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1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย   หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  
(ตอเน่ือง) 

ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Industrial Program in Industrial Management 
(Continuing Program) 

 
2. ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย   ช่ือเต็ม    อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม) 
    ช่ือยอ     อส.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม) 
ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม    Bachelor of Industrial (Industrial Management) 
    ช่ือยอ     B.Ind. (Industrial Management) 

 
3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ตอเน่ือง) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
4. ปรัชญา  

มุงสรางบัณฑิตเปนผูมีความรู มีความสามารถ มีความเปนผูนํา มีคุณธรรมและจริยธรรม ในดานการจัดการ
อุตสาหกรรม เพื่อนําไปพัฒนาอุตสาหกรรมอยางย่ังยืน 

 
5. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมมุงผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังน้ี 
5.1. มีความรู ทักษะ ในศาสตรของการจัดการอุตสาหกรรม และสามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5.2. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถแกปญหาเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรม  
5.3. สามารถนําความรูในดานการจัดการอุตสาหกรรมมาประยุกตใชในการประกอบอาชีพ 
5.4. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีในการทํางานในดานอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5.5. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
5.6. มีความสามารถในการสื่อสาร และทํางานรวมกับกับบุคคลภายใน และภายนอกองคกรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

6.1. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  หรือระดับอนุปริญญา (3 ป) ในสาขาวิชา
ทางดานอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ หรือมีประสบการณทางดานอุตสาหกรรมโดยพิจารณาความเห็น
ของอาจารยประจําหลักสูตร  

6.2. มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการรับ
นักศึกษาเขาศึกษาในระดับปริญญาตร ี

 



 

7. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา 
บัณฑิตหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ตอเน่ือง) สามารถประกอบ

อาชีพในสายงานตาง ดังน้ี 
7.1. งานอุตสาหกรรมและธุรกิจการคา ประกอบอาชีพในสถานประกอบการดานตางๆ ไดแก ดานการจัดการ

คลังสินคา การขนสงและโลจิสติกส การกระจายสินคา การวางแผนและควบคุมการผลิต การออกแบบการผลิต 
การออกแบบกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการจัดซื้อจัดจาง เปนตน  

7.2. งานราชการ ไดแก นักเทคโนโลยี นักวิชาการ ครูผูชวย เจาหนาที่ปฏิบัติการ ชางเทคนิคฝายปฏิบัติงาน 
ประจํากองในสังกัดกระทรวงตางๆ ที่เปนไปตามขอกําหนดสํานักงานขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 

7.3. งานรัฐวิสาหกิจ การประปาสวนภูมิภาค การประปานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟานคร
หลวง การรถไฟแหงประเทศไทย และการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย  

 
8. โครงสรางหลักสูตร 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 88 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาดังน้ี 

หมวดวิชาและกลุมวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

หลักสูตรท่ีเสนอ 
(หนวยกิต) 

เกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 15 หนวยกิต ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
 1.1 กลุมวิชาภาษา 3-6  
 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 3-6  
 1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร 3-6  
 1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
3-6  

 1.5 กลุมวิชาการบริหารจัดการ 3  
2. หมวดวิชาเฉพาะ 67 หนวยกิต ไมนอยกวา 65 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ 49  
 2.2 กลุมวิชาเอกเลือก 12  
 2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 6  
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หนวยกิต ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
การจัดการเรียนการสอน 
 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตองเรียนทุกกลุมวิชารวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต โดยมีรายวิชาบังคับ จํานวน 
25 หนวยกิต และรายวิชาเลือก อยางนอย 5 หนวยกิต จากรายวิชาเลือกในกลุมวิชาใดก็ได ดังน้ี 

1. กลุมวิชาภาษา                
 1.1 บังคับ             เรียน  9 หนวยกิต 

 061101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร             3(3-0-6) 
061102 ภาษาอังกฤษ 1                        2(1-2-3) 
061103 ภาษาอังกฤษ 2                       2(1-2-3) 
061104 ภาษาอังกฤษ 3                        2(1-2-3) 
 
 



 

 1.2 เลือก  เรียน      0 – 5 หนวยกิต 
061105 ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ           3(3-0-6) 
061106 ความงดงามทางภาษาไทย           3(3-0-6) 
061107  ภาษาอังกฤษ 4                        2(1-2-3) 
061108 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน           3(3-0-6) 
061109 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน                    3(3-0-6) 
061110 ภาษาเขมรพื้นฐาน           3(3-0-6) 
061111 ภาษาฮินดีพื้นฐาน           3(3-0-6) 
061112 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน           3(3-0-6) 
061113 ภาษาลาวพื้นฐาน           3(3-0-6)  
061114 ภาษาพมาพื้นฐาน           3(3-0-6)  
061115 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน           3(3-0-6)  
061116 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน           3(3-0-6)  

2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
 2.1 บังคับ  เรียน  9 หนวยกิต   

061201 ศาสตรพระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที ่๙ 2(1-2-3) 
061202 ความเปนไทย                          3(3-0-6) 
061203 อาเซียนศึกษาและความเปนพลเมืองอาเซียน       2(1-2-3)  
061204 การคิดเพื่อการดําเนินชีวิต          2(1-2-3) 

 2.2 บังคับเลือก  เรียน 2 หนวยกิต   
061205 การเปนผูประกอบการสมัยใหม      2(1-2-3)                                        
061206 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต                     2(1-2-3) 
061207 การจัดการตนเองเพื่อการพัฒนางาน                                 2(1-2-3) 

 2.3 เลือก  เรียน     0 – 5 หนวยกิต 
061208 จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิต          3(3-0-6) 
061209 มนุษยกับสุนทรียภาพ                 3(3-0-6)  
061210 การใชเหตุผลในสังคม                 2(2-0-4) 
061211 ความรูเกี่ยวกับระบบโลก สังคมโลกในปจจุบันและอนาคต    3(3-0-6) 
061212 มนุษยกับอารยธรรม                   2(2-0-4) 
061213 กฎหมายในการดํารงชีวิต              3(3-0-6)  
061214 แหลงและวิธีการเรียนรูดวยตนเอง     2(2-0-4) 

3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  
 3.1 บังคับ  เรียน      3 หนวยกิต   

 061301 คณิตศาสตรเพื่อการตัดสินใจ         2(1-2-3) 
061302 วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ    1(0-2-1) 

 3.2 บังคับเลือก   เรียน     2 หนวยกิต   
061303 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน   2(1-2-3) 
061304 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสื่อประสม          2(1-2-3) 
061305 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับสํานักงานอัตโนมัติ       2(1-2-3)  



 

 3.3 เลือก  เรียน    0 – 5 หนวยกิต 
061306 สิ่งแวดลอมและพลังงานเพื่อความย่ังยืนแหงชีวิต    3(3-0-6) 
061307 อาหารเพื่อชีวิต                        2(1-2-3) 
061308 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน          2(1-2-3) 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไมนอยกวา 65 หนวยกิต 
1. กลุมวิชาเอกบังคับ   เรียน    49 หนวยกิต 

501311 วัสดุอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
501312 สถิติเพื่อการจัดการโรงงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
501321 การศึกษาการทํางาน 3(2-2-5)   
501322 การจัดการตนทุนและเศรษฐศาสตรในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)   
501326 ปฏิบัติการควบคุมและบริหารคุณภาพสําหรับงานอุตสาหกรรม 3(0-6-3)   
501331 การเขียนแบบวิศวกรรมดวยคอมพิวเตอร 3(0-6-3)   
501332 การจัดการสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)   
501333 วิศวกรรมคุณคา 3(2-2-5)   
501334 ปฏิบัติการวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 3(0-6-3)   
501421 การวิจัยดําเนินงานเบื้องตน 3(2-2-5)   
501423 การออกแบบและวางผังโรงงาน 3(2-2-5)   
501327 การบริหารงานในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
501431 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 3(2-2-5)   
501432 การจําลองสถานการณดวยคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม 3(0-6-3)   
501433 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในการจัดการอุตสาหกรรม 3(0-6-3)  
501434 โลจิสติกสและการจัดการหวงโซอุปทาน 3(2-2-5)   
501471 การเตรียมโครงการพิเศษในงานอุตสาหกรรม 1(0-2-1)   
501472 โครงการพิเศษในงานอุตสาหกรรม 3(0-6-3)   

