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1.  ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
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  Bachelor of Engineering (Industrial Management Engineering) 
ชื่อย่อ  วศ.บ. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) 
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3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 
 
4.  ปรัชญา  

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์อันดี มีความรอบรู้เชี่ยวชาญใน
ด้านการจัดการอุตสาหกรรม ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาท าการวิจัย 
ค้นคว้า และพัฒนา 
 
5.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 

5.1 มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานด้านการควบคุม และบริหารงานอุตสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.2 มีวิสัยทัศน์ในการเลือก และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เหมาะสมกับงานด้านอุตสาหกรรมในแต่ละด้าน 
5.3 มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม และมีทักษะเพียงพอที่จะสามารถด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อชุมชน 
5.4 มีความรู้ และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการศึกษาระดับสูงต่อไป ทั้งในและต่างประเทศ 

 
6.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 6.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
 6.2 ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา 
 6.3 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการ
รับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
 
 
 



 

7.  อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 สามารถประกอบอาชีพได้ 3 ส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ดังต่อไปนี้ 
 7.1 ภาครัฐ 
  7.1.1 งานราชการ เช่น วิศวกรประจ าหรือนายช่าง (อบต. /อบจ.) ครูผู้สอน อาจารย์ งาน
ราชการประจ ากองส านักสังกัดกระทรวงต่างๆ ตามข้อก าหนดส านักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ)  

7.2 ภาคเอกชน 
 7.2.1 เจ้าหน้าที่การผลิตหรือด้านการวางแผนการผลิต (Production) 

7.2.2 เจ้าหน้าที่จัดซื้อสินค้า (Purchase/Procurement/Buyer) 
7.2.3 เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพหรือด้านคลังสินค้า (QC/QA) 
7.2.4 เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์หรือด้านระบบมาตรฐาน ISO  

 7.3 ภาครัฐวิสาหกิจ 
7.3.1 งานรัฐวิสาหกิจ เช่น เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่การประปา เป็นต้น 

 
8.  โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ใช้ระยะเวลาในการส าเร็จ
การศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
 8.1 จ านวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร 143 หน่วยกิต 
 8.2 โครงสร้างหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 
              - กลุ่มวิชาภาษา                                           จ านวน 9-12    หน่วยกิต 
        - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    จ านวน 6-9   หน่วยกิต 
        - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  จ านวน 3-6   หน่วยกิต 
        - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 6-9   หน่วยกิต 
        - กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ  จ านวน    3   หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ                         ไม่น้อยกว่า 107   หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ านวน     89   หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาเอกเลือก จ านวน     12   หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน      6    หน่วยกิต 

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า               6   หน่วยกิต 
8.3 รายวิชาในหลักสูตร   

1) ความหมายของเลขประจ าวิชา 
  -  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

                    เลขประจ าวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ประกอบด้วยเลข 6 หลัก มีความหมาย ดังนี้ 
       ล าดับเลขต าแหน่งที่  1      หมายถึง   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ใช้เลข 0 เป็นเลขของหมวดวิชา 

      ล าดับเลขต าแหน่งที่ 2-3    หมายถึง   กลุ่มวิชาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
เลข  01   หมายถึง กลุ่มวิชาภาษา 
เลข  02 หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                   
เลข  03 หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
เลข  04 หมายถึง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



 

เลข 05 หมายถึง กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ 
            ล าดับเลขต าแหน่งที่  4-6    หมายถึง   ล าดับรายวิชาในกลุ่มวิชา 

  -  หมวดวิชาเฉพาะ 
         เลขประจ าวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 

อุตสาหกรรม ประกอบด้วยเลข 6 หลัก มีความหมายดังนี้ 
                ล าดับเลขต าแหน่งที่ 1-3 ของสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คือ 512 
                ล าดับเลขต าแหน่งที่ 4 หมายถึง ชั้นปีหรือความยาก 
  เลข 1 หมายถึง ชั้นปีที่ 1 หรือความยากของวิชาล าดับที่ 1 

 เลข 2 หมายถึง ชั้นปีที่ 2 หรือความยากของวิชาล าดับที่ 2 
 เลข 3 หมายถึง ชั้นปีที่ 3 หรือความยากของวิชาล าดับที่ 3 
 เลข 4 หมายถึง ชั้นปีที่ 4 หรือความยากของวิชาล าดับที่ 4 

 ล าดับเลขต าแหน่งที่ 5  หมายถึง กลุ่มย่อยของสาขาวิชา 
 เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 เลข 1 หมายถึง กลุ่มปฏิบัติพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
 เลข 2 หมายถึง กลุ่มเอกบังคับทางวิศวกรรม 
 เลข 3 หมายถึง กลุ่มเอกเลือกทางวิศวกรรม 
 เลข 4 หมายถึง กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 ล าดับเลขต าแหน่งที่ 6  หมายถึง ล าดับของวิชาในกลุ่มย่อย 
 
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มีรายวิชาตาม

โครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ต้องเรียนทุกกลุ่มวิชา รวมไม่น้อยกว่า 30   หน่วยกิต ดังนี้ 

1. กลุ่มวิชาภาษา                
1.1 บังคับ                 เรียน          9 หน่วยกิต 

061101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร              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 หน่วยกิต 
061105 ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ              3(3-0-6) 
061106 ความงดงามทางภาษาไทย             3(3-0-6) 
061107 ภาษาอังกฤษ 4                         2(1-2-3) 
061108 ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน              3(3-0-6) 
061109 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน                     3(3-0-6) 
061110 ภาษาเขมรพ้ืนฐาน              3(3-0-6) 
061111 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน              3(3-0-6) 
061112 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน              3(3-0-6) 
061113 ภาษาลาวพ้ืนฐาน              3(3-0-6)  



 

061114 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน              3(3-0-6)  
061115 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน              3(3-0-6)  
061116 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน              3(3-0-6)  

     2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
2.1 บังคับ เรียน           9 หน่วยกิต   
      061201 ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 2(1-2-3) 

061202 ความเป็นไทย                           3(3-0-6) 
061203  อาเซียนศึกษาและความเป็นพลเมืองอาเซียน                    2(1-2-3)  
061204  การคิดเพ่ือการด าเนินชีวิต           2(1-2-3) 

2.2 บังคับเลือก เรียน           2 หน่วยกิต   
061205  การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่       2(1-2-3)                                           
061206 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต                      2(1-2-3) 
061207  การจัดการตนเองเพ่ือการพัฒนางาน                                 2(1-2-3) 

2.3 เลือก เรียน      0 – 5 หน่วยกิต 
061208  จิตวิทยาเพ่ือการด าเนินชีวิต           3(3-0-6) 
061209  มนุษย์กับสุนทรียภาพ                  3(3-0-6)  
061210  การใช้เหตุผลในสังคม                   2(2-0-4) 
061211  ความรู้เกี่ยวกับระบบโลก สังคมโลกในปัจจุบันและอนาคต    3(3-0-6) 
061212  มนุษย์กับอารยธรรม                     2(2-0-4) 
061213  กฎหมายในการด ารงชีวิต               3(3-0-6)  
061214  แหล่งและวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง       2(2-0-4) 

