารายวิชา   วันท่ี  9  เดอืน  มถิุนายน พ.ศ. 2559 

6.  วัตถุประสงคใ์นการปรับปรุงรายวิชา 
  เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมมกีารพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และมีการใช้วัตถุดิบที่มี

ความหลากหลายและการกระบวนการผลติที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งน ามาซึ่งสภาพแวดล้อมเชิง

อุตสาหกรรมในปัจจุบันมคีวามเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึน้ และความเสียหายที่

เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบโดยตรงตอ่ชีวติและทรัพย์สิน ดังนัน้จงึต้องมีการปรับเปลี่ยนเนือ้หารายวิชานีใ้ห้

ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีดา้นความปลอดภัยในปัจจุบัน 

7.  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

 รายวชิาเดิม รายวชิาปรับปรุง สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 

01216553 การควบคุมควันไฟและระบบ      3(3-0-6) 

               ป้องกันอัคคีภัยแบบทางเลือก 
               Smoke control and Special Fire   
               Suppression Systems  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     ไม่ม ี
วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน   ไม่ม ี
ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 

อัคคีภัยและการเกิดควันและความรอ้น การ
เคลื่อนที่ของควัน อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมควัน 
ระบบอัดอากาศในทางหนีไฟ ระบบอดัอากาศในโถง
ลิฟต์ดับเพลิง การจัดการควันในเอเทรียม ระบบสาร
สะอาดดับเพลงิ การออกแบบระบบสารสะอาดดับเพลิง 
ระบบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดับเพลิง การออกแบบ
ระบบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดับเพลิง ระบบโฟม

01216553 ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม้  3(3-0-6) 

               และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  
               Fire Alarm and Automatic Fire                  
               Suppression Systems  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     ไม่ม ี
วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน   ไม่ม ี
ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 

หลักการตรวจจับเพลิงไหม้ การเลือกอุปกรณ์
ตรวจจับควันไฟและความร้อน การออกแบบระบบแจ้ง
เหตุเพลิงไหม้ การสัง่งานระบบดับเพลิงอัตโนมัติ การ
แจ้งเตือนด้วยอุปกรณ์เสียงและอุปกรณ์แสงเพื่อการ
เตือนภัยและการอพยพจากพืน้ที่อันตราย หลักการ
ท างานและการออกแบบเชงิวิศวกรรมของระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัติชนิดสารสะอาดดบัเพลิง              

เปลี่ยนชื่อวชิา 

 

 

 

 

ปรับปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 

วช .มก .2- 2 



มคอ.2 

75 
 

 รายวชิาเดิม รายวชิาปรับปรุง สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 

ดับเพลิง การออกแบบระบบโฟมดับเพลิง การ
ตรวจสอบและการบ ารุงรักษาระบบ 

 
Fire, smoke and heat release, effective 

area and smoke movement, air moving equipment 
and systems, stairwell pressurization, elevator smoke 
control, atrium  system,  Clean agent fire suppression 
system, design of clean agent fire suppression 
system, carbon dioxide and application systems, 
design of carbon dioxide system, foam for fire 
suppression, design of foam for fire suppression, 
commissioning and maintenance . 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และโฟมดับเพลิง การเลือก
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติให้เหมาะสมกบัประเภทของ
ความเสี่ยงภัยด้านอคัคภีัย 

Principle of fire detection, selection of 
smoke detector and hear detector, design of fire 
alarm systems, actuation to automatic fire 
suppression system, alarm notification by audio 
devices and visual devices to emergency warning 
and evacuation from hazard area, principle of 
operation and engineering design of automatic fire 
suppression system with clean agents, carbon 
dioxide agent, and foam agent, proper selection of 
automatic fire suppression system to fire risk. 

 

8.* อาจารย์ผู้สอน  

  รายละเอยีดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ข้อ 3.2 

9.* แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

  รายละเอยีดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ข้อ 3 
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รายวิชาเปิดใหม่ 

 

  รหัสวิชา    012165 24       

  ชื่อวิชาภาษาไทย   การน าของเสียอนิทรีย์และน้ าเสียกลับมาใชป้ระโยชนใ์หม ่

  ชื่อวิชาภาษาองักฤษ  Reuse of Organic Waste and Wastewater 

  เค้าโครงรายวิชา (Course Outline)          จ านวนชัว่โมงบรรยาย 

1. ประเภทและลักษณะของของเสียอนิทรีย์จากชุมชนและอุตสาหกรรม       6 

2. การก าจัดและการจัดการของของเสีย       6 

3.  กฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย    3 

4. ความปลอดภัยของการใชข้องเสียกลับมาใชป้ระโยชนใ์หม ่    6 

5.  กระบวนการยอ่ยสลายสารอนิทรีย์ทางชวีภาพ      6 

6.  การหมุนเวยีนธาตุอาหาร        6 

7.  การลดของเสียอนิทรีย์โดยกระบวนการหมักปุย๋      6 

8.  การเปลี่ยนของเสียอนิทรีย์ให้เป็นพลังงานโดยกระบวนการทางชวีภาพ  6 

            รวม                 45 
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ปรับปรุงรายวิชา 
 

  รหัสวิชา    01216513       

 ชื่อวิชาภาษาไทย  การจัดการความปลอดภัย 

 ชื่อวิชาภาษาองักฤษ   Safety Management 

  เค้าโครงรายวิชา (Course Outline)         จ านวนชัว่โมงบรรยาย 

  1. แนวความคิดและหลกัการจัดการความปลอดภัยเชงิบูรณาการ      3 

 2.  การเสริมสร้างภาวะผู้น าด้านความปลอดภัย       6 

 3.  การพัฒนาวัฒนธรรมและพฤตกิรรมท่ีปลอดภัย        6 

 4. การสร้างแรงจูงใจในดา้นความปลอดภัย      3 

 5.  สถานประกอบการ และระบบงานท่ีปลอดภัย      6 

 6.  มาตรการการควบคุมความปลอดภัยในอุตสาหกรรม     3 

 7.  ระบบการจัดการความปลอดภยั        6 

 8.  การจัดการความปลอดภัยร่วมสมัย       6 

 9.  กรณศีกึษา          6 

             รวม                  45 
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ปรับปรุงรายวิชา 
 

  รหัสวิชา   01216514       

 ชื่อวิชาภาษาไทย  วธีิทางคณิตศาสตร์ส าหรับวศิวกรรมความปลอดภัย 

 ชื่อวิชาภาษาองักฤษ   Mathematical Methods for Safety Engineering 

  เค้าโครงรายวิชา (Course Outline)      จ านวนชัว่โมงบรรยาย 

 1. แนวคิดพืน้ฐานทางการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์   3 

 2. แนะน า software ท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์และการหาค่ารากของสมการ 6 

 3. การแก้ปัญหาสมการเชงิเส้นและเมตริกซ์   6 

 4. การประมาณค่าระหวา่งชว่ง และนอกช่วง  3 

 5. การประมาณค่าฟังก์ชันเชงิเส้นและโพลโีนเมยีล  3 

 6. แนะน าการใชง้าน MATLAB Programming   6 

 7. สถิตแิละความนา่จะเป็นและแนะน าการใชง้าน SPSS  6 

 8. การหาชว่งความเชื่อม่ัน  3 

  9. การทดสอบสมมุติฐาน  3 

 10. การวเิคราะห์ความแปรปรวนและพารามเิตอร์การออกแบบ  6  

    รวม                    45 
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ปรับปรุงรายวิชา 
 