2. กลุมวิชาเอกเลือก  เรียนไมนอยกวา   12 หนวยกิต 
501313 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 3(3-0-6)   
501323 องคกรและการจัดการในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)   
501324 กรรมวิธีการผลิต 3(2-2-5)   
501325 การยศาสตร 3(2-2-5)   
501335 การจัดการทรัพยากรมนุษยในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)   
501336 การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)  
501337 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6)   
501338 เทคนิคการสื่อสาร 3(2-2-5)   
501341 การจัดการวัสดุคงคลังและคลังสินคา 3(3-0-6)   
501351 การบริหารบํารุงรักษา 3(2-2-5)   
501352 ระบบอัตโนมัติ 3(1-4-4)   
501353 มาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม 3(2-2-5)   
501354 การใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบและการผลิต CAD/CAM 3(1-4-4)   
501424 การออกแบบการทดลอง 3(2-2-5)   



 

501425 หัวขอพิเศษในการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6)   
501441 การบริหารโครงการและความเสี่ยง 3(3-0-6)   
501473 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6)   

3. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  เรียน    6 หนวยกิต 
501461 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพในงานอุตสาหกรรม 1(0-45-0)  
501462 ฝกประสบการณวิชาชีพในงานอุตสาหกรรม  5(0-250-0)   
501463 สหกิจศึกษา  6(0-640-0)   

 ค. หมวดวิชาเลือกเสร ีเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชาน้ี 
 
9. บุคลากร 

อาจารยประจํา  
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา สถาบันท่ีจบการศึกษา 

1 ดร.วรุทัย  เดชตานนท -  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
-  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการ
จัดการงานกอสราง 
-  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาการจัดการงานวิศวกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

2 ดร.ปรัชญ   บุญแซม 
 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีการผลิต  
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีการผลิตทาง
อุตสาหกรรม  
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาโลจิสติกส  

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 
มหาวิทยาลัยหอการคา 

3 อาจารยจิรวัฒน  โลพันดุง 
 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ 
- ครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสา
หการ   

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุร ี

4 อาจารยอนุชิต  คงฤทธ์ิ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ 
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี



 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา สถาบันท่ีจบการศึกษา 
5 อาจารยละอองดาว  ขุนงิ้ว - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา

วิศวกรรมอุตสาหการ 
- วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาเทคโนโลยีการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

6 ดร.องอนงค แสงผอง - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมขนสง 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา      
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมขนสง 
- วิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนสง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

7 อาจารยกนกพร  บุญจบูุตร - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมไม 
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 

8 อาจารยณพิตร  วัฒนวีรพงษ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ 
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
อาจารยประจําหลักสูตร 

 

 

   

ดร.วรุทัย เดชตานนท อาจารยจิรวัฒน  โลพันดุง  ดร.ปรัชญ  บุญแซม อาจารยณพิตร วัฒนวีรพงษ 
 
 

 
 
 

  

อาจารยละอองดาว  ขุนงิ้ว 
 

อาจารยอนุชิต  คงฤทธ์ิ 
 

อาจารยกนกพร  บุญจูบุตร 
(ลาศึกษาตอ) 

 



 

10. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
อาจารยอนุชิต  คงฤทธ์ิ   ประธานหลักสูตร 
ดร.ปรัชญ  บุญแซม   กรรมการ 
ดร.วรุทัย เดชตานนท   กรรมการ 
ดร.องอนงค แสงผอง   กรรมการ 
อาจารยจิรวัฒน  โลพันดุง   กรรมการ 
อาจารยณพิตร  วัฒนวีรพงษ  กรรมการ 
อาจารยละอองดาว  ขุนงิ้ว  กรรมการและเลขานุการ 

 
11. อาจารยท่ีปรึกษาตลอดหลักสูตร 

อาจารยจิรวัฒน โลพันดุง 
 
12. แผนการเรียนในแตละภาคการศึกษา 

 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
061205 การเปนผูประกอบการสมัยใหม  2(1-2-3)   
501311 วัสดุในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)   
501312 สถิติเพื่อการจัดการโรงงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)   
501332 การจัดการสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)   
501431 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 3(2-2-5)   
501334 ปฏิบัติวิการศวกรรมความปลอดภัยใน

โรงงานอุตสาหกรรม 
3(0-6-3)   

501351 การบริหารบํารุงรักษา 3(2-2-5)   
 รวมหนวยกิต 20 * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม 20 * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
061104 ภาษาอังกฤษ 3 2(1-2-3)   
061303 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศ

ออนไลน 
2(1-2-3)   

501322 การจัดการตนทุนและเศรษฐศาสตรในงาน
อุตสาหกรรม 

3(2-2-5) 
 

 

501326 ปฏิบัติการควบคุมและการบริหารคุณภาพ
ในงานอุตสาหกรรม 

3(0-6-3) 
 

 

501321 การศึกษาการทํางาน 3(2-2-5)   
501434 โลจิสติกสและการจัดการหวงโซอุปทาน 3(2-2-5)   
501471 การเตรียมโครงการพิเศษในงาน

อุตสาหกรรม 
1(0-2-1) 

 
 

501333 วิศวกรรมคุณคา 3(2-2-5)   
 รวมหนวยกิต 20 * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม 40 * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
501432 การจําลองสถานการณดวยคอมพิวเตอรใน

งานอุตสาหกรรม 
3(0-6-3)   

501336 การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)   
501337 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการ

อุตสาหกรรม 
3(3-0-6)   

 รวมหนวยกิต 9 * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม 49 * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
 
 
 
 
 
 



 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
061203 อาเซียนศึกษาฯ 2(1-2-3)   
061xxx เลือกศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)  *เลือกศึกษาทั่วไป 
501423 การออกแบบและวางผังโรงงาน 3(2-2-5)   
501433 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในการจัดการ

อุตสาหกรรม 
3(0-6-3) 

 
 

501472 โครงการพิเศษในงานอุตสาหกรรม 3(0-6-3)   
501421 การวิจัยดําเนินงานเบื้องตน 3(2-2-5)   

 รวมหนวยกิต 17 * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม 66 * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
061201 ศาสตรพระราชาฯ 2(1-2-3)   
061xxx เลือกศึกษาทั่วไป  2(x-x-x)  *เลือกศึกษาทั่วไป 
501331 การเขียนแบบวิศวกรรมดวยคอมพิวเตอร 3(0-6-3)   
501338 เทคนิคการสื่อสาร 3(2-2-5)   
501441 การบริหารโครงการและความเสี่ยง 3(3-0-6)   
501461 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพในงาน

อุตสาหกรรม 
1(0-45-0)   

501425 หัวขอพิเศษในการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6)   
 รวมหนวยกิต 17 * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม 83 * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
    

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
501462 ฝกประสบการณวิชาชีพในงานอุตสาหกรรม 5(0-250-0)   

 รวมหนวยกิต 5 * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม 88 * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 

* หมายเหตุ  
1. วิชาเลือกเสรีเปนรายวิชาที่โปรแกรมวิชากําหนดใหนักศึกษาเลือกเรียนตามความตองการของ

นักศึกษา โดยเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2. เลือกศึกษาทั่วไป ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใรหมวดศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาทยาลัย 
 

13. คําอธิบายรายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

 1. กลุมวิชาภาษา 
รหัสวิชา   ชื่อและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ศ) 
061101   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                    3(3-0-6) 

(Thai for Communication) 
   ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือสื่อสาร กระบวนการพัฒนาทักษะการ
พูด การฟง การอาน และการเขียน การใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน การยอความ การสรุปความ การใชภาษาไทย
ในการสื่อสาร ที่เปนทางการและไมเปนทางการ การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงานโดยใชสื่อและเทคโนโลยี 

  Importance of Thai language as communication tools, development 
processes for speaking, listening, reading, and writing using Thai language in daily life, 
summarizing, using Thai language for both formal and informal communication, report writing, 
making presentation using media and technology. 
 
