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คํานํา 
 

 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ตอเน่ือง) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  เพื่อใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีลักษณะที่สอดคลองกับความตองการของผูใช
บัณฑิต  ทางหลักสูตรฯ จึงไดจัดทําคูมือนักศึกษาตามโครงสรางและหลักสูตรขึ้น โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ วัตถุประสงคของหลักสูตร  รวมทั้งคุณลักษณะของบัณฑิต นอกจากน้ียังมีรายละเอียด
เกี่ยวกับหลักสูตรและแผนการเรียน คณาจารยผูสอน  ตลอดจนคําอธิบายรายวิชา  ขอบังคับ  ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  และการรับรองคุณวุฒิหลักสูตร   
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ตอเน่ือง) หวังเปนอยางย่ิงวา  
เอกสารฉบับน้ีจะเปนประโยชนตอนักศึกษาในการใชเปนแนวทางการศึกษาตามหลักสูตรและประกอบอาชีพตอไป 
 
 
          
                                                                     ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  
                     สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ตอเน่ือง)   
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หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) 
 
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 ในดานการ
จัดการอุตสาหกรรม เพื่อนําไปพัฒนาอุตสาหกรรมอยางย่ังยืน 
 
5. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมมุงผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังน้ี 

5.1 มีความรู ทักษะ ในศาสตรของการจัดการอุตสาหกรรมและสามารถนําไปใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

5.2 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและสามารถแกปญหาเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรม  
5.3 สามารถนําความรูในดานการจัดการอุตสาหกรรมมาประยุกตใชในการประกอบอาชีพ 
5.4 สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีในการทํางานในดานอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5.5 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
5.6 มีความสามารถในการสื่อสารและทํางานรวมกับกับบุคคลภายในและภายนอกองคกรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

6.1 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  หรือระดับอนุปริญญา (3 ป) ใน
สาขาวิชาทางดานอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ หรือมีประสบการณทางดานอุตสาหกรรมโดยพิจารณา
ความเห็นของอาจารยประจําหลักสูตร  

6.2 มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการรับ
นักศึกษาเขาศึกษาในระดับปริญญาตร ี
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7. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา 
บัณฑิตหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ตอเน่ือง) สามารถ

ประกอบอาชีพในสายงานตาง ดังน้ี 
7.1 งานอุตสาหกรรมและธุรกิจการคา ประกอบอาชีพในสถานประกอบการดานตางๆ ไดแก ดานการ

จัดการคลังสินคา การขนสงและโลจิสติกส การกระจายสินคา การวางแผนและควบคุมการผลิต การออกแบบการ
ผลิต การออกแบบกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการจัดซื้อจัดจาง เปนตน  

7.2 งานราชการ ไดแก นักเทคโนโลยี นักวิชาการ ครูผูชวย เจาหนาที่ปฏิบัติการ ชางเทคนิคฝาย
ปฏิบัติงาน 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 ตองเรียนทุกกลุมวิชา รวมไมนอยกวา 15 หนวยกิต ดังน้ี 
  1.  กลุมวิชาภาษา  เรียน           3-6  หนวยกิต 
   1.1 บังคับ     3  หนวยกิต 
 001003  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3(3-0-6) หนวยกิต 
   1.2  เลือก     0-3  หนวยกิต 

001004    ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ 3    3(3-0-6) หนวยกิต 
001005    ความงดงามทางภาษาไทย    3(3-0-6) หนวยกิต 
001006    ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ   3(3-0-6) หนวยกิต 
001007    ภาษาจีนกลางพื้นฐาน    3(3-0-6) หนวยกิต 
001008    ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน     3(3-0-6) หนวยกิต 
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001009    ภาษาเขมรพื้นฐาน     3(3-0-6)  หนวยกิต 
001010    ภาษาฮินดีพื้นฐาน      3(3-0-6)  หนวยกิต 
001011    ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน    3(3-0-6)  หนวยกิต 
001012    ภาษาลาวพื้นฐาน     3(3-0-6)  หนวยกิต   

2.  กลุมวิชามนุษยศาสตร เรียน     3-6  หนวยกิต 
   2.1  บังคับ     3  หนวยกิต 

002001    วิถีแหงชีวิต     3(3-0-6)  หนวยกิต 
2.2  เลือก     0-3  หนวยกิต 

002003    จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิต   3(3-0-6)  หนวยกิต 
002004    มนุษยกับสุนทรียภาพ    3(3-0-6)  หนวยกิต 