 รหัสวิชา    01216531       

  ชื่อวิชาภาษาไทย  การวเิคราะห์เชงิวศิวกรรมของความปลอดภัย 

                                               ในอุตสาหกรรมและกระบวนการ 

 ชื่อวิชาภาษาองักฤษ    Engineering Analysis of Safety in Process Industry 

  เค้าโครงรายวิชา (Course Outline)          จ านวนชัว่โมงบรรยาย 

 1.  หลักการของความปลอดภัยและการวเิคราะห์ความเสี่ยงเชงิปริมาณ   3 

 2. 2.1  อันตรายจากความเป็นพิษ   3 

    2.2  อันตรายจากสารเคมีติดไฟ  3 

 3. อันตรายจากการระเบิด  3 

 4. การศึกษาอันตรายในการท างาน  9 

 5. การวเิคราะห์ความเสี่ยงเชงิปริมาณ  6 

 6. การลดอันตราย ความปลอดภัยในการขนถ่าย การเก็บรักษาและการขนสง่สารเคม ี 6 

 7. กรณศีกึษาของบทวเิคราะห์ความปลอดภัย  9 

    รวม                    45 
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ปรับปรุงรายวิชา 
 

 รหัสวิชา   01216532      

  ชื่อวิชาภาษาไทย  การออกแบบเชงิวศิวกรรมของความปลอดภัยในอุตสาหกรรมกระบวนการ 

 ชื่อวิชาภาษาองักฤษ    Engineering Design of Safety in Process Industry 

  เค้าโครงรายวิชา (Course Outline)           จ านวนชัว่โมงบรรยาย 

 1.  การแนะน าความจ าเป็นของการออกแบบด้านความปลอดภัยรวมถึงกฎเกณฑ์   3 

   มาตรฐานความปลอดภัยท่ีใชก้นั    

 2. ข้อพจิารณาในดา้นความปลอดภัยโดยท่ัวไปของกระบวนการท่ัวไป  9 

 3. ข้อพจิารณาความปลอดภัยในการออกแบบท่อ ถัง ระบบ นิรภัย  6 

 4. ระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา้  6 

 5. ข้อพจิารณาความปลอดภัยกรณีพิเศษ  9 

 6. การจัดท าเอกสาร  3 

  7.  การออกแบบให้มีความปลอดภยัมากขึ้น  9 

       รวม                 45 
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ปรับปรุงรายวิชา 
 

 รหัสวิชา   01216541       

  ชื่อวิชาภาษาไทย  การประเมินความเสี่ยงตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

 ชื่อวิชาภาษาองักฤษ    Environmental Risk Assessment 

  เค้าโครงรายวิชา (Course Outline)           จ านวนชัว่โมงบรรยาย 

  1. ผลกระทบของของเสียและสารอันตรายจากกระบวนการอุตสาหกรรมตอ่สุขภาพมนุษย ์  6 

   และคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  

 2. หลักการและวธีิการในการประเมินความเสี่ยงสิ่งแวดลอ้ม  6 

 3. การประเมินขนาดและการตอบสนองของความเป็นพิษ  6 

 4. การประเมินการสัมผัส  6 

 5 การอธิบายความเสี่ยง  6 

 6. การประเมินความเสี่ยงสารกัมมันตรังสี  3 

 7. การประเมินความเสี่ยงสิ่งแวดลอ้ม  3 

 8. การลดความเสี่ยง  3 

 9. การจัดการความเสี่ยง  6 

    รวม                    45 
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ปรับปรุงรายวิชา 
 

 รหัสวิชา   01216552      

  ชื่อวิชาภาษาไทย  การระบายอากาศและการปรับอากาศส าหรับวศิวกรรมความปลอดภัย 

 ชื่อวิชาภาษาองักฤษ    Ventilation and Air Conditioning for Safety Engineering 

  เค้าโครงรายวิชา (Course Outline)           จ านวนชัว่โมงบรรยาย 

 1. หลักการพื้นฐานของการระบายอากาศ    3 

 2. พัดลม    6 

  3. การออกแบบท่อลม    6 

  4. หลักการพื้นฐานของการปรับอากาศ   6 

 5. อุปกรณใ์นระบบปรับอากาศ   6 

 6. การวเิคราะห์หาค่าภาระความร้อนของการปรับอากาศ   6 

 7. การวเิคราะห์การควบคุมความชื้น    6 

 8.   การควบคุมควันไฟ    6 

         รวม                 45 
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ปรับปรุงรายวิชา 
 

 รหัสวิชา   01216553      

  ชื่อวิชาภาษาไทย  ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลงิไหมแ้ละระบบดับเพลงิอัตโนมัติ 

 ชื่อวิชาภาษาองักฤษ    Fire Alarm and Special Fire Suppression Systems 

  เค้าโครงรายวิชา (Course Outline)           จ านวนชัว่โมงบรรยาย 

1.    หลักการการเกิดเพลงิไหมแ้ละการตรวจจับเพลงิไหมแ้บบตา่งๆ   3 

2.   การเลอืกอุปกรณต์รวจจับเพลงิไหมแ้ละข้อจ ากัดในการเลอืกใชง้าน   3 

3.   การออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหมแ้บบตา่งๆ    6 

4.   ขั้นตอนการส่ังงานควบคุมระบบดับเพลงิอัตโนมัติ    3 

5.   การเลอืกอุปกรณแ์จ้งเตอืนด้วยอุปกรณเ์สียง    3 

6.   การออกแบบการแจ้งเตอืนด้วยอุปกรณแ์สง    3 

7.   หลักการท างานของระบบดับเพลงิอัตโนมัติแบบตา่งๆ    6 

8.   การออกแบบเชงิวศิวกรรมของระบบสารสะอาดดับเพลงิด้วยก๊าซ FM-200  3 

9.   การออกแบบเชงิวศิวกรรมของระบบสารสะอาดดับเพลงิด้วยก๊าซเฉื่อย  3 

10.  การออกแบบเชงิวศิวกรรมของระบบก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ดบัเพลงิ  3 

11.   การออกแบบเชงิวศิวกรรมของระบบโฟมดับเพลงิ    6 

12.  หลักการเลอืกระบบดับเพลงิอัตโนมัติตามประเภทความเสี่ยงภัยด้านอัคคีภัย  3 

   รวม                 45 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน       อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ – นามสกุล  นายกฤษ  วงษ์เกษม )อาจารย์(  

1.  ผลงานแตง่หรอืเรียบเรียง ต ารา หนังสือหรอืบทความทางวชิาการ 

- Foengfurad Mungtavesinsuk, Hung-Wen Lin, Kris Wonggasem, “Textile Factory Energy-

Efficiency Improvement in Thailand”, Advanced Materials Research (1051) (2014) 641-644 

2. ผลงานวิจัย 

-  Kris Wonggasem, “Propagation of Human Error Probabilities Using Jacobi Polynomials in  

    Fault Tree Analysis”, The 18 th International Annual Symposium on Computational Science  

    and Engineering (ANSCSE 18(  (2014) 

- Chanvit Ledlit, Kris Wonggasem, Lertchai Ratana-Arporn, “Workstation Improvement of the 

Machining Operator by Using NIOSH Lifting Equation and REBA Method for the Ergonomics 