     3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
3.1 บังคับ เรียน           3 หน่วยกิต   
       061301  คณิตศาสตร์เพ่ือการตัดสินใจ          2(1-2-3) 
       061302  วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ     1(0-2-1) 
3.2 บังคับเลือก เรียน           2 หน่วยกิต   
       061303  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการสารสนเทศออนไลน์              2(1-2-3) 
       061304  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและสื่อประสม                   2(1-2-3) 
       061305  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับส านักงานอัตโนมัติ         2(1-2-3)  
3.3 เลือก เรียน      0 – 5 หน่วยกิต 
       061306 สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อความยั่งยืนแห่งชีวิต                       3(3-0-6) 
       061307  อาหารเพื่อชีวิต                          2(1-2-3) 
       061308  เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน           2(1-2-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ  เรียน         107       หน่วยกิต 
ส าหรับหมวดวิชาเฉพาะแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ 

1.  กลุ่มวิชาเอกบังคับ เรียน 89 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเอกบังคับพื้นฐานวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

6 หน่วยกิต 

512201 
512202 

ฟิสิกส์วิศวกรรม 
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเอกบังคับพื้นฐานปฏิบัติทางวิศวกรรม 25 หน่วยกิต 
512111
512112         
512113        
512211 
512212
512213 
512214
512311 
512312   

เขียนแบบวิศวกรรม  
ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม   2(0-4-2) หน่วยกิต 
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ   
ปฏิบัติการวิศวกรรมข้ันกลาง   2(0-4-2) หน่วยกิต  
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในงานวิศวกรรม  3(2-2-5) หน่วยกิต 
ระบบอัตโนมัติและการควบคุม                  3(2-2-5) หน่วยกิต  
ระบบอัตโนมัติของ CAD/CAM   3(1-4-4) หน่วยกิต 
การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซี                             3(2-2-5) หน่วยกิต 
ปฏิบัติการเครื่องมือกล         

3(2-2-5) 
2(0-4-2) 
3(1-4-4) 
2(0-4-2) 
3(2-2-5) 
3(1-4-4) 
3(1-4-4) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเอกบังคับทางวิศวกรรม                                       58 หน่วยกิต 
512221 การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม  3(3-0-6) หน่วยกิต 
512222 วิศวกรรมซ่อมบ ารุง     3(3-0-6) หน่วยกิต 

การจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม               3(3-0-6) หน่วยกิต 
กรรมวิธีการผลิต     3(3-0-6) หน่วยกิต 
สถิติวิศวกรรม     3(3-0-6) หน่วยกิต 
วัสดุวิศวกรรม     3(3-0-6) หน่วยกิต 
การจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมท้องถิ่น           3(3-0-6) หน่วยกิต  
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม     3(3-0-6) หน่วยกิต 
กลศาสตร์วิศวกรรม                           
การศึกษาการท างานในงานวิศวกรรม              3(3-0-6) หน่วยกิต 
การจัดการวัสดุ     3(3-0-6) หน่วยกิต 
โลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน  3(3-0-6) หน่วยกิต 
การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม   
วิศวกรรมเครื่องมือ     3(3-0-6) หนว่ยกิต 
การออกแบบและวางผังโรงงาน   3(3-0-6) หน่วยกิต  
การวางแผนและการควบคุมการผลิต               3(3-0-6) หน่วยกิต 
การบริหารโครงการ                 3(3-0-6) หน่วยกิต 
การจัดการเพ่ิมผลผลิต     3(3-0-6) หน่วยกิต 
โครงงานวิศวกรรม 1                       1(0-3-0) หน่วยกิต 
โครงงานวิศวกรรม 2                  3(0-9-0) หน่วยกิต        

3(3-0-6) หน่วยกิต 
512223 3(2-2-5) หน่วยกิต 
512224 3(3-0-6) หน่วยกิต 
512225 3(3-0-6) หน่วยกิต 
512226 
512227 
512321 
512322 
512323          
512324          
512325 
512326       

512327  
512328 
512421 
512422 
512423 
512424 
512425                                 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-2-0) 
3(0-9-0) 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

    



 

2. กลุ่มวิชาเอกเลือก                                        เรียน 12 หน่วยกิต 
512231  

512232 
512233 
512234 
512235  
512331 
512332 
512333 
512334 
512335    
512336  
 
512431 
 
512432 
512433 
512434  
512435  
 
512436
512437
512438
512439 

เทคโนโลยีแม่พิมพ์                                                           
ระบบการขนถ่ายวัสดุ                      3(3-0-6) หน่วยกิต 
การบริการวิชาการและบริการชุมชน                
กฎหมายอาชีวความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม                  

การวัดและเครื่องมือวัด                                                    

นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม          3(2-2-5) หน่วยกิต 
การวิจัยด าเนินงาน     3(3-0-6) หน่วยกิต  
หลักการออกแบบทางอุตสาหกรรม   3(2-2-5) หน่วยกิต 
การออกแบบเครื่องจักรกล                3(3-0-6) หน่วยกิต 
จิตวิทยาอุตสาหกรรม                                                       
การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ในงาน
อุตสาหกรรม        
การจัดการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
เล็ก            
ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการอุตสาหกรรม   3(3-0-6) หน่วยกิต 
วิศวกรรมคุณค่า      3(3-0-6) หน่วยกิต     
ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานวิศวกรรม   3(2-2-5) หน่วยกิต  
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
วิศวกรรม         
ระบบสารสนเทศในโรงงานอุตสาหกรรม   3(3-0-6) หน่วยกิต  
วิศวกรรมความปลอดภัย  3(3-0-6) หน่วยกิต 
การจัดการต้นทุนส าหรับวิศวกร                      
กฎหมายเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม    

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(1-4-4) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
 
หน่วยกิต 
 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

3. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       เรียน                            6 หน่วยกิต 

512341 
 
512441 
512442     

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในงาน
วิศวกรรม          
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในงานวิศวกรรม                 
สหกิจศึกษา              6(0-640-0) หน่วยกิต 

1(0-45-0) 
 

5(0-450-0) 
6(0-640-0) 

หน่วยกิต 
 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                เรียนไม่น้อยกว่า         6         หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไม่ซ้ ากับ

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 
 
 
 
 



 

9. บุคลากร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา สถาบันที่จบการศึกษา 

1 อาจารย์ชาญศักดิ์  ตรีภพ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
เครื่องกล 
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการจัดการงานวิศวกรรม 

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

2 ดร.วรุทัย  เดชตานนท์ -  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
-  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขา
การจัดการงานก่อสร้าง 
-  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาการจัดการงานวิศวกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

3 อาจารย์เสรี  เสือกระสัง -  ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
-  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการจัดการงานวิศวกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

4 อาจารย์ณพิตร  วัฒนวีรพงษ์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ 
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5 อาจารย์ฤทธิรงค์  แจ้งอ่ิม - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ 
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการจัดการงานวิศวกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยา
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

 
อ.เสรี  เสือกระสัง 
ประธานหลักสูตร 

                                          
 อ.ชาญศักดิ์ ตรีภพ        อ.ดร.วรุทัย เดชตานนท์    อ.ณพิตร วัฒนวีรพงษ์         อ.ฤทธิรงค์  แจ้งอ่ิม 
          

 
นายศราวุธ เพียซ้าย 

เจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตร 
 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 อาจารย์เสรี         เสือกระสัง  ประธานหลักสูตร 
 อาจารย์ชาญศักดิ์  ตรีภพ  กรรมการ 
 ดร.วรุทัย     เดชตานนท์  กรรมการ 
 อาจารย์ณพิตร     วัฒนวีรพงษ์  กรรมการ 
 อาจารย์ฤทธิรงค์   แจ้งอ่ิม  กรรมการและเลขานุการ 