3.  กลุมวิชาสังคมศาสตรเรียน      3-6  หนวยกิต 
   3.1 บังคับ     3  หนวยกิต 

003001    การเปนพลเมือง     3(3-0-6) หนวยกิต 
3.2 เลือก     0-3  หนวยกิต 

  003002   สังคมโลกอนาคต     3(3-0-6)  หนวยกิต 
003003    มนุษยกับอารยธรรม    3(3-0-6)  หนวยกิต 

  003004    อาเซียนศึกษา     3(3-0-6)  หนวยกิต 
  003005    กฎหมายในการดํารงชีวิต    3(3-0-6)  หนวยกิต 
  003006    แหลงและวิธีการเรียนรูดวยตนเอง   3(3-0-6)  หนวยกิต 

4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรียน  3-6   หนวยกิต 
   4.1 บังคับ     3  หนวยกิต 

004002    การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ   3(3-0-6)  หนวยกิต 
4.2 เลือก     0-3  หนวยกิต 

004003    การสงเสริมสุขภาพและการออกกําลังกาย  3(2-2-5)  หนวยกิต 
004004    สิ่งแวดลอมและพลังงานเพื่อความย่ังยืนแหงชีวิต 3(3-0-6) หนวยกิต 
004005    อาหารเพื่อชีวิต     3(3-0-6)  หนวยกิต 
004006    เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6)  หนวยกิต 

5. กลุมวิชาการบริหารจัดการ  เรียน  3  หนวยกิต 
   5.1 เลือก          3  หนวยกิต 

005001    การเปนผูประกอบการสมัยใหม   3(3-0-6)  หนวยกิต 
005002    เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต    3(3-0-6)  หนวยกิต 
005003    การจัดการตนเองเพื่อการพัฒนางาน  3(3-0-6)  หนวยกิต 

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

501311   วัสดุอุตสาหกรรม     3(3-0-6)  หนวยกิต 
501312   สถิติเพื่อการจัดการโรงงานอุตสาหกรรม  3(2-2-5)  หนวยกิต
501321   การศึกษาการทํางาน    3(2-2-5)  หนวยกิต 
501322   การจัดการตนทุนและเศรษฐศาสตรใน 
  งานอุตสาหกรรม     3(2-2-5)  หนวยกิต 
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501326  ปฏิบัติการควบคุมและบริหารคุณภาพ 
   สําหรับงานอุตสาหกรรม    3(0-6-3)  หนวยกิต 

501331   การเขียนแบบวิศวกรรมดวยคอมพิวเตอร  3(0-6-3)  หนวยกิต 
501332   การจัดการสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรม  3(3-0-6)  หนวยกิต 
501333   วิศวกรรมคุณคา     3(2-2-5)  หนวยกิต 
501334  ปฏิบัติการวิศวกรรมความปลอดภัย 

   ในโรงงานอุตสาหกรรม    3(0-6-3)  หนวยกิต 
501421    การวิจัยดําเนินงานเบื้องตน   3(2-2-5)  หนวยกิต 
501423    การออกแบบและวางผังโรงงาน   3(2-2-5)  หนวยกิต 
501327  การบริหารงานในอุตสาหกรรม   3(3-0-6) หนวยกติ 
501431    การวางแผนและการควบคุมการผลิต  3(2-2-5)  หนวยกิต 
501432    การจําลองสถานการณดวยคอมพิวเตอร 

   ในงานอุตสาหกรรม    3(0-6-3)  หนวยกิต 
501433  การประยุกตใชคอมพิวเตอรในการจัดการ 

   อุตสาหกรรม     3(0-6-3)  หนวยกิต 
501434    โลจิสติกสและการจัดการหวงโซอุปทาน  3(2-2-5)  หนวยกิต 
501471    การเตรียมโครงการพิเศษในงานอุตสาหกรรม 1(0-2-1)  หนวยกิต 
501472    โครงการพิเศษในงานอุตสาหกรรม 3(0-6-3)  หนวยกิต 

2. กลุมวิชาเอกเลือก   เรียนไมนอยกวา  12  หนวยกิต 
501313    กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม   3(3-0-6)  หนวยกิต 
501323    องคกรและการจัดการในอุตสาหกรรม  3(3-0-6)  หนวยกิต 
501324    กรรมวิธีการผลิต     3(2-2-5)  หนวยกิต 
501325    การยศาสตร     3(2-2-5)  หนวยกิต 
501335    การจัดการทรัพยากรมนุษยในงาน 