061102  ภาษาอังกฤษ 1                      2(1-2-3) 

(English 1) 
  การฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร                            

ในชีวิตประจําวัน ในการทักทาย การแนะนําตัว  การบรรยายบุคคล  การบรรยายสิ่งของ  การบรรยายสถานที่ 
การบรรยายเหตุการณตาง ๆ การระบุความสนใจและงานอดิเรก และการวางแผนอนาคต 

 Listening, speaking, reading, and writing on fundamental English for daily 
life communication, greeting, self-introduction, describing people, describing things, describing 
places, describing events, indicating interests and hobbies, and planning the future 
 
061103   ภาษาอังกฤษ 2                     2(1-2-3) 

(English 2) 
  การฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

ในระดับที่สูงข้ึน การขอขอมูลและการใหขอมูลทั่วไป การใหขอเสนอแนะ การแสดงความคิดเห็น การแสดง
ความรูสึก การตีความ การสรุปความ การจับใจความสําคัญ   



 

 Listening, speaking, reading, and writing English for daily life advanced 
communication, requesting and giving general information, giving suggestions, giving opinions, 
expressing feelings, inferring, summarizing, finding main ideas 
 
061104   ภาษาอังกฤษ 3                      2(1-2-3) 

(English 3) 
  การฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับ                

การเตรียมขอมูลเพื่อใชในการสมัครงาน การอานประกาศรับสมัครงาน การสมัครงาน การสอบถามขอมูล        
เกี่ยวกับงาน การเขียนประวัติยอและจดหมายสมัครงาน รวมถึงการสัมภาษณงาน 

Listening, speaking, reading, and writing English for preparing application 
information, reading job advertisements, job application, requesting job-related information, 
writing resume and application letters, job interviews 
 
061105   ภาษาไทยเพ่ืองานอาชีพ                   3(3-0-6) 
    (Thai for Career) 

ทักษะการใชภาษาไทยในการสื่อสารสําหรับงานอาชีพอยางมี ศิลปะ ถูกตอง                   
ตามกาลเทศะ บุคคล และโอกาส การนําเสนอในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ การเขียนประชาสัมพันธ
และโฆษณา การเขียนโครงการ การเขียนรายงานสําหรับงานอาชีพ และการเขียนจดหมาย 

Skills in using Thai language for career artistically, correctly, with 
appropriate time, places, people, and occasions, presenting knowledge, opinions, and 
suggestions, writing public relation and advertisements, writing projects, writing reports for 
career, writing letters. 

 
061106  ความงดงามทางภาษาไทย                   3(3-0-6) 

(Aesthetics of Thai Language) 
  ความสําคัญและคุณคาของภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป การรับรู ถึงความงดงาม              

ทางภาษา การประเมินคุณคาใหสอดคลองกับเน้ือหา และการถายทอดความงดงามทางภาษาในรูปแบบตาง  ๆ
The importance and value of Thai language in the literary arts, 

perception on beauty of language, evaluation of value relating to content, and expressing the 
beauty of language in various forms. 
 
061107   ภาษาอังกฤษ 4                      2(1-2-3) 

(English 4) 
                               การฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการทํางาน 
ไดแก การทักทาย การตอนรับ การนัดหมาย การถามและการใหขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ การจดบันทึก การเขียน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส และการนําเสนองาน 
   Listening, speaking, reading, and writing for career communication such as 
greetings, welcoming, making appointment, asking and giving career-related information, taking 
notes, writing e-mails, and giving presentation. 
 
 
 
 



 

061108  ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน                    3(3-0-6) 
    (Fundamental Chinese) 

ทักษะการฟง พูด ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การอาน               
ออกเสียง ภาษาจีนกลางตามมาตรฐาน ระบบเสียงภาษาจีนกลางเบื้องตน ทักษะการอานอักษรพินอิน หลักการ
เขียนอักษรจีนเบื้องตน 

Listening and speaking skills of Chinese for communication in daily life, 
reading aloud according to Chinese standards, basic sound system of Chinese, Pinyin characters 
reading skills, fundamental concepts of Chinese character writing. 
 
061109  ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน                    3(3-0-6) 
    (Fundamental Japanese) 

คําศัพท รูปประโยค ไวยากรณพื้นฐานภาษาญี่ปุนโดยตัวอักษรโรมัน และการสนทนา
ที่ใชในชีวิตประจําวัน 

Basic Japanese vocabularies, sentences, structures using Roman 
characters, and conversations in daily life. 
 
061110  ภาษาเขมรพ้ืนฐาน                    3(3-0-6) 
    (Fundamental Khmer) 

โครงสรางพื้นฐานของภาษาเขมร ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การ
สนทนาในชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา 

Basic structures of Khmer language, listening, speaking, reading, and 
writing skills, conversations in daily life according to Cambodian culture. 
 
061111  ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน                    3(3-0-6) 
    (Fundamental Hindi) 

โครงสรางพื้นฐานทางภาษาฮินดี ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การ
สนทนาในชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวอินเดีย 

Basic structures of Hindi language, listening, speaking, reading, and 
writing skills, conversations in daily life according to Indian culture. 

 
061112   ภาษาฝรั่งเศสพ้ืนฐาน                     3(3-0-6) 
   (Fundamental French) 

ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส และไวยากรณ ทักษะเบื้องตนการฟง การพูด การอาน                   
และการเขียน การสนทนาในชีวิตประจําวัน  

French characters and grammar, basic skills in listening, speaking, 
reading, and writing, conversation in daily life. 

 
061113   ภาษาลาวพ้ืนฐาน                    3(3-0-6) 
   (Fundamental Laos) 

โครงสรางพื้นฐานทางภาษาลาว ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การ
สนทนาในชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวลาว 

Basic structures of Lao language, listening, speaking, reading, and writing 
skills, conversations in daily life according to Laos culture. 



 

061114   ภาษาพมาพ้ืนฐาน                    3(3-0-6) 
   (Fundamental Burmese) 

โครงสรางพื้นฐานทางภาษาพมา ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การ
สนทนาในชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวพมา 

Basic structures of Burmese language, listening, speaking, reading, and 
writing skills, conversations in daily life according to Burmese culture. 

 
061115   ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน                    3(3-0-6) 
   (Fundamental Vietnamese) 

โครงสรางพื้นฐานทางภาษาเวียดนาม ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน 
การสนทนาในชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวเวียดนาม 

Basic structures of Vietnamese language, listening, speaking, reading, and 
writing skills, conversations in daily life according to Vietnamese culture. 

 
061116  ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน                     3(3-0-6) 
    (Fundamental Korean) 

โครงสรางพื้นฐานของภาษาเกาหลี ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การ
สนทนาในชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวเกาหลี 

Basic structures of Korean language, listening, speaking, reading, and 
writing skills, conversations in daily life according to Korean culture. 