2. อาจารย์ท่ีปรึกษาตลอดหลักสูตร 
อาจารย์ชาญศักดิ์  ตรีภพ 
อาจารย์เสรี         เสือกระสัง   
ดร.วรุทัย   เดชตานนท์   
อาจารย์ณพิตร     วัฒนวีรพงษ์   
อาจารย์ฤทธิรงค์   แจ้งอ่ิม  



 

3. แผนการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2563 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
061303   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

สารสนเทศออนไลน์ 
2(3-0-3)   

512111 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5)   
512112 ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 3(2-2-5)   
512113 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการ

ออกแบบ 
3(1-4-4)   

512202 คณิตศาสตร์วิศวกรรม                     3(3-0-6)   
512221 การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 3(3-0-6)   
512226 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)   

 รวมหน่วยกิต 20(14-8-35) * เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
 หน่วยกิตสะสม  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2563 

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
061101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)   
061102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 2(1-2-3)   
512201 ฟิสิกส์วิศวกรรม                       3(3-0-6)   
512211 ปฏิบัติการวิศวกรรมข้ันกลาง 2(0-4-2)   
512212 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในงาน

วิศวกรรม 
3(2-2-5)   

512222 วิศวกรรมซ่อมบ ารุง 3(3-0-6)   
512225 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6)   
512437 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6)   

 รวมหน่วยกิต 21(18-8-40) * เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
 หน่วยกิตสะสม  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
 
 



 

 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2564  
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
061103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 2(1-2-3)   
061301  คณิตศาสตร์เพ่ือการตัดสินใจ 2(1-2-3)   
061302  วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1)   
512223 การจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)   
512213 ระบบอัตโนมัติและการควบคุม           3(1-4-4)   
512214 ระบบอัตโนมัติของ CAD/CAM  3(2-2-5)   
512224 กรรมวิธีการผลิต 3(3-0-6)   

512322  กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)   
 รวมหน่วยกิต 20(13-11-33) * เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
 หน่วยกิตสะสม  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
061104  ภาษาอังกฤษ 3 2(1-2-3)   
061201  ศาสตร์พระราชา 2(1-2-3)   
061204  การคิดเพ่ือการด าเนินชีวิต 2(1-2-3)   
512227 การจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมท้องถิ่น 3(3-0-6)   
512311 การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซี                      3(2-2-5)   
512321 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6)   
512334   การออกแบบเครื่องจักรกล 3(1-4-4)   
512231 เทคโนโลยีแม่พิมพ์  3(1-4-4)   

 รวมหน่วยกิต 21 (13-16-34) * เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
 หน่วยกิตสะสม  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
 
 
 
 
 
 



 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2565 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
061202   ความเป็นไทย 3(3-0-6)   
061207  การจัดการตนเองเพ่ือการพัฒนางาน 2(1-2-3)   
061XXX ศึกษาทั่วไป 3(3-0-6)   
512312  ปฏิบัติการเครื่องมือกล 3(2-2-5)   
512323 การศึกษาการท างานในงานวิศวกรรม 3(3-0-6)   

512435   
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานวิศวกรรม                       

3(1-4-4)   

512331  นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม         3(2-2-5)   
 รวมหน่วยกิต 20(16-10-35) * เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
 หน่วยกิตสะสม  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2565 

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
061203 อาเซียนศึกษาฯ 2(1-2-3)   
061xxx ศึกษาทั่วไป 2(1-2-3)   
512324  การจัดการวัสดุ  3(3-0-6)   
512325 โลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6)   
512326 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)   
512327   วิศวกรรมเครื่องมือ 3(2-2-5)   
512328 การออกแบบและวางผังโรงงาน 3(3-0-6)   
512341 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน

งานวิศวกรรม 
1(0-45-0)   

512424 โครงงานวิศวกรรม 1 1(0-2-0)   
 รวมหน่วยกิต 21(17-49-37) * เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
 หน่วยกิตสะสม  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
 
 
 
 



 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1/2566 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
512441 
 
512442 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในงาน
วิศวกรรม หรือ  
สหกิจศึกษา 

5(0-450-0) 
หรือ 

6(0-640-0) 

  

 รวมหน่วยกิต 5(0-450-0) 
หรือ 

6(0-640-0) 

* เฉพาะภาคการศึกษานี้ 

 หน่วยกิตสะสม  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2/2566 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
512421 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 3(3-0-6)   
512422 การบริหารโครงการ 3(3-0-6)   
512423 การจัดการเพ่ิมผลผลิต 3(3-0-6)   
512425 โครงงานวิศวกรรม 2         3(0-9-0)   
512333  การบริการวิชาการและบริการชุมชน 3(1-4-4)   

 รวมหน่วยกิต 15(10-13-22) * เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
 หน่วยกิตสะสม  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 
 

** หมายเหตุ วิชาเลือกเสรีเป็นรายวิชาที่สาขาวิชาก าหนดให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความต้องการของนักศึกษา 
โดยเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. ค าอธิบายรายวิชา 
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1. กลุ่มวิชาภาษา 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   น(ท-ป-ศ) 
061101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                     3(3-0-6) 

(Thai for Communication) 
  ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสาร กระบวนการพัฒนาทักษะการพูด การฟัง 
การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน การย่อความ การสรุปความ การใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสาร ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การเขียนรายงาน การน าเสนอผลงานโดยใช้สื่อและเทคโนโลยี 
 
061102  ภาษาอังกฤษ 1                      2(1-2-3) 

(English 1) 
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพ่ือการสื่อสาร ในชีวิ ตประจ าวัน 

ในการทักทาย การแนะน าตัว การบรรยายบุคคล การบรรยายสิ่งของ การบรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณ์
ต่าง ๆ การระบุความสนใจและงานอดิเรก และการวางแผนอนาคต 
 
061103  ภาษาอังกฤษ 2                      2(1-2-3) 

(English 2) 
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ในระดับที่

สูงขึ้น การขอข้อมูลและการให้ข้อมูลทั่วไป การให้ข้อเสนอแนะ การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก การ
ตีความ การสรุปความ การจับใจความส าคัญ  
 
061104  ภาษาอังกฤษ 3                       2(1-2-3) 

(English 3) 
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับ การเตรียมข้อมูลเพ่ือ

ใช้ในการสมัครงาน การอ่านประกาศรับสมัครงาน การสมัครงาน การสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับงาน การเขียน
ประวัติย่อและจดหมายสมัครงาน รวมถึงการสัมภาษณ์งาน 
 
061105  ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ                     3(3-0-6) 
   (Thai for Career) 

ทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารส าหรับงานอาชีพอย่างมีศิลปะ ถูกต้องตามกาลเทศะ 
บุคคล และโอกาส การน าเสนอในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การเขียนประชาสัมพันธ์และโฆษณา 
การเขียนโครงการ การเขียนรายงานส าหรับงานอาชีพ และการเขียนจดหมาย 

 
061106  ความงดงามทางภาษาไทย                    3(3-0-6) 

(Aesthetics of Thai Language) 
ความส าคัญและคุณค่าของภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป์ การรับรู้ถึงความงดงามทางภาษา การ

ประเมินคุณค่าให้สอดคล้องกับเนื้อหา และการถ่ายทอดความงดงามทางภาษาในรูปแบบต่าง ๆ 
 
 
 