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

   อุตสาหกรรม     3(3-0-6)  หนวยกิต 
501338    เทคนิคการสื่อสาร    3(2-2-5)  หนวยกิต 
501341    การจัดการวัสดุคงคลังและคลังสินคา  3(3-0-6)  หนวยกิต 
501351    การบริหารบํารุงรักษา    3(2-2-5)  หนวยกิต 
501352    ระบบอัตโนมัติ     3(1-4-4)  หนวยกิต 
501353    มาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม   3(2-2-5)  หนวยกิต 
501354    การใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบ 

และการผลิต CAD/CAM    3(1-4-4)  หนวยกิต 
501424    การออกแบบการทดลอง    3(2-2-5)  หนวยกิต 
501425    หัวขอพิเศษในการจัดการอุตสาหกรรม  3(3-0-6)  หนวยกิต 
501441    การบริหารโครงการและความเสี่ยง   3(3-0-6)  หนวยกิต 
501473    ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการอุตสาหกรรม  3(3-0-6)  หนวยกิต 
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3. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  เรียน    6  หนวยกิต 
501461    การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพในงาน 

   อุตสาหกรรม     1(0-45-0)  หนวยกิต 
501462    ฝกประสบการณวิชาชีพในงานอุตสาหกรรม  5(0-250-0)  หนวยกิต 
501463    สหกิจศึกษา  6(0-640-0) หนวยกิต 

  
ค. หมวดวิชาเลือกเสร ีเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

  ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชาน้ี 
 
9. บุคลากร 
อาจารยประจํา  
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา สถาบันท่ีจบการศึกษา 

1 ดร.วรุทัย  เดชตานนท -  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
-  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขา
การจัดการงานกอสราง 
-  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาการจัดการงานวิศวกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

2 ดร.ปรัชญ   บุญแซม 
 

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

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 
มหาวิทยาลัยหอการคา 

3 อาจารยจริวัฒน  โลพันดุง 
 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ 
- ครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุต
สาหการ   

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยา
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุร ี

4 อาจารยอนุชิต  คงฤทธ์ิ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ 
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยา
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา สถาบันท่ีจบการศึกษา 

5 อาจารยละอองดาว  ขุนงิ้ว - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ 
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

6 ผศ.ดร.สุชีรา ธนาวุฒ ิ - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป 
- การจัดการมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
การพัฒนาองคการและการ
จัดการสมรรถนะมนุษย 

สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

7 ดร.องอนงค แสงผอง - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมขนสง 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา      
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมขนสง 
- วิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ขนสง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

8 อาจารยกนกพร  บุญจบูุตร - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมไม 
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 

9 อาจารยณพิตร  วัฒนวีรพงษ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ 
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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อาจารยประจําหลักสูตร 
 

       
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
อาจารยจิรวัฒน  โลพันดุง   ประธานหลักสูตร 
อาจารยอนุชิต  คงฤทธ์ิ   กรรมการ 
ผศ.ดร.สุชีรา ธนาวุฒ ิ   กรรมการ 
ดร.องอนงค แสงผอง   กรรมการ 
อาจารยละอองดาว  ขุนงิ้ว  กรรมการและเลขานุการ 
 
11. อาจารยท่ีปรึกษาตลอดหลักสูตร 
อาจารยอนุชิต คงฤทธ์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารยจิรวัฒน  โลพันดุง                 
 

อาจารยณพิตร  วัฒนวีรพงษ 

ดร.วรุทัย เดชตานนท 
 

อาจารยละอองดาว  ขุนงิ้ว อาจารยอนุชิต  คงฤทธ์ิ 

อาจารยกนกพร  บุญจูบุตร 
(ลาศึกษาตอ) 

ดร. ปรัชญ  บุญแซม 



 11

12. แผนการเรียนในแตละภาคการศึกษา 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
001003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6)   
501311 วัสดุในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)   
501312 สถิติเพื่อการจัดการโรงงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)   
501332 การจัดการสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)   
501334 ปฏิบัติวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงาน

อุตสาหกรรม 
3(0-6-3)   

501434 โลจิสติกสและการจัดการหวงโซอุปทาน 3(2-2-5)   
501351 การบริหารบํารุงรักษา 3(2-2-5)   

 รวมหนวยกิต 21 * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม 21 * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
003001 การเปนพลเมือง 3(3-0-6)   
004002 การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ 3(3-0-6)   
501321 การศึกษาการทํางาน 3(2-2-5)   
501322 การจัดการตนทุนและเศรษฐศาสตรในงาน

อุตสาหกรรม 
3(2-2-5) 

 
 

501326 ปฏิบัติการควบคุมและการบริหารคุณภาพ
ในงานอุตสาหกรรม 

3(0-6-3) 
 

 