 
2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รหัสวิชา   ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-ศ) 
061201   ศาสตรพระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๙             2(1-2-3) 
   (King Bhumibol Adulyadej’s Science)   

แนวทางการเรียนรูศาสตรพระราชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช  หลักการทรงงาน  โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
ประยุกตใชเพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืน  

Guidelines for learning H.M. King Bhumibol Adulyadej’s philosophy, 
working principles, Royal-initiated projects and Sufficiency Economy Philosophy, and the 
applications for sustainable development. 

 
061202   ความเปนไทย                     3(3-0-6) 
   (Thainess) 

  ความหมายคุณคาของชีวิต คุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา หลักสิทธิมนุษยชน          
เพื่อการดํารงชีวิต การตัดสินคุณคาและมาตรฐานทางจริยธรรม คานิยม วัฒนธรรมและประเพณีไทย การปฏิบัติตน
ตามศาสนพิธีและวันสําคัญตาง ๆ  การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข 
ภูมิศาสตรประเทศไทยที่มีผลตอเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคตาง ๆ  รวมถึงอัตลักษณ    ทองถ่ินไทยและทองถ่ิน
โคราช 

Meaning and value of life, moral, ethics based on religion principles, 
principles of human rights for living, judgment of values on the basis of ethics, values, culture 
and Thai tradition, practice the ordinances and important dates, democratic form of government 



 

with the King as Head of State, Thailand's geography which affects the economy and society of 
different regions, including identities, local Thai and local Korat. 
 
061203  อาเซียนศึกษาและความเปนพลเมืองอาเซียน   2(1-2-3) 
   (ASEAN Studies and ASEAN Citizen) 

  ความเปนมาของประชาคมอาเซียน บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมและภูมิรัฐศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน และความรวมมือของประเทศสมาชิก
อาเซียน อาเซียนกับกรอบความรวมมือระหวางประเทศอื่น ๆ การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามสิทธิ เสรีภาพ 
หนาที่ ความรับผิดชอบ ตามกฎเกณฑของสังคม การทํากิจกรรมจิตอาสา และการอยูรวมกันอยางสันติใน
ประชาคมอาเซียน 

Background of the ASEAN Community, political, economic, social and 
cultural contexts of ASEAN Charters and cooperation among ASEAN member countries, ASEAN 
and cooperation frameworks with other countries, being good citizen with the rights, freedom, 
duties, responsibility according to social rules, doing volunteer works, and living together in 
peace in ASEAN Community. 
 
 
061204   การคิดเพ่ือการดําเนินชีวิต     2(1-2-3) 

(Thinking for Living) 
ความหมาย ความสําคัญของการคิด มโนทัศนที่ เกี่ยวของกับการคิด ประสาท

วิทยาศาสตรการคิด ความสัมพันธของการคิด การเรียนรู ความรูและความจํา ประเภทการคิด ทักษะและ
กระบวนการคิด การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดสรางสรรค และการคิดแกปญหา เนนการฝกปฏิบัติและการ
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ 

Definitions, importance of thinking, concepts about thinking, nerve, 
thinking sciences, relationship of thinking, learning, knowledge, and memory, types of thinking, 
thinking skills and process, critical thinking, creative thinking, and problem solving, with focuses 
on practicing and applying to quality living. 
061205   การเปนผูประกอบการสมัยใหม      2(1-2-3) 

(Modern Entrepreneurs) 
 แนวคิดพื้นฐานและจริยธรรมทางธุรกิจสําหรับการเปนผูประกอบการ การวิเคราะห

โอกาสและการจัดต้ังธุรกิจ หลักการเขียนแผนธุรกิจเบื้องตน การตลาด การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย การบัญชีสําหรับผูประกอบการ การจัดการการเงิน โดยการประยุกตใชหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดําเนินธุรกิจในศตวรรษที่ 21 

Fundamental business concepts and ethics for entrepreneurs, 
opportunity analysis and business set up, basic concepts for writing business plans, marketing, 
production and operation management, human resources management, accounting for 
entrepreneurs, financial management, applying sufficiency economy concepts for doing 
business in the 21st century. 

 
061206   เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต      2(1-2-3) 
   (Economy and Ways of Life) 

  วิวัฒนาการของโครงสรางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การจัดการ
ทรัพยากร รายจาย การบริโภคและการออม การผลิต การตลาด การเงินการคลัง การคาระหวางประเทศ สภาพ



 

ปญหาเศรษฐกิจ สังคมและแนวทางการแกไข การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดํารงชีวิต ในสภาพ
เศรษฐกิจสังคมในยุคโลกาภิวัตน 

Revolution of economic and social structure and changes, management 
of resources, expenses, consumption and saving, production, marketing, finance, international 
trade, economic and social problems and solutions, applying sufficient economy concept for 
living in the globalization economy and society. 
 
061207   การจัดการตนเองเพ่ือการพัฒนางาน    2(1-2-3) 
   (Self-Management for Work Development) 

แนวคิดพื้นฐาน เรื่ อ งการประ ยุกตหลัก เศรษฐกิ จพอเพี ยง ในการทํ าง าน                        
การต้ังเปาหมายในการทํางาน การจัดการอุปสรรคในการทํางาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การสรางความเช่ือมั่นใน
ตนเอง เทคนิควิธีในการทํางานรวมกับผูอื่น การจัดการความขัดแยง การจัดการสํานักงาน การจัดการตนเอง
ภายใตการเปลี่ยนแปลง 

Basic concepts on applying the sufficiency economy concepts in 
working, setting goals for work, managing work problems, personality development, self-
confidence development, techniques for working with others, conflict management, office 
management, self-management under changes. 
 
061208  จิตวิทยาเพ่ือการดําเนินชีวิต                   3(3-0-6) 

(Psychology for Living) 
ความเข าใจเกี่ยวกับมนุษย  พฤติกรรมและวิธีการศึกษาพฤติกรรม ปจจัย                  

ที่ เกี่ยวของกับพฤติกรรมการศึกษาและพัฒนาตน การอยูรวมกับผูอื่นอยางเขาใจ การเปนผูนํา -ผูตาม              
และการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ การสรางแรงจูงใจในการทํางาน การสรางความสุขในการดําเนินชีวิตตาม
แนวคิดจิตวิทยา พุทธศาสนา และทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

Understanding about human, behaviors and behavioral study methods, 
factors related to learning and self-development behaviors, living with other people with 
understanding, being leaders and followers and effective team-working, constructing motivation 
for work  

  
061209  มนุษยกับสุนทรียภาพ      3(3-0-6) 

(Man and Aesthetics) 
ทฤษฎีสุนทรียศาสตร ความหมาย ความเปนมาทางวิชาการกับปรากฏการณ               

ทางสุนทรีย ความซาบซึ้งในคุณคาความงดงาม ทั้งทางศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศาสนา และวัฒนธรรม           
การเขาถึงความหมาย และความสุขจากสิ่งสุนทรีย 

Aesthetics theories, definition, academic background and aesthetic 
phenomena, appreciation of beauty, both in arts, nature, environment, religion, and culture, 
access to the meaning and happiness from aesthetics objects things. 
 
061210  การใชเหตุผลในสังคม      2(2-0-4) 
   (Reasoning in Society) 

ลักษณะของเหตุผล  การคิดอยางมีเหตุผลรูปแบบตาง ๆ การนําเหตุผลไปใช                   
ในการวิเคราะหขอเท็จจริงอยางเปนระบบ มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค และนําไปประยุกตใช              
กับวิชาชีพและการดําเนินชีวิตอยางมีคุณคา 



 

Nature of reason, types of rational thinking, using reasons for analyzing 
truth systemically, critically, creatively, and applying to professions and living with values. 
 