 
 



 

061107  ภาษาอังกฤษ 4                       2(1-2-3) 
(English 4) 

   การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในการท างาน ได้แก่ การ
ทักทาย การต้อนรับ การนัดหมาย การถามและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ  การจดบันทึก การเขียนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ และการน าเสนองาน 
 
061108  ภาษาจีนกลางพื้นฐาน                     3(3-0-6) 
   (Fundamental Chinese) 

ทักษะการฟัง พูด ภาษาจีนกลางเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การอ่านออกเสียง ภาษาจีน
กลางตามมาตรฐาน ระบบเสียงภาษาจีนกลางเบื้องต้น ทักษะการอ่านอักษรพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน
เบื้องต้น 
 
061109  ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน                     3(3-0-6) 
   (Fundamental Japanese) 
   ค าศัพท์ รูปประโยค ไวยากรณ์พ้ืนฐานภาษาญี่ปุ่นโดยตัวอักษรโรมัน  และการสนทนาที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
061110  ภาษาเขมรพื้นฐาน                     3(3-0-6) 
   (Fundamental Khmer) 
   โครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาเขมร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา 
 
061111  ภาษาฮินดีพื้นฐาน                     3(3-0-6) 
   (Fundamental Hindi) 
   โครงสร้างพ้ืนฐานทางภาษาฮินดี ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวอินเดีย 
 
061112  ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน                      3(3-0-6) 
  (Fundamental French) 
   ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส และไวยากรณ์ ทักษะเบื้องต้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
การสนทนาในชีวิตประจ าวัน  
 
061113  ภาษาลาวพื้นฐาน                     3(3-0-6) 
  (Fundamental Laos) 
   โครงสร้างพ้ืนฐานทางภาษาลาว ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  การสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวลาว. 

 
061114  ภาษาพม่าพื้นฐาน                     3(3-0-6) 
  (Fundamental Burmese) 
   โครงสร้างพ้ืนฐานทางภาษาพม่า ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  การสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวพม่า 
 
 



 

061115  ภาษาเวียดนามพื้นฐาน                     3(3-0-6) 
  (Fundamental Vietnamese) 
   โครงสร้างพ้ืนฐานทางภาษาเวียดนาม ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การสนทนา
ในชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวเวียดนาม 
 
061116  ภาษาเกาหลีพื้นฐาน                      3(3-0-6) 
   (Fundamental Korean) 
   โครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาเกาหลี ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การสนทนา
ในชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวเกาหลี 

 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                    น(ท-ป-ศ) 
061201  ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙        2(1-2-3) 
  (King Bhumibol Adulyadej’s Science)    

แนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
หลักการทรงงาน  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

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

ความหมายคุณค่าของชีวิต คุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา หลักสิทธิมนุษยชน เพ่ือการ
ด ารงชีวิต การตัดสินคุณค่าและมาตรฐานทางจริยธรรม ค่านิยม วัฒนธรรมและประเพณีไทย การปฏิบัติตนตามศา
สนพิธีและวันส าคัญต่างๆ  การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  ทรงเป็นประมุข ภูมิศาสตร์
ประเทศไทยที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคต่างๆ รวมถึงอัตลักษณ์ ท้องถิ่นไทยและท้องถิ่นโคราช 
 
061203  อาเซียนศึกษาและความเป็นพลเมืองอาเซียน    2(1-2-3) 
  (ASEAN Studies and ASEAN Citizen) 

ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมและภูมิ
รัฐศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน และความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน อาเซียนกับ
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอ่ืน ๆ การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ตามกฎเกณฑ์ของสังคม การท ากิจกรรมจิตอาสา และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในประชาคมอาเซียน 
 
061204  การคิดเพื่อการด าเนินชีวิต      2(1-2-3)
  (Thinking for Living) 

ความหมาย ความส าคัญของการคิด มโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการคิด ประสาทวิทยาศาสตร์ การ
คิด ความสัมพันธ์ของการคิด การเรียนรู้ ความรู้และความจ า ประเภทการคิด ทักษะและกระบวนการคิด การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหา เน้นการฝึกปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 
061205  การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่       2(1-2-3)
  (Modern Entrepreneurs) 
  แนวคิดพ้ืนฐานและจริยธรรมทางธุรกิจส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์โอกาสและ
การจัดตั้งธุรกิจ หลักการเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น การตลาด การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การบัญชีส าหรับผู้ประกอบการ การจัดการการเงิน โดยการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือการด าเนินธุรกิจในศตวรรษท่ี 21 



 

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

วิวัฒนาการของโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การจัดการทรัพยากร 
รายจ่าย การบริโภคและการออม การผลิต การตลาด การเงินการคลัง การค้าระหว่างประเทศ สภาพปัญหา
เศรษฐกิจ สังคมและแนวทางการแก้ไข การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการด ารงชีวิต ในสภาพ
เศรษฐกิจสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ 
 
061207  การจัดการตนเองเพื่อการพัฒนางาน     2(1-2-3) 
  (Self-Management for Work Development) 
   แนวคิดพ้ืนฐานเรื่องการประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการท างาน การตั้งเป้าหมายในการ
ท างาน การจัดการอุปสรรคในการท างาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง เทคนิควิธีในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน การจัดการความขัดแย้ง การจัดการส านักงาน การจัดการตนเองภายใต้การเปลี่ยนแปลง 
 
061208  จิตวิทยาเพื่อการด าเนินชีวิต                    3(3-0-6)
  (Psychology for Living) 

ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์ พฤติกรรมและวิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการศึกษาและพัฒนาตน การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเข้าใจ การเป็นผู้น า-ผู้ตาม และการท างานเป็นทีมที่มี
ประสิทธิภาพ การสร้างแรงจูงใจในการท างาน การสร้างความสุขในการด าเนินชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยา พุทธ
ศาสนา และทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

 
061209  มนุษย์กับสุนทรียภาพ       3(3-0-6) 

(Man and Aesthetics) 
ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ ความหมาย ความเป็นมาทางวิชาการกับปรากฏการณ์ ทางสุนทรีย์ ความ

ซาบซึ้งในคุณค่าความงดงาม ทั้งทางศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศาสนา และวัฒนธรรม การเข้าถึงความหมาย 
และความสุขจากสิ่งสุนทรีย์ 
 
061210  การใช้เหตุผลในสังคม       2(2-0-4) 
  (Reasoning in Society) 

ลักษณะของเหตุผล การคิดอย่างมีเหตุผลรูปแบบต่างๆ การน าเหตุผลไปใช้ ในการวิเคราะห์
ข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ และน าไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพและการด าเนิน
ชีวิตอย่างมีคุณค่า 
 
061211  ความรู้เกี่ยวกับระบบโลก สังคมโลกในปัจจุบันและอนาคต   3(3-0-6) 
  (Present World System and Future World Society) 
   แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาระบบความเป็นไปของโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวโน้มของปัญหาประชากร สิ่งแวดล้อม พลังงาน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม ในบริบท กระบวนทัศน์ พลวัต และผลกระทบต่ออนาคต การเตรียม
ความพร้อม ส าหรับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยในอนาคต 

 
 
 
 
 



 