501333   วิศวกรรมคุณคา 3(2-2-5)   
501431 การวางแผนและการควบคุมการผลิต  3(2-2-5)   
501471 การเตรียมโครงการพิเศษในงาน

อุตสาหกรรม 
1(0-2-1) 

 
 

 รวมหนวยกิต 22 * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม 43 * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
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ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
501323 องคกรและการจัดการในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)   
501337   เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการ

อุตสาหกรรม  
3(3-0-6)  **เลือกเสร ี

501432   การจําลองสถานการณดวยคอมพิวเตอรใน
งานอุตสาหกรรม  

3(0-6-3)   

 รวมหนวยกิต 9 * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม 52 * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาทีเ่รียนมา 

 
 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
002001 วิถีแหงชีวิต 3(3-0-6)   
005001  การเปนผูประกอบการสมัยใหม 3(3-0-6)   
501421 การวิจัยดําเนินงานเบื้องตน 3(2-2-5)   
501423 การออกแบบและวางผังโรงงาน 3(2-2-5)   
501433 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในการจัดการ

อุตสาหกรรม 
3(0-6-3) 

 
 

501472 โครงการพิเศษในงานอุตสาหกรรม 3(0-6-3)   
 รวมหนวยกิต 18 * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม 70 * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
501331  การเขียนแบบวิศวกรรมดวยคอมพิวเตอร 3(0-6-3)   
501441 การบริหารโครงการและความเสี่ยง 3(3-0-6)   
501338   เทคนิคการสื่อสาร 3(2-2-5)   
501425   หัวขอพิเศษในการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6)  **เลือกเสร ี
501461 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพในงาน

อุตสาหกรรม 
1(0-45-0)   

 รวมหนวยกิต 13 * เฉพาะ
ภาค

การศึกษาน้ี 

 

 หนวยกิตสะสม 83 * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
    

 
 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
501462 ฝกประสบการณวิชาชีพในงานอุตสาหกรรม  5/250   

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

 
** หมายเหตุ วิชาเลือกเสรีเปนรายวิชาที่โปรแกรมวิชากําหนดใหนักศึกษาเลือกเรียนตามความตองการของ
นักศึกษา โดยเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 
13. คําอธิบายรายวิชา 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
1. กลุมวิชาภาษา 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
001003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2      3(3-0-6) 
  (English for Communication II) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 001002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สาร 1 
 ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน ภาษาอังกฤษในระดับที่ซับซอนข้ึน การฟงและการพูดแสดง
ความคิดเห็นประกอบ การอานจับใจความสําคัญในระดับยอหนา การเขียนอธิบายเกี่ยวกับคน สิ่งของ และสถานที ่
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001004 ภาษาไทยเพ่ืองานอาชีพ       3(3-0-6) 
  (Thai for Occupational Purposes) 
 ทักษะการใชภาษาไทยในการสื่อสารสําหรับงานอาชีพอยางมีศิลปะ ถูกตองตามกาลเทศะ บุคคล และ
โอกาส การนําเสนอในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ การเขียนประชาสัมพันธและโฆษณา      การเขียน
โครงการ การเขียนรายงานสําหรับงานอาชีพ และการเขียนจดหมาย 
 
001005 ความงดงามทางภาษาไทย      3(3-0-6) 
  (Aesthetics of Thai Language) 
 ความสําคัญและคุณคาของภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป การรับรูถึงความงดงามทางภาษา การประเมิน
คุณคาใหสอดคลองกับเน้ือหา และการถายทอดความงดงามทางภาษาในรูปแบบตางๆ 
 
001006 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ      3(3-0-6) 
  (English for Occupational Purposes) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 001003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 
 ทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารสําหรับงานอาชีพอยางมีศิลปะถูกตองตามกาลเทศะ บุคคล และ
โอกาส การนําเสนอขอมูลและแสดงความคิดเห็น การอานบทความเกี่ยวกับงานอาชีพ การเขียนจดหมายสมัครงาน 
ประวัติสวนตัว การโตตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส การสอบถาม และการใหขอมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
 
001007 ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
    (Foundation Chinese) 
 ทักษะการฟง พูด ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การอานออกเสียง ภาษาจีนกลางตาม
มาตรฐาน ระบบเสียงภาษาจีนกลางเบื้องตน ทักษะการอานอักษรพินอิน หลักการเขียนอักษรจีนเบื้องตน 
 
001008 ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
  (Foundation Japanese) 
 คําศัพท รูปประโยค ไวยากรณพื้นฐานภาษาญี่ปุนโดยตัวอักษรโรมัน และการสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน 
 