Postures Assessment: Case Study of Engine Part Factory”, The 6 th National Safety Engineering 

Conference (2015)  

- ธีศิษฏ์ เสมา ,กฤษ วงษ์เกษม  ,เลิศชัย ระตะนะอาพร ,“ การชีบ้่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงใน

กระบวนการผลตินมพาสเจอร์ไรส์ตามมาตรฐาน มอก. 18001-2554 ” , การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  (2558) 

3.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

   - 

4.  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

  - 
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  บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ  

 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน       อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ – นามสกุล  นายกรรมมันต์  ชูประเสริฐ  )ผูช่้วยศาสตราจารย์(  

1.  ผลงานแตง่หรอืเรียบเรียง ต ารา หนังสือหรอืบทความทางวชิาการ 

  - 

2. ผลงานวิจัย 

- Viboon Sangveraphunsiri, Kummun Chooprasird, “Natural Frequency in Dynamic Model of a 

Long-Reach Flexible Manipulator Arm”, The 26th Conference on Mechanical Engineering 

Network of Thailand (ME-NETT 26) (2012)  

- กรรมมันต์  ชูประเสริฐ, ตติยา  ผนิประดับ, “การออกแบบระบบระบายอากาศเพื่อลดสารพิษ

ปนเปื้อนภายในหอ้งชาร์ตแบตเตอรี่”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแหง่ชาติ ครัง้ที่ 5 

(2557)  

- Thana Phuphuakrat, Kummun Chooprasird, Wichai Siwakosit, “Preliminary Consideration of a 

Wheel -Rail Interaction of the Vidura Wheel Profile and BS 100A Rail Profile to Lateral Dynamic 

of an SRT Wheelset on a Meter Gauge Straight Track”, The 2 nd  Thailand Rail Academic 

Symposium (TRAS -2) (2015)  

- Watchara Kruerattikarn, Kummun Chooprasird, Chanwech Seenpipat, “Finite Element 

Analysis of Reducing Stress Concentration in Single Circular Hole Under Tension Losd by 

Auxiliary Holes”, The 10th Sripatum University “Research and Innovations for Sustainable 

Development” (SPUCON15) (2015)  

3.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

   - 

4.  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

  - 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน       อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ – นามสกุล  นายเกียรติไกร  อายุวัฒน์ )รองศาสตราจารย์(  

1.  ผลงานแตง่หรอืเรียบเรียง ต ารา หนังสือหรอืบทความทางวชิาการ 

     - 

2. ผลงานวิจัย 

- Kiatkrai Ayuwat, Boonma Panpradist, “Hot Water Co -Generation Systems of Solar Hot Water 

and Waste Heat From Air Conditioning for Hospitals”, The 26th Conference on Mechanical 

Engineering Network of Thailand (ME-NETT 26) (2012)  

- Kiatkrai Ayuwat, Pramote Sirirote, Wichai Siwakosit, “Biomethane Production from Quality 

Improvement of Food -Waste Biogas”, The 50th Kasetsart University Annual Conference (2012) 

- Kiatkrai Ayuwat, Vittaya Punsuvon, Jirawadee Suttarat, “Development the Quality     Tester 

of Community Biodiesel Production”, The 6th Thailand Renewable Energy for Community 

Configuration Conference (2013) 

 

3.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

   - 

 

4.  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

  - 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน       อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ – นามสกุล  นายก่อโชค  จันทวรางกูร )รองศาสตราจารย์(  

1.  ผลงานแตง่หรอืเรียบเรียง ต ารา หนังสือหรอืบทความทางวชิาการ 

      - 

2. ผลงานวิจัย 

- Barames Vardhanabhuti, Korchoke Chantawarangul, Sorasak Seawsirikul, Jutha Sunitsakul,  

Attasit Sawatpanitch, “Differential Setlement of Bridge Approach on Soft Bangkok Clay”, 

International Conference on Highway Engineering (2012) 

- Barames Vardhanabhuti, Korchoke Chantawarangul, Sorasak Seawsirikul, “Utilization of 

EPS Geofoam for Bridge Approach Structure on Soft Bangkok Clay”, Proceedings of the Fifth 

International Symposium on Geotechnical Safety and Risk (ISGSR2015) (2015) 

- Barames Vardhanabhuti, Korchoke Chantawarangul, Sorasak Seawsirikul, “Evaluation of 

Differential Settlement along Bridge Approach Structure on Soft Bangkok Clay", The 6 th 

International Sysposium on Geotechnical Safety and Risk (ISGSR2015) (2015) 

- ญาณฐิา แพงประโคน, ก่อโชค  จันทวรางกูร, เสรี เศวตเศรนี “ระบบฐานข้อมูลเฝา้ระวังน้ าท่วม

ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพืน้ที่จังหวัดสระบุรี”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมความ

ปลอดภัยแหง่ชาติ ครั้งที่ 6 (2558) 

3.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

   - 

 

4.  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

  - 
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  บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ  

 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน       อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ – นามสกุล  นายจเร  เลิศสุดวิชัย  )ผูช่้วยศาสตราจารย์(  

1.  ผลงานแตง่หรอืเรียบเรียง ต ารา หนังสือหรอืบทความทางวชิาการ 

-  

2. ผลงานวิจัย 

- อนุสรณ์ พินธุ ,จเร  เลิศสุดวิชัย  ,“ การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของลูกจ้างสายการ

บรรจุขา้วสาร ”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแหง่ชาติ ครั้งที่ 6 , คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2558)  

- Pattrawuth Phuthong, Chaley Lerdsudwichai, Panu Srestasathiern, “Index Generation for 

satellite image retrieval”, 2015 12 th International Conference on Electrical 

Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON) 

(2015)   

3.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

- รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปี 2555 (ด้านเกษตรศาสตรแ์ละอุตสาหกรรมเกษตร รางวัล

ประกาศเกียรติคุณ  (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจ าปี 2555 เรื่อง "เครือข่ายระบบ

พยากรณ์โรคใบไหม้ของข้าว  "จาก ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ  

4.  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

  - 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 
 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน       อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ – นามสกุล   นายชนินทร์  ปัญจพรผล )ผูช่้วยศาสตราจารย์(  

1. ผลงานแต่งหรอืเรียบเรียง ต ารา หนังสือหรอืบทความทางวชิาการ 

  - 

2. ผลงานวิจัย 

- Kochnapoom Rungrueng, Chanin Panjapornpon, “An Observer -based Input/output (I/O) 

Linearizing Control: Application to a EDC Vaporizer Unit”, The 5 th International Symposium on 

Advanced Control of Industrial Processes (ADCONIP 2014) (2014) 

- Supaphorn Palitsakun, Karndis Sudsakorn, Peerawat Pienousa, Chanin Panjapornpon, “CO2 

Capture using Seawater: Application for Offshore Gas Production”, TOCAT7 Kyoto 2014 (2014) 

- Pichak Tanakunmas, Chanin Panjapornpon, "Analytical Model Predictive Control of Distillation 

Column using NARX model and Physical Operating Constraints", The 4 th TIChE International 

Conference 2014 (2014) 

- Wirachai Chonwattana, Chanin Panjapornpon, Chayanin Jawrungrit, “Nonlinear Control of 

Interface Level in A Vertical Separator System”, The 4 th TIChE International Conference 2014 

(2014) 