061212 มนุษย์กับอารยธรรม       2(2-0-4) 
  (Man and Civilization) 
   การสร้างอารยธรรมของมนุษยชาติ  อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการอารยธรรม
ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยปัจจุบัน การวิเคราะห์กระบวนการรังสรรค์  อารยธรรมในบริบททาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และภูมิรัฐศึกษา 

 
061213  กฎหมายในการด ารงชีวิต       3(3-0-6) 
  (Law for Living) 
   กฎเกณฑ์ควบคุม ความประพฤติของสมาชิกในสังคม วิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมายและ
ประเภทของกฎหมาย ระบบกฎหมาย การใช้และการตีความกฎหมาย สิทธิหน้าที่ขั้นพ้ืนฐานของบุคคลและการ
ใช้สิทธิ หลักท่ัวไปกฎหมายแพ่ง เกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรมสัญญา หนี้ ละเมิด ครอบครัว และมรดก การ
กระท าความผิดทางอาญา รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมของไทย 

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

ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ การค้นคว้าจากแหล่งสารสนเทศ การ
เข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต การจัดเก็บและค้นคืน
ทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินค่าสารสนเทศ การจดบันทึกทางวิชาการ การท ารายการบรรณานุกรมและการ
อ้างอิง 

 
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                    น(ท-ป-ศ) 
061301  คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ      2(1-2-3) 
  (Mathematics for Decision Making) 
  การให้เหตุผล การใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ และกระบวนการตัดสินใจ โดยเน้นทักษะการคิด
ค านวณและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   
061302  วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ      1(0-2-1) 
  (Sports Science for Health) 
  การน าหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแขนงต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการทดสอบระดับ
ความสามารถของร่างกาย และฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกก าลังกาย เพ่ือการประเมินและสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกายที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดีในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
061303  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน์   2(1-2-3) 

(Information Technology for Online Information Management) 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา การใช้งานอินเทอร์เน็ต 

การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพ่ือรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอข้อมูล สร้างเอกสารหรือแบบสอบถาม
ออนไลน์ การใช้สารสนเทศร่วมกันบนเครือข่ายคลาวด์คอมพิวติ้ง 

 
 
 
 
 



 

061304  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสื่อประสม   2(1-2-3) 
  (Information Technology for Communication and Multimedia) 

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้งานสื่อประสม การใช้
งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารและสืบค้นสารสนเทศ การน าเสนอข้อมูล การประยุกต์ใช้สื่อประสมและสื่อสังคม
ออนไลน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและบทลงโทษ 

 
061305  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับส านักงานอัตโนมัติ    2(1-2-3)  
  (Information Technology for Office Automation) 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในส านักงาน โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมตาราง
ค านวณ โปรแกรมน าเสนอผลงาน การแสวงหาความรู้และแหล่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เพ่ือการท ารายงาน การ
ค านวณข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอผลงาน 

 
061306  สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อความย่ังยืนแห่งชีวิต    3(3-0-6) 
  (Environment and Energy for Sustainability of Life) 
   ความหมายและประเภทของพลังงาน การใช้พลังงานในอดีตถึงปัจจุบัน ปัญหาการใช้พลังงาน   
ที่มีผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติ มลภาวะในรูปแบบต่างๆ และแนวทางป้องกันแก้ไข 
 
061307  อาหารเพื่อชีวิต        2(1-2-3) 

(Food for Life) 
   หลักการผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งทางด้านพืชและสัตว์ การผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตร
ปลอดสารพิษ และการเกษตรในโครงการพระราชด าริ การเสื่อมเสียของอาหารและการควบคุมคุณภาพ หลักและ
วิธีในการเลือกซื้ออาหาร คุณค่าทางโภชนาการ หลักเบื้องต้นในการถนอม  และแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อน 
ความเย็น การท าแห้ง หมักดอง การใช้สารเคมี รังสี และไมโครเวฟ 

 
061308 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน          2(1-2-3) 

(Technology in Daily Life) 
ความรู้และหลักการ ในการเลือก การติดตั้ง การบ ารุงรักษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า เทคโนโลยีสื่อสาร เทคโนโลยี
ยานยนต์ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
    1.1 กลุ่มเอกบังคับพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
512201  ฟิสิกส์วิศวกรรม                                                            3(3-0-6) 
   (Engineering Physics ) 
     เวกเตอร โดยประยุกตหลักของแรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัม พลังงาน ระบบอนุภาค 
สมบัติเชิงกล การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่ กลศาสตรของไหล ความรอนและอุณหพลศาสตร 
เบื้องตน และการประยุกตไฟฟาสถิต แมเหล็กไฟฟา วงจรไฟฟาเบื้องตน     
                
 



 

512202  คณิตศาสตร์วิศวกรรม                           3(3-0-6) 
(Engineering Methematics) 

   ศึกษาเรขาคณิตวิเคราะห์ พิกัดเชิงขั้ว สมการของตัวแปรเสริม พีชคณิตของเวกเตอร์
เส้นตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติ ลิมิตความต่อเนื่อง สมการเชิงอนุพันธ์ การหาอนุพันธ์และการการหาปริพันธ์ 
ความน่าจะเป็น เทคนิคการหาปริพันธ์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข 
 
      1.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับพื้นฐานปฏิบัติทางวิศวกรรม  
512111  เขียนแบบวิศวกรรม                         3(2-2-5) 

(Engineering Drawing) 
           ความส าคัญของการเขียนแบบ เครื่องมืออุปกรณ์และวิธีใช้ เทคนิคการเขียนตัวเลขและ
ตัวอักษร ชนิด และความหนาของเส้นส าหรับงานเขียนแบบ ขนาดมาตรฐานของกระดาษเขียนแบบ เรขาคณิต
ประยุกต์ การเขียน ภาพสามมิติ การเขียนภาพฉายออโธกราฟฟิก และแนวทางปฏิบัติในการเขียนแบบ การเขียน
ภาพสเก็ต การเขียน ภาพตัด การก าหนดขนาดและรายละเอียดอื่นๆ การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 
 
512112                    ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม                                       2(0-4-2) 
   (Basic Operations For Engineering) 
            ศึกษาหลักการใช้เครื่องมือกลในโรงงาน การปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องมือ
อุตสาหกรรมต่างๆ เรียนรู้ความปลอดภัยในโรงงานและการใช้เครื่องมือ วินัยในการปฏิบัติงานในโรงงาน        
ฝึกปฏิบัติงานพ้ืนฐานในโรงงาน พ้ืนฐานเครื่องมือวัด งานตะไบ งานเจาะ งานเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า งานเจียรนัย 
งานกลึง และงานปรับแต่ง 
 
512113           ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ                     3(1-4-4) 
                              (Computer Aided Design Laboratory) 
           การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการออกแบบ การประกอบและการเขียนแบบ
ชิ้นส่วนทางวิศวกรรม การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเบื้องต้น การท าโครงงานย่อยการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 
 
512211  ปฏิบัติการวิศวกรรมขั้นกลาง                        2(0-4-2) 
   (Intermediate Operation Industries) 

พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 512112 การปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม                  
           การออกแบบสร้างผลิตภัณฑ์โลหะ และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลด้วยกระบวนการแปรรูป
โลหะแบบต่างๆ ด้วยเครื่องจักร งานขึ้นรูปโลหะ และการประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การผลิตโดยใช้
เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องกัด ฯลฯ 
 