001009 ภาษาเขมรพ้ืนฐาน         3(3-0-6) 
  (Foundation Cambodian) 
 โครงสรางพื้นฐานของภาษาเขมร ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การสนทนาใน
ชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา 
 
001010 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน         3(3-0-6) 
  (Foundation Hindi) 
 การเขียนพยัญชนะและสระ การออกเสียง การผสมพยัญชนะกับสระ การแจกรูปนาม คุณศัพท สังขยา 
สรรพนาม กริยา กริยาวิเศษณ ลักษณะประโยคพื้นฐาน การสนทนาในชีวิตประจําวัน 
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001011 ภาษาฝรั่งเศสพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
  (Foundation French) 
 ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส และไวยากรณ ทักษะเบื้องตนการฟง การพูด การอานและการเขียน การสนทนา
ในชีวิตประจําวัน 
 
001012 ภาษาลาวพ้ืนฐาน    3(3-0-6) 
  (Foundation Lao) 
 ระดับเสียง โครงสรางทางไวยากรณ รูปประโยคพื้นฐาน ถอยคํา สํานวนที่ใชในการสื่อสาร  ทักษะการฟง 
การพูด การอาน และการเขียนภาษาลาว การสนทนาในชีวิตประจําวัน 
 

2. กลุมวิชามนุษยศาสตร 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
002001 วิถีแหงชีวิต          3(3-0-6) 
  (Way of Life) 
 ความหมายและคุณคาของชีวิต คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนา เปาหมายของชีวิต หลักสิทธิ
มนุษยชนเพื่อการดํารงชีวิต การดํารงตนอยางมีสันติสุขและอยูรวมกันในสังคมอยางมีสันติภาพ การตัดสินคุณคา
ของการกระทํา และมาตรฐานทางจริยธรรม 
 
002003 จิตวิทยาเพ่ือการดําเนินชีวิต      3(3-0-6) 
    (Psychology for Living) 
 องคประกอบของความเปนมนุษย พฤติกรรมและปจจัยที่เกี่ยวของ การรูจักและพัฒนาตนเอง การอยู
รวมกับผูอื่น การทํางานเปนหมูคณะ และการดําเนินชีวิตใหมีความสุข 
 
002004 มนุษยกับสุนทรียภาพ       3(3-0-6) 
  (Man and Aesthetics) 
 ทฤษฎีสุนทรียศาสตร ความหมาย ความเปนมาทางวิชาการกับปรากฏการณทางสุนทรีย ความซาบซึ้งใน
คุณคาความงดงาม ทั้งทางศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศาสนา และวัฒนธรรม การเขาถึงความหมาย และ
ความสุขจากสิ่งสุนทรีย 
 

3. กลุมวิชาสังคมศาสตร 
รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-ศ) 
003001 การเปนพลเมือง        3(3-0-6) 
  (Citizenship) 
 ความหมายและความสําคัญการเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ความหมายของสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ และความรับผิดชอบ ความสําคัญของ
กฎเกณฑและกติกาของสังคม จิตอาสา หลักแหงการอยูรวมกันอยางสันติ 
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003002 สังคมโลกอนาคต       3(3-0-6) 
  (Futurology of Global Society) 
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาอนาคต วิธีวิทยาในการศึกษาอนาคต แนวโนมความเปนไปไดของปญหา
ประชากร สิ่งแวดลอม พลังงาน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม ในบริบท 
กระบวนทัศน พลวัต และผลกระทบตออนาคต การเตรียมความพรอม   สําหรับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและ
สังคมไทยในอนาคต 
 
003003 มนุษยกับอารยธรรม       3(3-0-6) 
  (Man and Civilization) 
 การสรางอารยธรรมของมนุษยชาติ  อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการอารยธรรมต้ังแต
สมัยกอนประวัติศาสตรถึงสมัยปจจุบัน การวิเคราะหกระบวนการรังสรรคอารยธรรม ในบริบททางเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม วัฒนธรรม และภูมิรัฐศึกษา 
 
003004 อาเซียนศึกษา        3(3-0-6) 
  (ASEAN Studies) 
 หลักการ ที่มา และความสําคัญ ของการรวมกลุมประชาคม ทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศ บริบท
ทางสังคม วัฒนธรรม  กระบวนทัศน เศรษฐกิจ และภูมิรัฐศึกษาของประเทศตางๆ ในอาเซียน การเจรจาและ
ความรวมมือในประชาคมอาเซียน  กฎบัตรอาเซียนและขอตกลงตางๆ  ศักยภาพ ความเขมแข็งและความพรอม
ของอาเซียนในการกาวสูเวทีโลก 
 