- Kittayot Juyteiy, Chanin Panjapornpon, “Control of a Bubble Column Reactor for Carbon 

Dioxide Capture Process by Input/output Linearization”, The 4 th TIChE International Conference 

2014 (2014 ) 

- Wirachi Chonwattana, Chanin Panjapornpon, “Control of Interface Level in a Vertical 

Decanter by Model -Based Technique”, The 5th International Conference on Green and 

Sustainable Innovation (ICGSI2015) (2015) 

- Kittayot Juyteiy, Chanin Panjapornpon, “Control of Carbon Dioxide -Sodium Hydroxide 

Reactive Absorption in a Bubble Column Reactor”, The 5 th International Conference on Green 

and Sustainable Innovation (ICGSI2015) (2015) 

3.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

      - 

4.  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

- 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 
 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน       อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ – นามสกุล  นายชวเลข  วณชิเวทิน  )รองศาสตราจารย์(  

1.  ผลงานแตง่หรอืเรียบเรียง ต ารา หนังสือหรอืบทความทางวชิาการ 
   - 
2. ผลงานวิจัย 

- Ackchai Sirikijpanichkul, Sarinthorn Winyupradid, Chavalek vanichavetin, “Traffic Impact 
Assessment of Lage-Scale Water Irrigation Project”, The 4 th International Conference on 
Engineering, Project, and Production Management (EPPM 2013) (2013) 

- วสันต์  แสงธรรมากิจกุล, สิรภพ  จงึสมาน , ชวเลข วณชิเวทิน, ชาครีย์  บ ารุงวงศ์, จุตพิงศ ์พารา
พันธกุล, “การวิเคราะหเ์ชิงพืน้ที่เพื่อจัดล าดับความส าคัญของถนนกรมทางหลวงชนบท”, การ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 (2556) 

- Chaovarid Boonchui, Saroch Boonsiripant, Chavalek vanichavetin, “Measuring Expressway 
Travel Time Reliability Using Commercial Truck GPS Data”, 19th National Convention on 
Civil Engineering (NCCE19) (2014) 

- ฐาฤทธิ์ ส่งแสง, สโรช บุญศิริพันธ์, ชวเลข วณชิเวทิน, “แบบจ าลองประมาณระยะเวลาเดินทาง
ส าหรับรถโดยสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน”, การประชุมวิชาการวิศวกรรม
โยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (2558)  

- สปรัชญ์ กันธิพันธ์, ชวเลข วณชิเวทิน, เอกชัย ศริิกิจพาณิชย์กูล, “แบบจ าลองการเลือกเส้นทางที่
เหมาะสมส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพโครงขา่ยสายรองของกรมทางหลวงชนบท กรณีศึกษา 
จังหวัดปทุมธานี”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหง่ชาติ ครั้งที่ 20 (2558) 

- พรพนิต สุวรรณรัตน์, อภชัิย  อสิริยานุกูล, เอกชัย ศิริกิจพาณชิย์กูล, ชวเลข วณิชเวทิน, 
“แบบจ าลองการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมือง  :กรณีศึกษา เส้นทางกรุงเทพฯ - 

ขอนแก่น” , การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหง่ชาติ  ครั้งที่ 20  (2558) 

- Ackchai Sirikijpanichkul, Chavalek vanichavetin, Sarinthorn Winyupradid, “Estimation of Truck 
Trips on Large-scale Irrigation Project: A Combinatory Input-Output Commodity-Based 
Approach”, Journal of Engineering, Project, and Production Management (Online) - In Press     
5 (1) (2015) 36-47 

3.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
   - 
4.  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
  - 

https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Present.aspx?PresentID=20157
https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Present.aspx?PresentID=20157
https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Present.aspx?PresentID=20157
https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Present.aspx?PresentID=20151
https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Present.aspx?PresentID=20151
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน       อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ   นามสกุล –นายธงไชย โรหติะดิษฐ ศรนีพคุณ )รองศาสตราจารย์( 

1.  ผลงานแตง่หรอืเรียบเรียง ต ารา หนังสือหรอืบทความทางวชิาการ 

-  

2. ผลงานวิจัย 

- Winit Bouapetch, Thongchai Rohitatisha Srinophakun, Wichit Prakaypan, Anthony Paterson, 

“Energy and Exergy Analysis of Steam Boiler and Autoclave in Fiber Cement Process”, 

International Journal of Applied Science and Technology 7 (2) (2014) 1 -10  

- Thongchai Rohitatisha Srinophakun, Siwaporn Mahithimahawong, Nitipat Chaiwattanapong, 

“Passivity-based Proportional Integral Tuning Method for a Simple Heat Exchanger Network”, 

Kasetsart Journal : Natural Science 2014 (48) (2014) 651 -664 

- Kittisak Kosaksri, Meena Jongjitjaroen, Thongchai Rohitatisha Srinophakun, Michael W. 

Fowler, Eric Croiset, “Optimal Operation of Tubular Solid Oxide Fuel Cell Based on Efficiency and 

Environmental Impact”, Kasetsart Journal : Natural Science 48 (5) (2014) 474 -486  

- Wimonmas Masomboon, Thanita Sonthisawate, Pirawat Thongjun, Thongchai Rohitatisha 

Srinophakun, “Design of a Stacked -layer Tubular Photobioreactor for Microalgae Cultivation”, 

KMUTNB Int J Appl Sci Technol 8 (3) (2015) 179 -184  

- Kunthaleeporn Kerddonfak, Thongchai Rohitatisha Srinophakun, Suthipong Laikitmongkol, 

“Dynamic Simulation and Start -up Scenario a Pilot Distillation Column for Separating C6-C8 

Hydrocarbons”, KMUTNB Int J Appl Sci Technol 8 (1) (2015) 77 - 85  

3.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

 - 

 

4.  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

  - 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน       อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ – นามสกุล  นางสาวนันทยิา หาญศุภลักษณ์  )ผูช่้วยศาสตราจารย์(  

1.  ผลงานแตง่หรอืเรียบเรียง ต ารา หนังสือหรอืบทความทางวชิาการ 

    - 

2. ผลงานวิจัย 

- Narnai Kuntachaianun, Thierry Tran, Nanthiya Hansupalak, “Weighting Factors for LCA 

Impact Indicators by a Panel Approach for Thailand”, The 4 th International conferences on 

Informatics, Environment, Energy and Applications (IEEA 2015) (2015) 

- Sirinapa Srisuk, Panithi Wiroonpochit, Nanthiya Hansupalak, “Prevulacanization of Natural 

Rubbber Latex by Using UV Radiation”, Pure and Applied Chemistry International Conference 

2015 (PACCON2015) (2015) 

- Chanin Duangkaewkart, Nanthiya Hansupalak, Oraphin Yamamoto, “Effect of Non-Rubber on 

Electron Beam Vulcanization of Natural Rubber Latex”, The 5 th TIChE International Conference 

2015 “Creating Green Society through Green Process Engineering” Pattaya, Thailand, 

November 8-10 (2015) 

- Kittaporn Utra, Nanthiya Hansupalak, Panithi Wiroonpochit, “UV Radiation for 

Prevulcanization of Natural Rubber Latex”, The 5 th TIChE International Conference 2015 

“Creating Green Society through Green Process Engineering” Pattaya, Thailand, November 8-

10 (2015) 