061211  ความรูเก่ียวกับระบบโลก สังคมโลกในปจจุบันและอนาคต  3(3-0-6) 
   (Present World System and Future World Society) 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาระบบความเปนไปของโลกทั้งในปจจุบันและอนาคต 
ความสัมพันธระหวางประเทศ แนวโนมของปญหาประชากร สิ่งแวดลอม พลังงาน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม ในบริบท กระบวนทัศน พลวัต และผลกระทบตออนาคต การเตรียม
ความพรอม สําหรับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยในอนาคต 

Concepts and theories of world system related to future studies, 
international relationship, trends of population problems, environment, energy, technology, 
economy, politics, society, culture, and ethics in the contexts, paradigm, dynamic, and effects 
on the future, preparation for future changes in the world society and future Thai society. 

 
061212   มนุษยกับอารยธรรม     2(2-0-4) 
   (Man and Civilization) 

การสรางอารยธรรมของมนุษยชาติ  อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการ
อารยธรรมต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตรถึงสมัยปจจุบัน การวิเคราะหกระบวนการรังสรรค อารยธรรมในบริบท
ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และภูมิรัฐศึกษา 

Development of human civilization, western and eastern civilization, 
development of civilization from the pre-historical period to the present, analysis of civilization 
creating process within the contexts of economy, politics, society, culture, and state studies. 

 
061213  กฎหมายในการดํารงชีวิต     3(3-0-6) 
   (Law for Living) 

กฎเกณฑควบคุม ความประพฤติของสมาชิกในสังคม วิวัฒนาการของกฎหมาย 
ความหมายและประเภทของกฎหมาย ระบบกฎหมาย การใชและการตีความกฎหมาย สิทธิหนาที่ข้ันพื้นฐานของ
บุคคลและการใชสิทธิ หลักทั่วไปกฎหมายแพง เกี่ยวกับบุคคล ทรัพยสิน นิติกรรมสัญญาหน้ี ละเมิด ครอบครัว 
และมรดก การกระทําความผิดทางอาญา รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมของไทย 

Controlling measures, behaviors of society members, evolution of laws, 
definitions and types of laws, legal system, using and interpreting laws, Basic rights and duties 
of the person and exercise, general civil laws related to person, property, contract law, debt, 
violation, family and inheritance, criminal offense, legal system of Thailand. 

 
061214  แหลงและวิธีการเรียนรูดวยตนเอง      2(2-0-4) 
   (Sources and Methods of Autonomous Learning) 

ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ การคนคว า                      
จากแหลงสารสนเทศ การเขาถึง และการใชประโยชนจากทรัพยากรสารสนเทศในการเรียนรูดวยตนเอง            
ตลอดชีวิต การจัดเก็บและคนคืนทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินคาสารสนเทศ การจดบันทึกทางวิชาการ การ
ทํารายการบรรณานุกรมและการอางอิง 

Definitions, importance, types of information resources, searching from 
information sources, assessing and using information sources for life-long autonomous learning, 



 

storing and searching for information, information evaluation, academic note taking, making 
bibliography and references. 

 
4. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

รหัสวิชา   ชื่อและคําอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-ศ) 
061301   คณิตศาสตรเพ่ือการตัดสินใจ     2(1-2-3) 
   (Mathematics for Decision Making) 
   การใหเหตุผล การใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจ และกระบวนการตัดสินใจ โดยเนนทักษะ
การคิดคํานวณและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
   Reasoning, using information for decision making and decision making 
process focusing on calculation skills and applications for daily life. 
 
061302   วิทยาศาสตรการกีฬาเพ่ือสุขภาพ     1(0-2-1) 
   (Sports Science for Health) 
   การนําหลักการทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาแขนงตาง ๆ มาประยุกตใชในการทดสอบ
ระดับความสามารถของรางกาย และฝกปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกาย เพื่อการประเมินและสรางเสริม
สมรรถภาพทางกายที่สงผลตอการมีสุขภาพที่ดีในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
   Applying principles from various fields of Sports Sciences for testing 
levels of physical fitness, practices of exercise activities for evaluation and promote physical 
fitness which effects good health in daily life. 
 
061303   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการสารสนเทศออนไลน  2(1-2-3) 
 (Information Technology for Online Information Management) 

  การประยุกต ใช เทคโนโล ยีคอมพิวเตอร  ลิขสิท ธ์ิและทรัพยสินทางปญญา                
การใชงานอินเทอร เน็ต การสืบคนขอมูลทางวิชาการเพื่อรวบรวม วิเคราะหขอมูล  นําเสนอขอมูล              
สรางเอกสารหรือแบบสอบถามออนไลน การใชสารสนเทศรวมกันบนเครือขายคลาวดคอมพิวต้ิง 

Applications of computer technology, copyright and intellectual 
property, retrieval of academic data for collection, data analysis, data presentation, 
development of documents or online questionnaires, use of shared data on cloud-computing 
networks. 
 
061304   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและสื่อประสม  2(1-2-3) 
   (Information Technology for Communication and Multimedia) 

  การประยุกตใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใชงาน               
สื่อประสม การใชงานอินเทอรเน็ตเพื่อการสื่อสารและสืบคนสารสนเทศ การนําเสนอขอมูล การประยุกตใช               
สื่อประสมและสื่อสังคมออนไลน กฎหมายที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและบทลงโทษ 

Applications of computer and information technology, application for 
multimedia, using Internet for communication and information retrieval, data presentation, 
applications of multimedia and online social media, laws related to information technology 
and penalty. 

 
 
 



 

061305   เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับสํานักงานอัตโนมัติ   2(1-2-3)  
   (Information Technology for Office Automation) 

  การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสํานักงาน โปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรม
ตารางคํานวณ โปรแกรมนําเสนอผลงาน การแสวงหาความรูและแหลงขอมูลจากอินเทอรเน็ต เพื่อการทํารายงาน 
การคํานวณขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอผลงาน 

Applications of information technology in office, word processing 
programs, spreadsheet programs, presentation programs, knowledge searching and data 
sources from the Internet for making reports, data calculation, data analysis, and presentation 

  
061306  สิ่งแวดลอมและพลังงานเพ่ือความยั่งยืนแหงชีวิต   3(3-0-6) 
   (Environment and Energy for Sustainability of Life) 

ความหมายและประเภทของพลังงาน การใชพลังงานในอดีตถึงปจจุบัน ปญหาการใช
พลังงาน ที่มีผลกระทบตอ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม การอนุรักษพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สภาวะโลกรอน ภัยพิบัติ มลภาวะในรูปแบบตาง ๆ และแนวทางปองกัน
แกไข   

Definitions and types of energy, energy use from the past until the 
present, problems in using energy which affect economy, society, politics, technology and 
environment, energy conservation, natural resources and environment, global warming, 
disasters, various forms of pollutions and prevention and solving guidelines. 
 
061307  อาหารเพ่ือชีวิต       2(1-2-3) 

(Food for Life) 
หลักการผลิต ผลิตภัณฑทางการ เกษตรทั้ งทางด านพืชและสัตว  การผลิต                 

เกษตรอินทรีย เกษตรปลอดสารพิษ และการเกษตรในโครงการพระราชดําริ การเสื่อมเสียของอาหาร                    
และการควบคุมคุณภาพ หลักและวิธีในการเลือกซื้ออาหาร คุณคาทางโภชนาการ หลักเบื้องตนในการถนอม และ
แปรรูปอาหารโดยใชความรอน ความเย็น การทําแหง หมักดอง การใชสารเคมี รังสี และไมโครเวฟ 

Production concepts, agricultural products from plants and animals, 
production of organic agriculture, non-toxic agriculture, and agriculture in the Royal projects, 
food degradation and quality control, principles and methods of food selection, nutritional 
values, basic principles for food preservation and food processing using heat, cooling, drying, 
fermentation, chemicals, radiation, and microwave. 