003005 กฎหมายในการดํารงชีวิต      3(3-0-6) 
  (Law for Living) 
 กฎเกณฑควบคุม ความประพฤติของสมาชิกในสังคม วิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมายและประเภท
ของกฎหมาย ระบบกฎหมาย การใชและการตีความกฎหมาย สิทธิหนาที่ข้ันพื้นฐาน ของบุคคลและการใชสิทธิ 
หลักทั่วไปกฎหมายแพง เกี่ยวกับบุคคล ทรัพยสิน นิติกรรมสัญญา หน้ี ละเมิด ครอบครัว และมรดก การกระทํา
ความผิดทางอาญา รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมของไทย 
 
003006 แหลงและวิธีการเรียนรูดวยตนเอง     3(3-0-6) 
  (Self-Access Learning and Resource) 
 ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ การคนควาจากแหลงสารสนเทศการเขาถึง 
และการใชประโยชนจากทรัพยากรสารสนเทศในการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต การจัดเก็บและคนคืนทรัพยากร
สารสนเทศ การประเมินคาสารสนเทศ การจดบันทึกทางวิชาการ การทํารายการบรรณานุกรมและการอางอิง 
 
4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี
รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-ศ) 
004002 การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  (System Thinking and Decision Making) 
 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย การคิดเชิงระบบ ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล การวิเคราะห
ขอมูลและขาวสาร กระบวนการและทฤษฎีการตัดสินใจ และการประยุกตใช ในชีวิตประจําวัน 
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004003 การสงเสริมสุขภาพและการออกกําลังกาย     3(2-2-5) 
  (Health Promotion and Exercise) 
 การสงเสริมสุขภาพตามชวงวัยตางๆ แบบองครวม ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม  และปญญา 
การควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ การควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การจัดการความเครียด ภูมิปญญาพื้นบาน
และสมุนไพรที่ใชในการดูแลสุขภาพการรับประทานอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ อาหารเสริมสุขภาพ หลักและ
วิธีการออกกําลังกาย การฝกปฏิบัติการออกกําลังกายและเลนกีฬา 
 
004004 สิ่งแวดลอมและพลังงานเพ่ือความยั่งยืนแหงชีวิต    3(3-0-6) 
  (Environment and Energy for Sustainable Living) 
 ความหมายและประเภทของพลังงาน การใชพลังงานในอดีตถึงปจจุบัน ปญหาการใชพลังงานที่มี
ผลกระทบตอ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม การอนุรักษพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สภาวะโลกรอน ภัยพิบัติ มลภาวะในรูปแบบตางๆ และแนวทางปองกันแกไข   
 
004005 อาหารเพ่ือชีวิต        3(3-0-6) 
  (Food for Life) 
 หลักการผลิต ผลิตภัณฑทางการเกษตรทั้งทางดานพืชและสัตว การผลิตเกษตรอินทรีย เกษตรปลอด
สารพิษ และการเกษตรในโครงการพระราชดําริ การเสื่อมเสียของอาหารและการควบคุมคุณภาพ หลักและวิธีใน
การเลือกซื้ออาหาร คุณคาทางโภชนาการ หลักเบื้องตนในการถนอม และแปรรูปอาหารโดยใชความรอน ความ
เย็น การทําแหง หมักดอง การใชสารเคมี รังสี และไมโครเวฟ 
 
004006 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
  (Technology in Daily Life) 
 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับอุปกรณไฟฟาที่ใชในชีวิตประจําวัน หลักการทํางานเบื้องตน
และการใชงานเครื่องมือเครื่องใชไฟฟาภายในบาน ภายในสถานที่ทํางาน คอมพิวเตอร เครื่องยนต การใช
เทคโนโลยีอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและจริยธรรม 
 
5. กลุมวิชาการบริหารจัดการ 
รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-ศ) 
005001 การเปนผูประกอบการสมัยใหม      3(3-0-6) 
  (Modern Entrepreneurship) 
 แนวคิดพื้นฐานการเปนผูประกอบการ การตลาด ทรัพยากรมนุษย การผลิต การบริการ การเงินและบัญชี 
โดยบูรณาการกับแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมในการประกอบการ ทักษะการเปนผูนํายุคโลกาภิวัฒน 
ดานการบริหารจัดการและการสื่อสารองคกร การทํางานเปนทีม 
 