3.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

   - 

4.  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

  - 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน       อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ – นามสกุล   นายประกอบ  สุรวัฒนาวรรณ )รองศาสตราจารย์(  

1.  ผลงานแตง่หรอืเรียบเรียง ต ารา หนังสือหรอืบทความทางวชิาการ 

  - 

2.  ผลงานวิจัย 

- Prakob Surawattanawan,  Surasit Polpun, “Dynamic Response Analysis of Start-up 

Transient in Air Conditioning System”, The 3rd International Conference on Applied Mechanics, 

Materials and Manufacturing, (ICAMMM 2013) (2013)   

- Prakob Surawattanawan, Athikan Ruangcharoen, “Mathematical Modeling and the Design 

of Ice Thermal Storage Using Ethylene Glycol Aqueous Solution”, The 27th Conference on 

Mechanical Engineering Network of Thailand (ME-NETT 27) (2013) 

- Prakob Surawattanawan, Thianthip Ji-ou, “A Study and Analysis for Cooling Loadand 

Thermal Comfort Impact in 3,000 Seats Auditorium” The 5th National Safety Engineering 

Conference, (2014)  

3.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น   

  - 

 

4.  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

  - 
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  บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ  

 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน       อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ – นามสกุล  นางสาวปานจิต  ด ารงกุลก าจร )ผู้ช่วยศาสตราจารย์(  

1. ผลงานแต่งหรอืเรียบเรียง ต ารา หนังสือหรอืบทความทางวชิาการ 

   - 

2. ผลงานวิจัย 

- ปานจิต ด ารงกุลก าจร, วอม เอื้อวณิชกุล, “การประเมินขนาดสูงสุดของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าอิสระ

ในระบบไฟฟ้าแบบไม่ถูกควบคุม”, วิศวกรรมสาร มก., 25 (80) (2555) 1-12 

- ปานจิต ด ารงกุลก าจร, จตุรวทิย์ บุษรา, “การจัดการสภาวะเกินพกิัดของระบบสายส่งในตลาดซือ้

ขายไฟฟ้าแบบผสมโดยการใช้การเสนอราคาไม่ใหป้รับลดราคา”, วิศวกรรมสาร มก., 25 (81) 

(2555) 58-73 

- ปานจิต ด ารงกุลก าจร, “การประเมนิความเสี่ยงหมอ้แปลงไฟฟ้าก าลังในสถานีไฟฟ้าสว่นภูมิภาค 

ด้วยวิธีการให้คะแนนตามน้ าหนัก”, วิศวกรรมสาร มก., 26 (86) (2556) 21-36 

- Pornthep Panyakaew, Parnjit  Damrongkulkamjorn, “Hybrid Computational Method for Step-

Bidding Price Optimal Power Flow”, International Review of Electrical Engineering, 8 (1) (2013) 

369-378 

3.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

   - 

4.  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

  - 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Publish.aspx?PublishID=10910
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Publish.aspx?PublishID=10910
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%20%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Publish.aspx?PublishID=11157
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Publish.aspx?PublishID=11157
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Publish.aspx?PublishID=14000
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Publish.aspx?PublishID=14000
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน       อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ – นามสกุล  นายปริญญา ฉกาจนโรดม )อาจารย์(  

1.   ผลงานแต่งหรอืเรียบเรียง ต ารา หนังสือหรอืบทความทางวิชาการ 

- ปริญญา ฉกาจนโรดม, การให้ความรอ้นโดยไมโครเวฟและการประยุกต์ใชไ้มโครเวฟในการแปรรูป

วัสดุ, วิศวกรรมสาร มก  .27 )2557 (57-68  

2.  ผลงานวิจัย 

- Nutthita Chuankrerkkul, Parinya  Chakartnarodomp, “Fabrication of Injection Moulded  304 L 

Stainless Steels Reinforced with Tungsten Carbide Particles”, Materials Science Forum ( 2012 (

706-709  

- Parinya  Chakartnarodomp, Pitcharat Ineure, “Foam Glass Development Using Glass Cullet 

and Fly Ash or Rice Husk Ash as the Raw Materials”, Key Eng Mat 608 )2014 (73-78  

- Parinya  Chakartnarodomp, Nutthita Chuankrerkkul, Statistical Analysis of Binder Behavior 

during Debinding Step in Powder Injection Molding (PIM), Adv Mat Res 970 )2014 (172-176  

- Parinya  Chakartnarodomp, Nantaporn Kongkajun, Payoon Senthongkaew, “Application of 

Numerical Method and Statistical Analysis in the Integrated Intensity Calculation of the Peaks 

from the X-Ray Diffraction (XRD) Pattern of α-Iron”, Key Eng Mat 659 )2015 (350-354  

- Parinya  Chakartnarodomp, Nantaporn Kongkajun, Nutthita Chuankrerkkul, “Application of 

Statistical Analysis in the Powder Injection Molding (PIM) of Mullite”, Key Eng Mat 659 )2015 (

53-57  

3.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

      - 

4.  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

- 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน       อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ – นามสกุล  นายพลกฤต  กฤชไมตรี  )ผู้ช่วยศาสตราจารย์(  

1.   ผลงานแต่งหรอืเรียบเรียง ต ารา หนังสือหรอืบทความทางวิชาการ 

   - 

2.  ผลงานวิจัย 

- Sukit Litikorn, Phichai Kritmaitree, “Design and testing of a scroll pump efficiencyW, 

Advanced Materials Research (712-715) (2013) 1428-1434  

- Chanchai Wiroonritichai, Phichai Kritmaitree, “Experimental study of wind driven scroll 

pump”, Applied Mechanics and Materials 565 (2014) (2014) 147-151  

- อัครพล ภูม่หภิญโญ ,พลกฤต กฤชไมตรี ,“โปรแกรมค านวณภาระท าความเย็นด้วยวิธีอนุกรม

เวลาของการแผร่ังสสี าหรับประเทศไทย”  ,การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ

บัณฑติศกึษา ครั้งที่ 15  ) GRC 2014 ) (2557(  

3.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

   - 

4.  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

  - 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน       อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ – นามสกุล  นายพิพัฒน์  สอนวงษ์  )รองศาสตราจารย์(  

1.   ผลงานแต่งหรอืเรียบเรียง ต ารา หนังสือหรอืบทความทางวิชาการ 

   - 

2.  ผลงานวิจัย 

- Worawoot Sirikaorop, Piphat Sornwong, “Factors Affecting Accident in Factory Construction 

Project of Rough Terrain Mobile Craneof Crane Rental Company”, The 6 th National Safety 

Engineering Conference (2015) 

- Anupha Asekhangpimuk, Piphat Sornwong, “Factors Affecting Selection of Fire Suppression 

System Contractors in Building of Factory Warehouse”, The 6 th National Safety Engineering 

Conference (2015) 

- ภญิโญ  สุโรจนานนท์ ,พิพัฒน์ สอนวงษ์  ,“ การประเมินความเสี่ยงกระบวนการผลิตแผน่พื้น

คอนกรีตส าเร็จรูปโดยการวิเคราะหค์วามล้มเหลวแบบแผนภูมิต้นไม้ ” , การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตก าแพงแสน ครั้งที่ 12 (2558) 

3.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

   - 

4.  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

  - 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน       อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ – นามสกุล  นายพีรยุทธ์  ชาญเศรษฐิกุล  )รองศาสตราจารย์(  