512212           ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในงานวิศวกรรม                           3(2-2-5) 
   (Electrics and Electronics In Engineering) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและความปลอดภัย เครื่องมือวัด และการวัดทางไฟฟ้า อุปกรณ์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ สวิทซ์ รีเลย์ ความต้านทาน และเซ็นเซอร์ พ้ืนฐานวงจรไฟฟ้าแบบกระแสตรงและกระแสสลับ 
หลักการเบื้องต้นมอเตอร์ไฟฟ้า การเลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้า การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า การฝึกปฏิบัติการต่อวงจร



 

อิเล็กทรอนิกส์ การควบคุมการท างานของเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรมโดยใช้วงจรควบคุมด้วยมือ (Manual 
Control) และควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ (Automation Control) 

 
512213  ระบบอัตโนมัติและการควบคุม                                        3(1-4-4) 
   (Automation and Control System) 

พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 512212 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในงานวิศวกรรม 
ศึกษาระบบอัตโนมัติส าหรับงานวิศวกรราการปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องมือ

อุตสาหกรรมต่างๆ การควบคุมชิ้นส่วนเครื่องจักรกลด้วยระบบอัตโนมัติ ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบระบบที่ใช้ 
Programmable Logic Controller (PLC) มาควบคุมการท างานของระบบในงานอุตสาหกรรม การควบคุมการ
ท างานจาก Ladder Diagram และออกแบบสร้างโครงงานที่มี PLC เป็นตัวควบคุม 

 
512214    ระบบอัตโนมัติของ CAD/CAM                       3(1-4-4) 
   (Automate of CAD/CAM) 

ศึกษาการใช้ระบบอัตโนมัติเพ่ือใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ และออกแบบงาน
อุตสาหกรรม (Computer Aided Design: CAD) การผลิตชิ้นส่วนหรือชิ้นงานโดยใช้ระบบอัตโนมัติควบคุมการ
ผลิตในงานอุตสาหกรรมหรือการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตในงานอุตสาหกรรม  (Computer Aided 
Manufacturing: CAM) ปฏิบัติการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ และผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องจักร CNC 
 
512311  การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซี                                            3(1-4-4) 

(CNC Program)   
   พ้ืนฐานของระบบการผลิต ชนิดเครื่องมือกลในการตัดปาดผิว ความหมายของระบบ
ควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ พารามิเตอร์ที่มีผลกระทบต่อการตัดปาดผิว ระบบการเคลื่อนที่และทิศ
ทางการเคลื่อนที่ อุปกรณ์และชิ้นส่วนของเครื่องจักรในระบบการวัด โครงสร้างของระบบโปรแกรมซีเอ็นซี 
เทคโนโลยีการโปรแกรมด้วยมือ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสนับสนุนการโปรแกรม เกณฑ์ส าหรับเลือกภาษาที่ใช้ใน
การโปรแกรมซีเอ็นซี การควบคุมเชิงตัวเลขโดยตรง (ดีเอ็นซี) การน าเข้าไปสู่ ซี เอ ดี/ ซี  เอ เอ็ม เครื่องมือกล
ซีเอ็นซีที่ใช้ในอุตสาหกรรมและการซ่อมบ ารุง                

 
512312  ปฏิบัติการเครื่องมือกล           3(2-2-5)  
   (Machine Tools Laboratory) 
   การสาธิตการใช้เครื่องมือและปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐานในการควบคุมการผลิต  เครื่องมือ
ช่วยในการผลิตเพ่ือการจับยึดและบังคับชิ้นงาน เพ่ือการท าให้เกิดผิวงานใหม่ เพ่ือการวัด เพ่ือการประกอบ หรือ
เพ่ือการเคลื่อนที่ให้ได้ต าแหน่งไม่เกินพิกัดท่ีก าหนดในแบบ การตรวจสอบและตัดสินใจเลือกระนาบบังคับชิ้นงาน   
ที่เหมาะสม ระนาบบังคับโดยตรง โดยอ้อมเพ่ือหลีกเลี่ยงงานเสียให้มากที่สุด การค านวณแรงและระยะทางการ
เคลื่อนตัวของอุปกรณ์ถ่ายทอดแรงที่ใช้ในอุปกรณ์บังคับชิ้นงาน ลิ่ม ลูกเบี้ยว สกรู ข้อพับ ตัวอย่างกลไกชุด
อุปกรณ์บังคับและอุปกรณ์น าเจาะ เครื่องมือแม่พิมพ์ปั๊มตัดเจาะ 
 
 
 
 



 

512221  การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม                                 3(3-0-6) 
(Industrial Environmental Management) 

   หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม การจัดการมลพิษทางน้ า การ
จัดการมลพิษทางเสียง การจัดการมลพิษทางอากาศ การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการของเสียอันตราย การ
ประเมิน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 
512222  วิศวกรรมซ่อมบ ารุง      3(3-0-6) 

(Maintenance Engineering) 
การบ ารุงรักษาเชิงอุตสาหกรรม และหลักการการบ ารุงรักษาแบบทวีผล สถิติความ

เสียหาย ความน่าเชื่อถือ ความสามารถการบ ารุงรักษา การวิเคราะห์สภาพความพร้อมการท างาน การหล่อลื่น 
ระบบการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันและเทคโนโลยีการติดตามสภาพการท างาน การควบคุมการบ ารุงรักษาและ
ระบบการสั่งงาน การจัดองค์การงานการบ ารุงรักษา งานบุคคลและงานจัดหา ระบบจัดการการบ ารุงรักษาด้วย
คอมพิวเตอร์ การจัดการวงจรชีวิตของเครื่องจักร การรายงานผลและดัชนีชี้วัดสมรรถนะในการบ า รุงรักษา การ
พัฒนาระบบการบ ารุงรักษา 
 
512223  การจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม       3(2-2-5) 
   (Energy Management in Industry) 
   หลักการจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม แนวทางการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด การหาแนวทางการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงแนวทางการหาพลังงานทดแทน 
 
512224  กรรมวิธีการผลิต                          3(3-0-6) 
   (Manufacturing Processes) 

กระบวนการทางอุตสาหกรรมการผลิต องค์ประกอบและปัจจัยการผลิต กรรมวิธีการ
ผลิตที่ส าคัญ เช่น การหล่อโลหะ การขึ้นรูปโลหะ การตัดเฉือนวัสดุ การขึ้นรูปวัสดุผง การขึ้นรูปพลาสติก การ
เชื่อมประสานแบบหลอม ละลาย กระบวนการเชื่อมประสานแบบต่างๆ กรรมวิธีทางความร้อน เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ช่วยในออกแบบ ผลิตและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเบื้องต้น 

 
512225          สถิติวิศวกรรม                                                         3(3-0-6) 

(Engineering Statistics) 
   พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 512202 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 
   ศึกษาหลักการทางสถิติ ประเภทสถิติ เทคนิค วิธีการแปลความหมายทางสถิติการ
วางแผน วิธีการเก็บรวบรวมข้องและการตัดสินใจ โดยอาศัยกระบวนการทางสถิติ การใช้เครื่องมือโปรแกรมต่างๆ 
การสร้างตารางแจกแจงความถี่ประเภทต่างๆ วิเคราะห์ค่าจากตารางแจกแจงความถี่ ประโยชน์ของสถิติ การ
จ าแนกข้อมูล แผนภาพสาเหตุและผล แผนภูมิพาเรโต ฮีสโตแกรม แผนภาพการกระจาย สร้างแผนภูมิควบคุม
ต่างๆ การประยุกต์ใช้งานด้านสถิติ การจัดท าสถิติและการน าเสนอในการแก้ปัญหาการจัดการอุตสาหกรรม เช่น 
การควบคุมคุณภาพ การควบคุมระบบการผลิตด้วยหลักทางสถิติ 
 