 
061308   เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน        2(1-2-3) 

(Technology in Daily Life) 
ความรูและหลักการ ในการเลือก การติดต้ัง การบํารุงรักษาเกี่ยวกับอุปกรณไฟฟา 

เทคโนโลยีสื่อสาร เทคโนโลยียานยนต ที่ใชในชีวิตประจําวัน 
Knowledge and concepts in choosing, maintaining electrical appliances, 

communication technology, automobile technology in daily life. 
 
 
 
 



 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
1. กลุมวิชาเอกบังคับ 

รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
501311   วัสดุอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 

 (Industrial Material) 
 ความรูพื้นฐาน การประยุกตใช และกระบวนการแปรรูปวัสดุในอุตสาหกรรมประเภทตางๆ เชน โลหะ 
เซรามิก พอลิเมอร คอมโพสิต การทดสอบสมบัติเชิงกลของวัสดุ ความเสียหายของวัสดุ ศัพทเชิงเทคนิคของวัสดุ
อุตสาหกรรม 
  
501312   สถิติเพ่ือการจัดการโรงงานอุตสาหกรรม            3(2-2-5) 

 (Statistics for Industrial Management) 
 หลักการทางสถิติ ชนิดของขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล ช้ีบงลักษณะของขอมูล สรางตารางแจกแจง
ความถ่ี วิเคราะหคาจากตารางแจกแจงความถ่ี ความนาจะเปนเบื้องตน การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปร
สุม การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การวิเคราะหความแปรปรวน ปฏิบัติการประยุกตใชสถิติในงานอุตสาหกรรม
ดวยคอมพิวเตอร  
 
501321   การศึกษาการทํางาน      3(2-2-5) 

 (Work Study)  
 หลักการและแนวคิด ที่มาของการศึกษาการทํางาน กระบวนการแกปญหาโดยทั่วไป การวิเคราะห
วิธีการ กระบวนการ และการออกแบบ การใชแผนภูมิตางๆ ในอุตสาหกรรม การวิเคราะหการทํางานของคนและ
เครื่องจักร การศึกษาการเคลื่อนไหว ในการทํางาน การศึกษาเวลา การประเมินอัตราการทํางาน การกําหนด
มาตรฐานในการทํางาน ปฏิบัติการศึกษาการทํางานในสถานการณจําลอง ประยุกตใชคอมพิวเตอรชวยใน
การศึกษาการทํางาน 
 
501322   การจัดการตนทุนและเศรษฐศาสตรในงานอุตสาหกรรม     3(2-2-5) 

 (Cost Management and Economy in Industry) 
 แนวคิดเรื่องตนทุนและการจําแนกประเภทตนทุน วัตถุดิบ แรงงาน โสหุยการผลิต การคิดตนทุน
กระบวนการผลิต การประมาณตนทุน การวิเคราะหตนทุนปริมาณผลกําไร หลักการและแนวทางการประยุกตใช
คาของเงินตามเวลา อัตราดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทน การประเมินโครงการ การวิเคราะหการเปลี่ยนแทน 
และคาเสื่อมราคา ประยุกตใชคอมพิวเตอรชวยในการจัดการตนทุนและเศรษฐศาสตรในงานอุตสาหกรรม 
 
501326   ปฏิบัติการควบคุมและบริหารคุณภาพสําหรับงานอุตสาหกรรม  3(0-6-3)           

 (Control and Quality Management Laboratory for Industry) 
 ทฤษฎีพื้นฐานสําหรับการควบคุมคุณภาพ และการบริหารคุณภาพ ปฏิบัติการใชเครื่องมือเพื่อการ
คุณภาพ และการบริหารคุณภาพ ปฏิบัติการใชแผนภูมิควบคุมกระบวนการ ปฏิบัติการวิเคราะหประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ ปฏิบัติการสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับ ปฏิบัติการสรางมาตรฐานการทํางาน ปฏิบัติการ
ประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานควบคุมคุณภาพ และการบริหารคุณภาพ 
 
 



 

501331   การเขียนแบบวิศวกรรมดวยคอมพิวเตอร      3(0-6-3)      
 (Computer Aided Drafting) 

 ศึกษาการเขียนแบบวิศวกรรมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป การสรางมุมมองในการเขียนแบบ 
การเขียนแบบ 2 มิติ การสรางช้ินงานในแตละสวน การประกอบช้ินงานเบื้องตน การสรางโมเดล 3 มิติ  
 
501332   การจัดการสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรม              3(3-0-6) 

 (Environment Management in Industry) 
 หลักการจัดการสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรม การจัดการมลพิษทางนํ้า การจัดการมลพิษทางเสียง การ
จัดการมลพิษทางอากาศ การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการของเสียอันตราย การประเมินผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม และระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
 
501333   วิศวกรรมคุณคา       3(2-2-5)      
    (Value Engineering) 
 วิธีการของวิศวกรรมคุณคา และการประยุกตใชเทคนิคเพื่อการออกแบบผลผลิตอุตสาหกรรมอยางมี
ข้ันตอน และสรรคสรางความคิดเพื่อปรับปรุง การระดมความคิดของทีมหรือกลุม การฝกปฏิบัติการออกแบบ 
ทั้งน้ีเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนสูงสุดในการผลิตที่สามารถลดตนทุนการผลติแต คุณภาพยัง ดี เลิศ  
 
501334   ปฏิบัติการวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม  3(0-6-3) 

 (Safety Engineering Laboratory in Industry) 
 ที่มาและความสําคัญของความปลอดภัย ฝกปฏิบัติการวิเคราะหสาเหตุและความสูญเสีย รวมถึงการ
ปองกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม ฝกปฏิบัติการใชงานอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล การควบคุมอันตรายจาก
เครื่องจักรไฟฟา หมอไอนํ้าและภาชนะทนความดัน การขนถายวัสดุ ความรอน แสง เสียง การสั่นสะเทือน รังสี 
สารเคมี การระบายอากาศ ปฏิบัติการปองกันและระงับอัคคีภัย ฝกการประเมินประสิทธิภาพความปลอดภัย การ
วิเคราะหและการประเมินความเสี่ยง มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย การใชเครื่องมือและ
อุปกรณที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 
501421   การวิจัยดําเนินงานเบ้ืองตน     3(2-2-5) 

 (Introduction to Operations Research) 
 แนวความคิดของการวิจัยดําเนินงาน การสรางรูปแบบทางคณิตศาสตรแทนระบบของปญหา การ
แกปญหาดวยโปรแกรมเชิงเสนโดยวิธีกราฟและวิธีซิมเพลกซ ปญหาควบคู การวิเคราะหความไว การแกปญหา
การขนสง ปญหามอบหมายงาน ปญหาระบบแถวคอย ปฏิบัติการประยุกตใชคอมพิวเตอรชวยในการวิจัย
ดําเนินงาน 
 
501423   การออกแบบและวางผังโรงงาน     3(2-2-5)          

 (Industrial Plant and Layout Design) 
 หลักและแนวคิดในการการออกแบบและวางผังโรงงาน กระบวนการและกรรมวิธีการผลิตสินคา การ
วิเคราะหทําเลที่ ต้ัง กระบวนการวางผังโรงงาน รูปแบบการไหลของวัสดุ การขนถายวัสดุ การวิเคราะห
ความสัมพันธ การประเมินผังโรงงาน หลักการจัดตารางเวลาในการวางผัง การปรับปรุงผังโรงงาน คอมพิวเตอร
ชวยในการวางผังโรงงาน 



 

501431   การวางแผนและการควบคุมการผลิต              3(2-2-5)        
 (Production Planning and Control) 