1.   ผลงานแต่งหรอืเรียบเรียง ต ารา หนังสือหรอืบทความทางวิชาการ 

   - 

2.  ผลงานวิจัย 

- Somsakaya Thammaniwit, Peerayuth Charnsethikul, “Bender’s Decomposition Method for 

a Large Two-Stage Linear Programming Model”, International Transaction Journal of 

Engineering,Management, & Applied Sciences & Technologies 4 (4) (2013) 253 -268  

- Supatchaya Chotayakul, Peerayuth Charnsethikul, Juta Pichitlamken, John E. Kobza, “An 

Optimization-Based Heuristic for a Capacitated Lot-Sizing Model in an Automated Teller 

Machines Network”, Journal of Mathematics and Statistics 9 (4) (2013) 283 -288  

- Ta-Chung Chu, Peerayuth Charnsethikul, “Ordering Alternatives under Fuzzy Multiple 

Criteria Decision Making via a Fuzzy Number Dominance Based Ranking Approach”, 

International Journal of Fuzzy Systems 15 (3) (2013) 263 -273 

- Peerayuth Charnsethikul, Suwitchaporn Witchakul, Prapapan Ketsarapong, “An adaptive 

special purpose algorithm for a class of two-stage single constrained linear fractional 

programming problem”, journal of interdisciplinary mathematics 16 (6) (2013) 439 -456  

- Wanida Lerspipatthananon, Peerayuth Charnsethikul, “Using Column Generation Technique 

to Estimate Probability Sstatistics in Transition Matrix of Large Scale Markov Chain With Least 

Absolute Deviation Criteria”, Journal of Mathematics and Statistics 10 (3) (2014) 331-338 

- Pongchanun luangpaiboon, Sirirat Juttijudata, Peerayuth Charnsethikul, “Approximated 

dynamic programming algorithms with variable neighbourhood search for reformed dynamic 

quadratic assignment problems”, 6th International Conference on Applied Operational 

Research  (2014) 

3.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

   - 

4.  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

  - 

https://www.researchgate.net/profile/Ta_Chung_Chu
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน       อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ – นามสกุล  นายพีระยศ  แสนโภชน์  )รองศาสตราจารย์(  

1.   ผลงานแต่งหรอืเรียบเรียง ต ารา หนังสือหรอืบทความทางวิชาการ 

   - 

2.  ผลงานวิจัย 

- Chawalit Narumitbowornkul, Peerayot Sanposh, Withit Chatlatanagulchai, “Robust Control 

System Design for SCARA Robots using Quantitative Feedback Theory”, The 50th Kasetsart 

University Annual Conference (2012) 

- Panupun Mungkala, Peerayot Sanposh, “Minimum-Time Path Planning for SCARA Robot 

using Gauss Pseudospectral Method under Control Input and Control Input Rate Constraints”, 

The 50th Kasetsart University Annual Conference (2012) 

- Sakda Suksaweang, Peerayot Sanposh, “SCARA Robot Control Using Model Predictive 

Control for Packaging Application”, The 51th Kasetsart University Annual Conference (2013)  

3.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

 - 

4.  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

  - 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน       อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ – นามสกุล  นายวิชัย  ศิวะโกศิษฐ  )รองศาสตราจารย์(  

1.   ผลงานแต่งหรอืเรียบเรียง ต ารา หนังสือหรอืบทความทางวิชาการ 

   - 

2.  ผลงานวิจัย 

- Kiatkrai Ayuwat, Pramote Sirirote, Wichai Siwakosit, “Biomethane Production from Quality 

Improvement of Food -Waste Biogas”, The 50th Kasetsart University Annual Conference 

(2012) 

- วิชัย  ศิวะโกศิษฐ, ธนศักดิ์  แก้วสมบูรณ์, “พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูม ิและการท านาย

ลักษณะการท างานของเตาผลติก๊าซชวีมวลแบบใส่เชือ้เพลิงเป็นชุดชนิดไหลขึน้”, การประชุมทาง

วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ที่ 51 (2556) 

- อธิพล  เหรียญทอง, วิชัย  ศิวะโกศิษฐ, “การแปรรูปของเสียจากอุตสาหกรรมปาล์มดว้ยวิธีการ

เปลี่ยนรูปโดยการระเบิดเยื่อด้วยไอน้ าแรงดันสูง”, การประชุมทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ที่ 52 (2557)  

- Thana Phupuakrat, Kummun Chooprasird, Wichai Siwakosit, “Preliminary Consideration of  

a Wheel -Rail Interaction of the Vidura Wheel Profile and BS 100A Rail Profile to Lateral 

Dynamic of an SRT Wheelset on a Meter Gauge Straight Track”, The 2nd Thailand Rail 

Academic Symposium (TRAS -2) (2015) 

3.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

 - 

 

4.  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

  - 

 

 

 

 

https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Present.aspx?PresentID=18776
https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Present.aspx?PresentID=18776
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 
 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน       อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ – นามสกุล  นางวไิล  เจยีมไชยศรี )รองศาสตราจารย์(  

1.   ผลงานแต่งหรอืเรียบเรียง ต ารา หนังสือหรอืบทความทางวิชาการ 
   - 

2.  ผลงานวิจัย 
- Chart Chiemchaisri, Wilai Chiemchaisri, Sirilak Prasertkulsak, Nutta Sangnarin Hamjinda,  

Thammarat  Koottatep, Takanori Itonaga, Kazuo Yamamoto, “Evaluation of Treated Sewage 
Reuse Potential and Membrane-Based Water Reuse Technology for the Bangkok Metropolitan 
area”, Water Science and Technology 72 (11) (2015) 1954 -1961 
- Maneechotiros Rotthong, Wilai Chiemchaisri, Paveena Tapaneeyaworawong, Sorawit 

Powtongsook, “Digestion of Settleable Solids from Recirculating Fish Tank Asnutrients Source for 
the Microalga Scenedesmus SP. Cultivation”, Environmental Engineering Research 20 (4) (2015) 
377 -382 
- Chalanda Semsayun, Wilai Chiemchaisri, Chart Chiemchaisri, Nopparat Patchanee, 
“Reduction of Waterborne Microorganisms in Treated Domestic Wastewater for Reuse in 
Agriculture: Comparison Between Floating Media Filter and Sand Filter”, Environmental 
Engineering Research 20 (4) (2015) 403-409  
- Sirilak Prasertkulsak, Wilai Chiemchaisri, Chart Chiemchaisri, “Removals of pharmaceutical 

compounds from hospital wastewater in membrane bioreactor operated under short hydraulic 
retention time”, 2nd International Conference on Emerging Contaminants (2015) 
- Anekpracha Kaewmanee, Samunya Sanguanpak , Wilai Chiemchaisri, Chart Chiemchaisri, 

Kazuo Yamamoto, “Fouling Characteristics of Membrane in an Integrated Two-Stage MBR and 
RO System for Landfill Leachate Treatment”, International Conference on Challenges in 
Environmental Science & Engineering (2015) 
- Chart Chiemchaisri, Wilai Chiemchaisri, Boonyaroj Varinthorn, Boonnorat Jarungwit, 

Nararatchporn Nuansawan, Kazuo Yamamoto, “Pollutant Removals and Greenhouse Gas 
Emissions in Membrane Bioreactor Treating Nitrogen-Rich Landfill Leachate”, IWA Specialist 
Conference on Nutrient Removal and Recovery (2015) 