 
 



 

512226  วัสดุวิศวกรรม                            3(3-0-6) 
   (Engineering Materials) 

เทคโนโลยีวัสดุและกระบวนการ ธรรมชาติของวัสดุ และการจัดแบ่งกลุ่มวัสดุ 
โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ ความเป็นผลึกและความไม่สมบูรณ์ของผลึก ระบบโลหะผสม แผนภาพสมดุลเฟส
ของเหล็กและโลหะนอกกลุ่ม เหล็ก การกระท าทางความร้อน โลหะพ้ืนฐานและโลหะหายาก พอลิเมอร์ เซรามิกส์      
วัสดุผสม วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 
 
512227  การจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมท้องถิ่น        3(3-0-6) 
   (Technology  Local  Innovation Management) 

หลักการทางนวัตกรรมเบื้องต้น  ความหมาย ความส าคัญของนวัตกรรม ทฤษฎี ระบบ
เทคนิค และวิธีการจัดการนวัตกรรมท้องถิ่น การสร้างและการพัฒนานวัตกรรมใหม่เพ่ือพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 
การน านวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาองค์ประกอบพ้ืนฐานงานอุตสาหกรรม วิวัฒนาการจัดการทางอุตสาหกรรม
และการผลิต แนวคิดในการบริหารและเทคนิคการแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ
จัดการอุตสาหกรรม 

 
512321  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม               3(3-0-6) 
   (Engineering Economy) 

ศึกษาพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือใช้ในงานวิศวกรรมควบคุม การค านวณดอกเบี้ย  
การหามูลค่าปัจจุบัน และมูลค่ารายปี การหาอัตราผลตอบแทน การหาผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน หาค่าเสื่อม
ราคา จุดคุ้มทุน การทดแทนทรัพย์สินและการวิเคราะห์เงินเฟ้อ และการวิเคราะห์การตัดสินใจในโครงการต่างๆ 
 
512322  กลศาสตร์วิศวกรรม                                                   3(3-0-6) 

(Engineering Mechanics) 
   พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 512201 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 

ศึกษาหลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ แรง และโมเมนต์ของแรง ระบบแรง และ
ผลลัพธ์ระบบแรง การสมดุล และการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ การวิเคราะห์แรงในชิ้นส่วนของโครงสร้างชิ้นส่วน
ภาพวัตถุของเครื่องจักร แรงเสียดทาน จุดศูนย์ถ่วง และจุดเซนทรอยด์ 

 
512323                     การศึกษาการท างานในงานวิศวกรรม     3(3-0-6) 
   (Work Study Engineering) 

ความหมายและความส าคัญของการเพ่ิมผลผลิต ความหมายของการศึกษาการท างาน 
การศึกษาวิธี หลักการประหยัดการเคลื่อนที่ แผนภูมิกระบวนการไหล แผนภาพการไหล แผนภูมิการปฏิบัติงาน        
การวัดงาน ขั้นตอนการศึกษาเวลา การประเมินอัตราการท างาน การค านวณเวลาปรกติและเวลามาตรฐาน การ
ชักตัวอย่างงาน ระบบข้อมูลมาตรฐาน ระบบเวลาการเคลื่อนที่ท่ีก าหนดไว้ค่าจ้างจูงใจ 
 
 
 
 
 



 

512324  การจัดการวัสดุ                                   3(3-0-6) 
   (Material Management) 

กระบวนการจัดหาวัสดุที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ได้แก่ ประเภทและชนิดของวัสดุแหล่ง
ผลิตหรือจัดท าแหล่งจ าหน่าย กรรมวิธีและขั้นตอนการจัดหาวัสดุดังกล่าว ระบบการเก็บรักษา และระบบการ
จ าหน่ายวัสดุให้กับหน่วยต่างๆ หลักการจัดหาวัสดุเพื่อให้เกิดความประหยัดและความรวดเร็วในการท างาน 
 
512325  โลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน              3(3-0-6) 
   (Logistics and Supply Chain Management) 
           ความหมายและความส าคัญของโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน หลักการและ
การประยุกต์ใช้แนวคิดของโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การจัดการการจัดซื้อ การจัดการคลังสินค้า การจัดการ
สินค้าคงคลัง การจัดการขนส่ง การกระจายสินค้า เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยพัฒนาทางธุรกิจและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ กรณีศึกษาของการน าโลจิสติกส์ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม 
 
512326  การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม              3(3-0-6) 
   (Quality Control for Industry) 
   แนวคิดเก่ียวกับระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9000, ISO 14000 และ ISO 
18000 แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพเบื้องต้น และการประกันคุณภาพในการออกแบบ การผลิต            
การตรวจสอบ และการบริการหลังการขาย การใช้เทคนิควิธีการทางสถิติในการควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของกระบวนการ เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพ่ือการยอมรับ การใช้แผนภูมิควบคุมคุณภาพ  
 
512327          วิศวกรรมเครื่องมือ      3(2-2-5) 
    (Tools Engineering) 
   การขนถ่ายชิ้นงาน การใส่ ถอดชิ้นงานจากอุปกรณ์จับยึด การก าหนดต าแหน่ง      
การเลือก พ้ืนผิวของชิ้นงาน การรองรับ การจับยึดชิ้นงาน ชนิดของการจับยึด อุปกรณ์จับยึดเครื่องมือ เครื่อง   
มือกล อุปกรณ์วัดขั้นตอนการท างานของผู้ปฏิบัติงาน  
 
512328  การออกแบบและวางผังโรงงาน               3(3-0-6) 
   (Industrial Plant and Layout Design) 
   การออกแบบและวางผังโรงงานเบื้องต้น รูปแบบการไหลของวัสดุ การขนถ่ายวัสดุ 
ความสัมพันธ์ในการจัดวางผังโรงงาน ออกแบบอุปกรณ์สนับสนุน การวิเคราะห์ท าเลที่ตั้ง ผังโรงงานแบบต่างๆ 
ส าหรับงานบริหาร และหน่วยสนับสนุนการผลิต 
 
512421  การวางแผนและควบคุมการผลิต                        3(3-0-6) 
   (Planning and Control Production ) 

ระบบการผลิตและบริการ เทคนิคการพยากรณ์ การบริหารสินค้าคงคลัง MRP การ
ผลิตแบบทันเวลา พอดีการวิเคราะห์ต้นทุนและก าไรในอุตสาหกรรมและบริการ การวางแผนการผลิต การใช้
โปรแกรมเชิงเส้นในการ วางแผนการผลิต การจัดล าดับการผลิต การบริหารโครงการด้วย PERT และ CPM  
 
 



 

512422  การบริหารโครงการ                                 3(3-0-6) 
   (Project Administration) 

แนวทางการก าหนดโครงการและคัดเลือกโครงการ การวิเคราะห์โครงการอุตสาหกรรม
ทางเศรษฐศาสตร์ การวางแผนโครงการ การก าหนดเวลาโครงการ การจัดการความเสี่ยง การปฏิบัติโครงการ 
การควบคุมโครงการ การแก้ไขปัญหา การปิดโครงการ การน าเสนอและวิเคราะห์กรณีศึกษาการบริหารโครงการ
ในงานอุตสาหกรรม  