 ระบบการวางแผนและควบคุมในกระบวนการผลิต โดยเริ่มต้ังแตการคาดคะเนความตองการสินคา การ
วางแผนการผลิต การวางแผนกําลังการผลิต การควบคุมวัสดุคงคลัง การจัดลําดับงาน การจัดตารางการผลิต การ
วางแผนโครงการ และการจัดสมดุลสายการผลิต กรณีศึกษาการวางแผนและการควบคุมการผลิต รวมทั้งการ
ประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม 
 
501432   การจําลองสถานการณดวยคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม 3(0-6-3)      

 (Computer Simulation in Industry) 
 การจําลองดวยคอมพิวเตอรข้ันเบื้องตน เทคนิคการสรางจํานวนสุมเพื่อการจําลองสถานการณ การ
จําลองสถานการณดวยมือ ภาษาที่ใชในการจําลองดวยคอมพิวเตอร โปรแกรมประยุกต การพัฒนาแบบจําลอง
สถานการณ การตรวจสอบความถูกตองของแบบจําลอง หลักและแนวคิดในการปรับปรุงดวยแบบจําลอง
สถานการณ การประยุกตการจําลองในปญหาดานธุรกิจและอุตสาหกรรม   
 
501433   การประยุกตใชคอมพิวเตอรในการจัดการอุตสาหกรรม   3(0-6-3)      

 (Computer Application in Industrial Management) 
 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในการแกปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของในงานอุตสาหกรรม รวมถึงการประยุกต
โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชเปนเครื่องมือในการตัดสินใจในงานอุตสาหกรรมไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 
501434   โลจิสติกสและการจัดการหวงโซอุปทาน              3(2-2-5)        

 (Logistics and Supply Chain Management) 
 ความหมายและความสําคัญของโลจิสติกสและการจัดการหวงโซอุปทาน หลักการและการประยุกตใช
แนวคิดของโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน การจัดการการจัดซื้อ การจัดการคลังสินคา การจัดการวัสดุคงคลัง การ
จัดการขนสง การกระจายสินคา เทคโนโลยีสารสนเทศการประยุกตใชเทคโนโลยีมาใชในการจัดการโลจิสติกส
และหวงโซอุปทานไดอยางเหมาะสม ปฏิบัติการคอมพิวเตอรชวยในการจัดการโลจิสติกส 
 
501471   การเตรียมโครงการพิเศษในงานอุตสาหกรรม   1(0-2-1)        

 (Preparation for Industrial Special Project) 
 การเตรียมหัวขอที่นักศึกษาสนใจเพื่อใชในการทําโครงงานในงานอุตสาหกรรม การสืบคนวิจัยทางดาน
อุตสาหกรรมและกรณีศึกษาที่เกี่ยวของ การวิเคราะหขอมูลกระบวนการดําเนินการวิจัย กระบวนการเขียนโครง
ราง และนําเสนอสิ่งที่ไดจากการคนควา เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนในการทําโครงงานในงานอุตสาหกรรมที่สนใจ 
 
501472   โครงการพิเศษในงานอุตสาหกรรม    3(0-6-3)        

 (Special Project for Industry) 
   พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 501471 การเตรียมโครงการพิเศษ 
   ในงานอุตสาหกรรม 

 โครงการวิจัยอิสระตามความรูและความสนใจของนักศึกษาเพื่อแกปญหาโดยใชความรูในศาสตรการ
จัดการอุตสาหกรรม โครงการวิจัยอิสระน้ีจะเนนถึงการวิจัย เพื่อคนควา หรือพัฒนาดานการจัดการอุตสาหกรรม 



 

2. กลุมวิชาเอกเลือก 
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
501313   กฎหมายเก่ียวกับอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 

 (Industrial Law) 
 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม กฎหมายที่ใชควบคุมและกํากับดูแลการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรม ไดแก สาระสําคัญบางประการของกฎหมายฉบับเกาที่ใชในการควบคุมดูแลการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายฉบับปจจุบันที่ใชในการควบคุมดูแลการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม และ
กฎหมายควบคุมสิ่งที่เปนพิษที่เกิดจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 

 
 

501323   องคกรและการจัดการในอุตสาหกรรม           3(3-0-6) 
 (Industrial Organization and Management) 

 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการจัดการและการบริหารองคการทั่วไป ไดแก กระบวนการจัดการ  หนาที่ของ
ผูบริหาร  การพยากรณยอดขาย  การบริหารการตลาด  การบริหารการเงิน  หลักการจัดการระบบการผลิตของ
องคการอุตสาหกรรม  ไดแก  การจัดวางสิ่งอํานวยความสะดวก การควบคุมคุณภาพ  การวางแผนและการ
ควบคุมบริหารพัสดุคงคลัง การวิจัยและพัฒนา  รวมไปถึงเรื่องของสิทธิบัตร  ลิขสิทธ์ิ และเครื่องหมายการคา  
การกําหนดกลยุทธ   
  
501324   กรรมวิธีการผลิต       3(2-2-5)      

 (Manufacturing Processes) 
 กรรมวิธีการผลิต การข้ึนรูป กระบวนการแปรรูปทางอุตสาหกรรมข้ันมูลฐานและกระบวนการผลิตที่
ทันสมัย ศัพทเชิงเทคนิคของกรรมวิธีการผลิตในงานอุตสาหกรรม การศึกษาดูงานดานกรรมวิธีการผลิตทาง
อุตสาหกรรม 
 
501325   การยศาสตร       3(2-2-5)      

 (Ergonomics) 
 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาเบื้องตน ปฏิสัมพันธระหวางคนและเครื่องจักร การวิเคราะหการ
เคลื่อนไหวรางกายมนุษย การใชพลังงาน การวัดกําลังสถิตย และความสามารถสูงสุดในการใชแรงกาย การวัด
คลื่นไฟฟากลามเน้ือ การวัดสัดสวนรางกาย และการประยุกตกับงานวิศวกรรม การออกแบบสถานีงาน สถานที่
ปฏิบัติงาน และอุปกรณ สภาพแวดลอมในการทํางาน การประยุกตใชการยศาสตรในงานอุตสาหกรรม 
 
501335   การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรม            3(3-0-6) 

 (Human Resource Management in Industry) 
 แนวความคิดและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย การออกแบบงานและวิเคราะหงานทาง
อุตสาหกรรม การบริหารอาชีพทางอุตสาหกรรม การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทางอุตสาหกรรม การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม การบริหารคาตอบแทนทางอุตสาหกรรม แรงงานสัมพันธและ
คุณภาพชีวิตในการทํางานอุตสาหกรรม กฎหมายที่เกี่ยวของกับทรัพยากรมนุษย ระบบสารสนเทศสําหรับงาน
บริหารทรัพยากรมนุษย 
 



 

501336   การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม              3(3-0-6)  
 (Energy Management in Industry) 

 หลักการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม แนวทางการใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด การหาแนว
ทางการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงแนวทางการหาพลังงานทดแทน 
 
501337   เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

 (Technology and Innovation for Industrial Management) 
 องคประกอบพื้นฐานงานอุตสาหกรรม วิวัฒนาการทางการจัดการทางอุตสาหกรรมและการผลิต แนวคิด
ในการบริหารและเทคนิคการแกปญหาในงานอุตสาหกรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมในการจัดการ
อุตสาหกรรม การศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 
501338   เทคนิคการสื่อสาร      3(3-0-6) 

 (Technical Communication) 
 หลักการและทฤษฎีการสื่อสาร ทักษะการพูด การนําเสนอขอมูล การฟง การรับรูภาษาทาทางใน
สถานการณตางๆ กัน การจัดทําเคาโครงการบันทึกขอความ การรายงาน การสื่อสารภายในองคกร กระบวนการ
สื่อสารในองคกร และเทคโนโลยีการสื่อสารภายในองคกร 
 
501341   การจัดการวัสดุคงคลังและคลังสินคา              3(3-0-6)        