3.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
4.  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
  - 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 
 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน       อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ – นามสกุล  นายวีรวุฒ ิ กนกบรรณกร )อาจารย์(  

1.   ผลงานแต่งหรอืเรียบเรียง ต ารา หนังสือหรอืบทความทางวิชาการ 
  - 
2.  ผลงานวิจัย 

- Weerawoot Kanokbannakorn, Trin Saengsuwan, Siriroj Sirisukprasert, “Using Superimposed 
Quantity Theory and Negative Sequence Network for Unbalanced Voltage Sag Source 
Detection”,  Engineering Journal Khon Kaen University, 40 (3) (2013) 447-456 

- Weerawoot Kanokbannakorn, Trin Saengsuwan, Siriroj Sirisukprasert, “A Novel Simulation 
of AC Magnetic Contactor Based on Electromagnetic Transients Program”, IEEJ Transactions on 
Electrical and Electronic Engineering. 9 (2) ( 2014) 

- Wicharaphan Somkhunngern, Nithiphat Teerakawanich, Komsan Hongesombut, Weerawoot 

Kanokbannakorn, Sanchai Dechanupaprittha, “Distribution Network Reconfiguration for Power 
Loss Reduction by Binary Particle Swarm Optimization”, The 37th Electrical Engineering 
Conference, (EECON-37)  (2014) 

- Napol Varachitchai, Nakhon Niramitwasu, Chowarit Mitsantisuk, Weerawoot 

Kanokbannakorn, “A Spectrogram Analysis of Impact Force Response in a Tele-operated 
Robot System”, The 29th International Technical Conference on Circuit/Systems Computers 
and Communications (ITC -CSCC) (2014) 

- Vorawit Binsaid, Weerawoot Kanokbannakorn, Komsan Hongesombut, “An Optimal Load 
Shedding Approch for PEA’s Microgrid System Using Fuzzy Logic”, Conference of Electric 
Power Supply Industry 2014 (CEPSI 2014)  (2014) 

- Siwapon Srisonphan, Nithiphat Teerakawanich, Weerawoot Kanokbannakorn, Komsan 
Hongesombut, “Electrically Induced Explosive Atomization viaLocalized Nano-channel in an 
Insulator”, The 17th Asian Conference on Electrical Discharge (ACED 2014) (2014) 

3.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
   - 

4.  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
  - 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน       อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ – นามสกุล  นายเลิศชัย  ระตะนะอาพร )รองศาสตราจารย์(  

1.  ผลงานแตง่หรอืเรียบเรียง ต ารา หนังสือหรอืบทความทางวชิาการ 

- Lertchai  Ratana-Arporn, “Developing Safety Behavior Practice Suitable for Thai Industrial 
Operators”, World Academy of Science, Engineering and Technology (65) (2012) 210-212 

2.  ผลงานวิจัย 

-  Lertchai  Ratana-Arporn, Aphisith Angkhanit, “Developing Safety Behavior Practice 
Suitablefor Thai Industrial Operators”, ICES 2012 : International Conference on Ergonomics and 
Savfety, (2012) 

-  Orawan Buaban , Ailada Treerattrakoon, Lertchai  Ratana-Arporn, “The Study of the  
 Factors Affecting Accident in Motor Manufacturing of Air - Conditioner Factory”, The 5 th    
 National Safety Engineering Conference (2014)  

-  Chanvit Lerdlit, Kris Wonggasem, Lertchai  Ratana-Arporn, “Workstation Improvement of 
the Machining Operator by Using NIOSH Lifting Equation and REBA Method for the Ergonomics 
Postures Assessment: Case Study of Engine Part Factory”, The 6 th National Safety Engineering 
Conference (2015) 

-  ธีศิษฏ์ เสมา, กฤษ วงษ์เกษม, เลิศชัย ระตะนะอาพร, “การช้ีบ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง
ในกระบวนการผลตินมพาสเจอร์ไรส์ตามมาตรฐาน มอก.18001-2554”, การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตก าแพงแสน ครั้งที่ 12 )2558(  

-  นายวันชนะ พรหมฤทธิ์ , เลศิชัย ระตะนะอาพร, “การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพด้านความ
ปลอดภัยในการท างานของพนักงานในอุตสาหกรรมการตดิตั้งลิฟต์”, การประชุมวิชาการวิศวกรรม
ความปลอดภัยแหง่ชาติ ครั้งที่ 6  )2558(  

- นายนิติธร ทัพเลื่อน, เลิศชัย ระตะนะอาพร, “การศกึษาพฤติกรรมการท างานของคนพิการได้ยิน
หรอืสื่อความหมายในโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกและเมลามีน เพื่อจัดท าหลักปฏิบัติดา้นความ
ปลอดภัย”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 6 )2558(  

3.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
      - 

4.  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
- 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน       อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ – นามสกุล  นายเสรี  เศวตเศรนี  )รองศาสตราจารย์(  

1.   ผลงานแต่งหรอืเรียบเรียง ต ารา หนังสือหรอืบทความทางวิชาการ 

   - 

2.  ผลงานวิจัย 

- จารุวรรณ  แก้วแสนซาว, พีรยุทธ์  ชาญเศรษฐิกุล, เสรี  เศวตเศรนี, “ปัญหาการจัดงานเชิงเส้น

แบบสองขัน้”, การประชุมวิชาการด้านการวิจัยด าเนินการแห่งชาติ ประจ าปี 2555 (2555) 

- ศริิพร ด่านคชาธาร ,เสรี  เศวตเศรนี  ,“ การพัฒนาระบบวิเคราะหก์ารเกิดอุบัติเหตุในการท างาน 

กรณีศกึษาบริษัทบริหารงานขายรถจักรยานยนต์ ” , การประชุมวิชาการแหง่ชาติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน ครัง้ที่ 10 ,6-7 ธันวาคม 2556  (2556) 

- ญาณฐิา  แพงประโคน  ,ก่อโชค จันทวรางกูร ,เสรี เศวตเศรนี ,“ ระบบข้อมูลเฝา้ระวังน้ าท่วมส าหรับ

โรงงานอุตสาหกรรมในเขตพืน้ที่จังหวัดสระบุรี ” , การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย

แหง่ชาติ ครัง้ที่ 6, 4 กรกฎาคม 2558  (2558) 

- วรวุฒิ  ศิริเคารพ  ,พิพัฒน์  สอนวงษ์ , เสรี  เศวตเศรนี  ,“ การศกึษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด

อุบัติเหตุในงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมของรถปั้นจั่นชนิดล้อยางบูมไฮดรอลิกของบริษัทรถ

ปั้นจั่นใหเ้ชา่”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแหง่ชาติ ครั้งที่ 6, 4 กรกฎาคม 2558  

(2558) 

3.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

   - 

4.  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

  - 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน       อาจารย์พิเศษ 

 

ชื่อ – นามสกุล  นายสุชาติ  เหลืองประเสริฐ  )ผูช่้วยศาสตราจารย์(  

1.   ผลงานแต่งหรอืเรียบเรียง ต ารา หนังสือหรอืบทความทางวิชาการ 

   - 

2.  ผลงานวิจัย 

- Nusara Sinbuathong, Kanchanakhan, Budsakorn, Suchat Leungprasert, “Biohydrogen 

production from normal starch wastewater with heat -treated mixed microorganisms from a 

starch factory”, International Journal of Global Warming, 7 (3) (2015) 293 -306  

- Nusara Sinbuathong, Somjit, Chamaiporn, Suchat Leungprasert, “Feasibility Study for 