005002 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต       3(3-0-6) 
  (Economy and Living) 
 วิวัฒนาการของโครงสรางและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การจัดการทรัพยากร  การบริโภค 
การผลิต การตลาด การเงินการคลัง การคาระหวางประเทศ สภาพปญหาเศรษฐกิจ สังคมและแนวทางการแกไข 
การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดํารงชีวิต ในสภาพเศรษฐกิจสังคมปจจุบัน 
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005003 การจัดการตนเองเพ่ือการพัฒนางาน     3(3-0-6) 
  (Self-Management for Work Development) 
 แนวคิดพื้นฐานเรื่องการประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทํางาน การต้ังเปาหมายในการทํางาน การ
จัดการอุปสรรคในการทํางาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การสรางความเช่ือมั่นในตนเอง เทคนิควิธีใน การทํางาน
รวมกับผูอื่น การจัดการความขัดแยงระหวางบุคคล และวิธีการใชอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชตางๆ ในสํานักงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 
 

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 การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม 
การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การวิเคราะหความแปรปรวน ปฏิบัติการประยุกตใชสถิติในงานอุตสาหกรรมดวย
คอมพิวเตอร  
 
501321  การศึกษาการทํางาน       3(2-2-5) 
  (Work Study)  
 หลักการและแนวคิด ที่มาของการศึกษาการทํางาน กระบวนการแกปญหาโดยทั่วไป การวิเคราะหวิธีการ 
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 และ
คาเสื่อมราคา ประยุกตใชคอมพิวเตอรชวยในการจัดการตนทุนและเศรษฐศาสตรในงานอุตสาหกรรม 
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501326  ปฏิบัติการควบคุมและบริหารคุณภาพสําหรับงานอุตสาหกรรม   3(0-6-3)           
  (Control and Quality Management Laboratory for Industry) 
 ทฤษฎีพื้นฐานสําหรับการควบคุมคุณภาพ และการบริหารคุณภาพ ปฏิบัติการใชเครื่องมือเพื่อการ
คุณภาพ และการบริหารคุณภาพ ปฏิบัติการใชแผนภูมิควบคุมกระบวนการ ปฏิบัติการวิเคราะหประสิทธิภาพของ
กระบวนการ ปฏิบัติการสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับ ปฏิบัติการสรางมาตรฐานการทํางาน ปฏิบัติการประยุกตใช
คอมพิวเตอรในงานควบคุมคุณภาพ และการบริหารคุณภาพ 
 
501331  การเขียนแบบวิศวกรรมดวยคอมพิวเตอร       3(0-6-3)      
  (Computer Aided Drafting) 
 ศึกษาการเขียนแบบวิศวกรรมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป การสรางมุมมองในการเขียนแบบ การ
เขียนแบบ 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 ทั้งน้ี
เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนสูงสุดในการผลิตที่สามารถลดตนทุนการผลิตแต 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 การแกปญหาการ
ขนสง ปญหามอบหมายงาน ปญหาระบบแถวคอย ปฏิบัติการประยุกตใชคอมพิวเตอรชวยในการวิจัยดําเนินงาน 
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501423  การออกแบบและวางผังโรงงาน      3(2-2-5)          
  (Industrial Plant and Layout Design) 
 หลักและแนวคิดในการการออกแบบและวางผังโรงงาน กระบวนการและกรรมวิธีการผลิตสินคา การ
วิเคราะหทําเลที่ ต้ัง กระบวนการวางผังโรงงาน รูปแบบการไหลของวัสดุ การขนถายวัสดุ การวิเคราะห
ความสัมพันธ การประเมินผังโรงงาน หลักการจัดตารางเวลาในการวางผัง          การปรับปรุงผังโรงงาน 
คอมพิวเตอรชวยในการวางผังโรงงาน 
 
501431  การวางแผนและการควบคุมการผลิต               3(2-2-5)        
  (Production Planning and Control) 
 ระบบการวางแผนและควบคุมในกระบวนการผลิต โดยเริ่มต้ังแตการคาดคะเนความตองการสินคา การ
วางแผนการผลิต การวางแผนกําลังการผลิต การควบคุมวัสดุคงคลัง    การจัดลําดับงาน การจัดตารางการผลิต 
การวางแผนโครงการ และการจัดสมดุลสายการผลิต กรณีศึกษาการวางแผนและการควบคุมการผลิต รวมทั้งการ
ประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม 
 
501432  การจําลองสถานการณดวยคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม  3(0-6-3)      
  (Computer Simulation in Industry) 
 การจําลองดวยคอมพิวเตอรข้ันเบื้องตน เทคนิคการสรางจํานวนสุมเพื่อการจําลองสถานการณ การจําลอง
สถานการณดวยมือ ภาษาที่ใชในการจําลองดวยคอมพิวเตอร โปรแกรมประยุกต การพัฒนาแบบจําลอง
สถานการณ การตรวจสอบความถูกตองของแบบจําลอง หลักและแนวคิดในการปรับปรุงดวยแบบจําลอง
สถานการณ การประยุกตการจําลองในปญหาดานธุรกิจและอุตสาหกรรม   
 
501433  การประยุกตใชคอมพิวเตอรในการจัดการอุตสาหกรรม    3(0-6-3)      
  (Computer Application in Industrial Management) 
 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในการแกปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของในงานอุตสาหกรรม รวมถึงการประยุกต
โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชเปนเครื่องมือในการตัดสินใจในงานอุตสาหกรรมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
501434  โลจิสติกสและการจัดการหวงโซอุปทาน               3(2-2-5)        
  (Logistics and Supply Chain Management) 
 ความหมายและความสําคัญของโลจิสติกสและการจัดการหวงโซอุปทาน หลักการและการประยุกตใช
แนวคิดของโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน การจัดการการจัดซื้อ การจัดการคลังสินคา การจัดการวัสดุคงคลัง การ
จัดการขนสง การกระจายสินคา เทคโนโลยีสารสนเทศ              การประยุกตใชเทคโนโลยีมาใชในการจัดการโล
จิสติกสและหวงโซอุปทานไดอยางเหมาะสม ปฏิบัติการคอมพิวเตอรชวยในการจัดการโลจิสติกส 
 
501471  การเตรียมโครงการพิเศษในงานอุตสาหกรรม    1(0-2-1)        
  (Preparation for Industrial Special Project) 
 การเตรียมหัวขอที่นักศึกษาสนใจเพื่อใชในการทําโครงงานในงานอุตสาหกรรม การสืบคนวิจัยทางดาน
อุตสาหกรรมและกรณีศึกษาที่เกี่ยวของ การวิเคราะหขอมูลกระบวนการดําเนินการวิจัย กระบวนการเขียนโครง
ราง และนําเสนอสิ่งที่ไดจากการคนควา เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนในการทําโครงงานในงานอุตสาหกรรมที่สนใจ 
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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  การวางแผนและการควบคุม
บริหารพัสดุคงคลัง การวิจัยและพัฒนา  รวมไปถึงเรื่องของสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ และเครื่องหมายการคา  การกําหนด
กลยุทธ   
  
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 
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501335  การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรม             3(3-0-6) 
  (Human Resource Management in Industry) 
 แนวความคิดและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย การออกแบบงานและวิเคราะหงานทาง
อุตสาหกรรม การบริหารอาชีพทางอุตสาหกรรม การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทางอุตสาหกรรม การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม การบริหารคาตอบแทนทางอุตสาหกรรม แรงงานสัมพันธและคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานอุตสาหกรรม กฎหมายที่เกี่ยวของกับทรัพยากรมนุษย ระบบสารสนเทศสําหรับงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 
 
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  เทคนิคการสือ่สาร       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  
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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 
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501441  การบริหารโครงการและความเสี่ยง     3(3-0-6)  
  (Project and Risk Management) 
 หลักการ แนวคิด และที่มาของโครงการ แนวทางการกําหนดโครงการและคัดเลือกโครงการ วิธีการศึกษา
ความเปนไปไดในการดําเนินโครงการ การวิเคราะหผลกําไรจากการดําเนินโครงการ การวิเคราะหโครงการ
อุตสาหกรรมทางเศรษฐศาสตร การวางแผนโครงการ การกําหนดเวลาโครงการ การวิเคราะหและจัดการความ
เสี่ยง 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       
ในดานการรับรู ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยศึกษา สังเกต หรือมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติงานที่เกี่ยวของในวิชาชีพ 
 
501462  การฝกประสบการณวิชาชีพในงานอุตสาหกรรม              5(0-250-0) 
  (Field Experience in Industry) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 501461 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพในงานอุตสาหกรรม 
 ฝกปฏิบัติงานดานการจัดการอุตสาหกรรมในหนวยงานของภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยบูรณาการความรูที่
ไดจากในหลักสูตรการศึกษา 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 องคความรูใน
วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน เพื่อใหมี
คุณสมบัติตรงตามความตองการของตลาดแรงงานที่พรอมจะทํางานไดทันทีเมื่อสําเร็จการศึกษา 
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ค. หมวดวิชาเลือกเสร ีเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียน

มาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา
น้ี 