 (Inventory and Warehouse Management) 
 กระบวนการจัดหาวัสดุที่ใชในงานอุตสาหกรรม ระบบการเก็บรักษา การจัดการวัสดุคงคลังอยางมี
ประสิทธิภาพ ประเภทของคลังสินคาและแนวทางการจัดการคลังสินคาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด การเลือกใช
อุปกรณที่เหมาะสมในการขนยายสินคา การใชเทคโนโลยีในการจัดการวัสดุคงคลังและคลังสินคา ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรชวยในการจัดการวัสดุคงคลังและคลังสินคา 
 
501351    การบริหารงานบํารุงรักษา     3(2-2-5) 

 (Maintenance Management) 
 หลักการและแนวคิดในการบํารุงรักษา การวิเคราะหสาเหตุและการตรวจสอบการเสื่อมสภาพของ
เครื่องจักรและอุปกรณ วางแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักร และปฏิบัติการการควบคุมการบํารุงรักษา การ
ประเมินผลการบํารุงรักษา การบํารุงรักษาเชิงทวีผลโดยรวม  
 
501352   ระบบอัตโนมัติ       3(1-4-4)      

 (Automation System) 
 การศึกษาระบบการผลิตอัตโนมัติ กลยุทธและระดับข้ันการควบคุมของระบบการผลิตอัตโนมัติ อุปกรณ
ควบคุมพื้นฐาน และระบบโปรแกรมเมเบิ้ลโลจิกคอนโทรลเลอรพื้นฐาน 
 
501353   มาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม     3(2-2-5)      

 (Metrology in Industry) 
 ความเปนมาและความสําคัญของมาตรวิทยา ชนิดและประเภทของเครื่องมือวัด การสอบเทียบเครื่องมือ
วัด การปรับต้ังความถูกตองของเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการวัด วิเคราะหและทดสอบ การวัดการสั่นสะเทือน 



 

การวัดเสียง การวัดความสวาง การวัดความช้ืน การวัดดานอุณหภูมิ การวัดความดันเกจ และความดันสมบูรณ 
การลดความผิดพลาดจากการวัด การบันทึกขอมูล 
 
501354   การใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบและการผลิต CAD/CAM  3(1-4-4)     
   (CAD/CAM) 
 ศึกษาการใชระบบอัตโนมัติเพื่อใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบ และออกแบบงานอุตสาหกรรม 
(Computer Aided Design: CAD) การผลิตช้ินสวนหรือช้ินงานโดยใชระบบอัตโนมัติควบคุมการผลิตในงาน
อุตสาหกรรมหรือการใชคอมพิวเตอรชวยในการผลิตในงานอุตสาหกรรม (Computer Aided Manufacturing: 
CAM) ปฏิบัติการออกแบบดวยคอมพิวเตอร และผลิตช้ินงานดวยเครื่องจักร CNC 
 
501327   การบริหารงานในอุตสาหกรรม     3(3-0-6)      

(Management in Industry) 
 ศึกษาพื้นฐานและวิธีการบริหารอุตสาหกรรม การลงทุน การคาดคะเน การเงินการจัดซื้อ การเลือกทําเล
ที่ต้ัง การวางผังโรงงาน การบวนการผลิต เครื่องจักรอุปกรณขนยายวัสดุ การจัดเก็บวัสดุ กลยุทธในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน และกรณีศึกษาการบริหารงานในอุตสาหกรรม 
 
501424   การออกแบบการทดลอง      3(2-2-5)      

 (Design of Experiment) 
 การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรมเบื้องตน การประยุกตการออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรม 
การใชเทคนิคดานสถิติในการออกแบบการทดลอง การเก็บขอมูล การประยุกตคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ
การทดลอง 
 
501425   หัวขอพิเศษในการจัดการอุตสาหกรรม     3(3-0-6)  

 (Special Topics in Industrial Management) 
 การศึกษาในหัวขอเฉพาะทางดานการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม     ที่เนนคนควา การบูรณาการ
ความรูและการใชเทคโนโลยี 
 
501441   การบริหารโครงการและความเสี่ยง    3(3-0-6)  

 (Project and Risk Management) 
 หลักการ แนวคิด และที่มาของโครงการ แนวทางการกําหนดโครงการและคัดเลือกโครงการ วิธี
การศึกษาความเปนไปไดในการดําเนินโครงการ การวิเคราะหผลกําไรจากการดําเนินโครงการ การวิเคราะห
โครงการอุตสาหกรรมทางเศรษฐศาสตร การวางแผนโครงการ การกําหนดเวลาโครงการ การวิเคราะหและ
จัดการความเสี่ยง การปฏิบัติโครงการ การควบคุมโครงการ การแกไขปญหา การปดโครงการ 
 
501473   ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการอุตสาหกรรม   3(3-0-6)            

 (Research Methodology in Industrial Management) 
 ความรูเกี่ยวกับทฤษฎี รูปแบบ และกระบวนการวิจัย การออกแบบงานวิจัยดานการจัดการอุตสาหกรรม 
การคนควาเอกสารที่เกี่ยวของ การศึกษางานวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การเขียนเคาโครงงานวิจัย การฝกปฏิบัติการ
วิจัย การนําเสนอผลงานวิจัย การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา การกําหนดตัวแปรและสมมติฐาน การสุม



 

กลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแปลความหมาย การเสนอ
โครงการเพื่อทําวิจัย การประเมินโครงงานวิจัย 
 

 3. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
501461   การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพในงานอุตสาหกรรม       1(0-45-0) 

 (Preparation for Field Experience in Industry) 
 จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ใน
ดานการรับรู ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยศึกษา สังเกต หรือมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติงานที่เกี่ยวของในวิชาชีพ 
 
501462   การฝกประสบการณวิชาชีพในงานอุตสาหกรรม             5(0-250-0) 

 (Field Experience in Industry) 
   พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 501461 การเตรียมฝกประสบการณ 
   วิชาชีพในงานอุตสาหกรรม 
 ฝกปฏิบัติงานดานการจัดการอุตสาหกรรมในหนวยงานของภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยบูรณาการความรู
ที่ไดจากในหลักสูตรการศึกษา ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ภายใตการควบคุมของอาจารยที่ปรึกษาหรือ
อาจารยนิเทศก เพื่อใหไดรับความรู พัฒนาทักษะ เจตคติ และประสบการณในวิชาชีพ 
 
501463  สหกิจศึกษา       6(0-640-0) 
   (Co-operative Education) 
 การปฏิบัติงานดานวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ศึกษาในหนวยงานของภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยบูรณาการ
ความรูที่ไดจากในหลักสูตรการศึกษา ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติกับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหน่ึงเปน
พนักงานขององคกร จัดทําโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงการ และการนําเสนอ
โครงการตามคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยนิเทศ เพื่อใหเกิดทักษะ องคความรู
ในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน เพื่อใหมี
คุณสมบัติตรงตามความตองการของตลาดแรงงานที่พรอมจะทํางานไดทันทีเมื่อสําเร็จการศึกษา 
 

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ีเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไมซ้ํากับ

รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 

 



 

บันทึกการพบอาจารยท่ีปรึกษา 
ภาคการศึกษาท่ี ........................... ปการศึกษา................................. 

 
วัน/เดือน/ป บันทึกรายงาน ลายมือชื่อ 

อาจารยท่ีปรึกษา 
หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 



 

 บันทึกการเขารวมกิจกรรม 

ภาคการศึกษาท่ี ........................... ปการศึกษา................................. 

วัน/เดือน/ป โครงการ / กิจกรรม หนวยงานท่ีจัด ลายมือชื่อรับรอง 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



 

กระดาษบันทึกขอความ 
 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 
 