Biohydrogen Production From Raw Brewery Wastewater”, International Journal of Energy 

Research 39 (13) (2015) 1769 -1777 

- Nuttaphol Luebay, Suchat Leungprasert, Sanya Sirivithayapakorn, “Organic Pollutants and 

Heavy Metals Transport in the Lower Chaophraya Basin Using SWAT Model”, Proceedings of 

the IIER International Conference (2015) 

- Jittra Jinanan, Suchat Leungprasert, “Feasibility Study of Low Cost Biofilter to Control 

Ammonia from Livestock farms”, 2015 International Conference on Chemical Processes, 

Ecology & Environmental Engineering (ICCPEE'2015) (2015) 

3.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

   - 

4.  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

  - 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน       อาจารย์พิเศษ 

 

ชื่อ – นามสกุล  นายอภิชาต  แจ้งบ ารุง  )ผูช่้วยศาสตราจารย์(  

1.   ผลงานแต่งหรอืเรียบเรียง ต ารา หนังสือหรอืบทความทางวิชาการ 

   - 

2.  ผลงานวิจัย 

- Amarin Tongkratoke, Anchasa Pramuanjaroenkij, Apichart Chaengbamrung, Sadik Kakac, 

“Numerical Study of Nanofluid Heat Transfer Enhancement with Mixing Thermal Conductivity 

Models”, Computational Thermal Sciences 6 (1) (2014) 1 -12 

- Amarin Tongkratoke, Anchasa Pramuanjaroenkij, Apichart Chaengbamrung, Sadik Kakac, 

“Nanofluids Flow Simulation as the Flow Through the Porous Media”, the International 

Symposium on Convective Heat and Mass Transfer, June 8 -13, 2014, Kusadasi, Turkey 

(2014) 

- Amarin Tongkratoke, Anchasa Pramuanjaroenkij, Apichart Chaengbamrung, Sadik Kakac, 

“The Permeability Effects of Copper -Nanofluid Flow with Using the porous Media Model”, 

The International Symposium on Advances in Computational Heat Transfer (CHT15) (2015) 

- Amarin Tongkratoke, Anchasa Pramuanjaroenkij, Apichart Chaengbamrung, Sadik Kakac, 

“The Development of Mathematical Modeling for Nanofluid as a Porous Media in Heat 

Transfer Technology”, IX Minsk International Seminar “Heat Pipes, Heat Pumps, Refrigerators, 

Power Sources” (2015) 

3.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

   - 

4.  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

  - 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน       อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ – นามสกุล  นายเอกไท วิโรจน์สกุลชัย  )ผู้ช่วยศาสตราจารย์(  

1. ผลงานแต่งหรอืเรียบเรียง ต ารา หนังสือหรอืบทความทางวชิาการ 

- 

2.  ผลงานวิจัย 

- ชาคริต กิตตทิรัพย์เจริญ, เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, ยศวีร ์วรีะก าแหง, ปฎล สุขจิตต์,  

กฤษฎา วรรณทอง, “การศึกษาการใชค้าตาลิสต์ที่รับความรอ้นด้วยไฟฟ้าในการเพิ่มอุณหภูมิไอเสีย

จากเครื่องยนต์ดเีซลเชื้อเพลิงร่วมเพื่อลดมลภาวะในช่วงการขับขี่ในเมือง”, AEC2002, การประชุม

วิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแหง่ประเทศไทย ครั้งที่ 27 (ME-NETT 27), ชลบุรี (2556) 

- Watcharin Chantarasuwan, Ekathai Wirojsakunchai, “A Computational Fluid Dynamics Study 

on Improving Raw Fuel Injection Distributions in front of Diesel Oxidation Catalysts”, Kasetsart 

Journal (Nat. Sci.), (47)  (2013)  635-645.  

- Raweewat Wiratchawong, Wishsanuruk Wechsatol, Kridsada  Wannathong, Ekathai 

Wirojsakunchai, “Oxidation Reduction of Methane with Palladium-Ruthenium Bimetallic 

Catalysts under Toxication Effects of Hydrogen Sulfide”, International Journal of Mechanical and 

Production Engineering, 2 (3) (2014) 51-54 

- Sirichai Jirawongnuson, Worathep Wachirapan, Tul Suthiprasert, Ekathai Wirojsakunchai, “A 

Parametric Study of Diesel Oxidation Catalyst Performance on CO Reductions in Diesel Dual 

Fuel Engine Exhaust”, Key Engineering Materials, (656-657) (2015) 538-543 
 

3.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

- 
 

4.  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  

- 

 

 

 

http://www.scientific.net/author/Worathep_Wachirapan
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน       อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ – นามสกุล  นายปราโมทย์  ประจนปัจจนึก  )ผู้ช่วยศาสตราจารย์(  

1.   ผลงานแต่งหรอืเรียบเรียง ต ารา หนังสือหรอืบทความทางวิชาการ 

- ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก ,“การมสี่วนรว่มในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนของประชาชน 

ต าบลบางขุนไทร อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี”  ,การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง บูรณา

การแห่งวิธีวิทยา : สื่อ สังคมและการจัดการ  ,วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556  (2556) 

- ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก ,“คา่เสียหายเชิงลงโทษในคดีสิ่งแวดล้อม”  ,วารสารรัฐสภาสาร ฉบับ

เดือนสิงหาคม พ.ศ .2557  (2557)  

- ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก ,“ปัญหาเรื่องอายุความในการเรียกร้องค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม

ตามพระราชบัญญัติสง่เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ .ศ .2535 ”  ,วารสารรัฐสภาสาร ฉบับ

นกันยายน พ.ศเดือ .2557  (2557) 

- ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก ,“ความผดิทางการเมอืงในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน”  ,วารสารรัฐสภา

สาร ฉบ ับเดือนมถิุนายน พ .ศ .2558  (2558) 

- ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก ,“ปัญหาเรื่องภาระการพิสูจนใ์นคดีสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ .ศ .2535 ”  ,วารสารรัฐสภาสาร ฉบับเดือนกรกฎาคม 

พ.ศ .2558  (2558) 

2.  ผลงานวิจัย 

   - 

3.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

   - 

 

4.  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

  - 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน       อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ – นามสกุล  นายเมธินพัฐ บวรธรรมรัตน์  )อาจารย์(  

1.   ผลงานแต่งหรอืเรียบเรียง ต ารา หนังสือหรอืบทความทางวิชาการ 

- เมธินพัฐ บวรธรรมรัตน์ และคณะท างาน, “คู่มอืการปฏิบัติงาน ตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552”, ส านักเทคโนโลยี 

ความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม,  2555 

2.  ผลงานวิจัย 

 - 

3.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

- โครงการวิเคราะหก์ารอพยพคนในสถานีรถไฟฟ้า, โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว, การรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทย, 2558 

- โครงการประเมินความเสี่ยงภัยของโรงงานประเภทความเสี่ยงภัยด้านอัคคีภัยสูง ตามกฎหมาย

กรมโรงงานอุตสาหกรรม, การนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,  2559   

4.  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

  - 

 

 

 

 

 

 