 
512423  การจัดการเพิ่มผลผลิต                3(3-0-6) 
   (Increasing Product Management) 

ความหมาย หลักการ และวิธีการเพ่ิมผลผลิตในงานอุตสาหกรรม แนวทางการเพ่ิม
ผลผลิตกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และกรณีศกึษาการเพ่ิมผลผลิต 
 
512424  โครงงานวิศวกรรม 1                1(0-2-0) 

(Engineering Project I) 
พื้นความรู้ : ศึกษาอยู่ช้ันปี 3 หรือสูงกว่า และมีหน่วยกิตวิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า  
80 หน่วยกิต และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00      

    นักศึกษาท าโครงงานเดี่ยวหรือกลุ่ม โครงงานที่ท าอาจจะเป็นงานวิจัย งานออกแบบ
และพัฒนา หรืองานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหาทางวิศวกรรม นักศึกษาเสนอหัวข้อปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน
ทางวิศวกรรม โดยการแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการก าหนดหัวข้อเรื่องการค้นคว้าเอกสารหรือท าการ
ทดลองเบื้องต้นเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและจุดส าคัญของปัญหา และเตรียมงานด้านเอกสาร ด้านการ
ออกแบบ และวิธีการด าเนินงานอย่างสมบูรณ์ เพ่ือขอความเห็นชอบในการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมในโครงงาน
วิศวกรรม 2 การเขียนข้อเสนอโครงงานเสนอต่อหลักสูตรนักศึกษาต้องสอบการน าเสนอโครงงาน 1   
 
5124245  โครงงานวิศวกรรม 2                3(0-9-0) 

(Engineering Project II)  
                 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 512424 โครงงานวิศวกรรม 1            
            เป็นโครงงานต่อเนื่องจากโครงงานวิศวกรรม 1 นักศึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้า
ของโครงงานภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาจะต้องส่งรายงานโครงงาน และน าเสนอโครงงาน
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา เมื่อโครงงานเสร็จสิ้นแล้วนักศึกษาต้องวิเคราะห์ สรุปผล และเขียนรายงานปริญญานิพนธ์
ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ และต้องสอบการน าเสนอผลที่ได้จากการท าโครงงาน 

 
3. กลุ่มวิชาเอกเลือก 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
512231  เทคโนโลยีแม่พิมพ์                         3(2-2-5) 

(Mold Technology) 
ชนิดและประเภทของแม่พิมพ์ หน้าที่การท างาน แนวทางออกแบบแม่พิมพ์เบื้องต้น 

ข้อก าหนดการเลือกวัสดุส าหรับประกอบแม่พิมพ์ การประเมินราคาแม่พิมพ์ การบ ารุงรักษาและการซ่อมแซม
แม่พิมพ์ 

 



 

512232  ระบบการขนถ่ายวัสดุ       3(2-2-5) 
(Material Handling System) 

   ความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างโลจิสติกส์กับระบบการขนถ่ายสมัยใหม่ การ
แบ่งกลุ่มของ อุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุ ความสัมพันธ์ระหว่างการขนถ่ายวัสดุและการวางผังภายในโรงงาน               
หน่วยการขนถ่ายวัสดุ ระบบการไหลวัสดุและการสมดุลสายการผลิต การใช้งานหุ่นยนต์ในระบบการขนย้าย 
ระบบการจัดเก็บและน าออกอัตโนมัติ และงานน าเสนอกรณีศึกษาปัญหาและการแก้ปัญหาการขนย้ายวัสดุใน
ปัจจุบัน 
 
512233  การบริการวิชาการและบริการชุมชน    3(2-2-5) 

(Academic Service And Community Service) 
   ศึกษาหลักการ การจัดสัมมนาบริการวิชาการ หรือการบริการเพ่ือพัฒนาให้ชุมชน  
ตามความต้องการของกลุ่มคนหรือชุมชนเป้าหมาย ทั้งในหรือนอกห้องเรียน เพ่ือการน าความรู้มาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ วิทยากร และผู้มีประสบการณ์ในชุมชน เพ่ือให้มีทักษะสามารถเขียน
น าเสนอโครงการ ร่าง หนังสือเชิญ ประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหา 
วิธีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือท าเผยแพร่ต่อสังคม 
 
512234  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย     3(3-0-6) 

(Occupational Health and Safety) 
   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของไทยและ
ต่างประเทศไทย โดยเน้นกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศ เช่น 
พระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติโรงงาน กฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติ
สาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
 
512235  การวัดและเครื่องมือ                         3(2-2-5) 
   (Measurements and Instruments) 
   เทคโนโลยีของการวัดและการควบคุมในกระบวนการทางอุตสาหกรรม นิยามและค า
จ ากัดความของระบบการวัด เซนเซอร์และเครื่องมือวัด หลักการของเซนเซอร์และเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม     
การเลือก การติดตั้งและการประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์และเครื่องมือวัดในระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 
 
512331  นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม        3(2-2-5) 
   (Industrial Pneumatic and Hydraulic) 

ศึกษาหลักการท างานเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์อุปกรณ์ในระบบนิวแมติกส์ และ
ระบบไฮดรอลิกส์อุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิกส์ เช่น ชุดต้นก าลัง วาล์ว และอุปกรณ์ท างาน ฯลฯ การออกแบบและ
เขียนวงจรควบคุม แบบท างานต่อเนื่อง อุปกรณ์ไฟฟ้าและโซลินอยด์วาล์ว การออกแบบและเขียนวงจรควบคุ ม
การท างานด้วยรีเลย์ไฟฟ้าและโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (พีแอลซี) การบ ารุงรักษาและแก้ไขปัญหาของ
ระบบ 

 
 
 



 

512332  การวิจัยด าเนินงาน                                  3(3-0-6) 
   (Operational Research) 

แนะน าเกี่ยวกับการวิจัยการด าเนินงานในการแก้ปัญหา โดยเน้นการใช้แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ การจัดโปรแกรมเชิงเส้น รูปแบบการขนส่ง ทฤษฎีของเกมส์ ทฤษฎีการจัดสายการบริการ 
แบบจ าลองวัสดุคงคลัง และการจ าลองแบบปัญหาเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 

 
512333  หลักการออกแบบทางอุตสาหกรรม         3(2-2-5) 
   (Principle of Industrial Design) 
   หลักท่ัวไปของการออกแบบ การออกแบบในทางอุตสาหกรรม การออกแบบเครื่องจักร 
อุปกรณ์ การออกแบบเพ่ือลดความเมื่อยล้าที่เกิดจากการท างาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ออกแบบ การออกแบบเพื่อการผลิตและประกอบ การออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
 
512334  การออกแบบเครื่องจักรกล     3(3-0-6) 

(Machine Design) 
   ขั้นตอนของการออกแบบ ทฤษฎีของความเสียหายที่ใช้ในการออกแบบชิ้นส่วน
เครื่องจักรกลภายใต้โหลดสถิต และโหลดเปลี่ยนแปลง สปริง สกรูส่งก าลังและสกรูยึดชิ้นงาน รอยเชื่อม การขับ
ด้วยสายพานและโซ่ การออกแบบเฟือง การออกแบบเพลา การออกแบบตลับลูกปืน การออกแบบเพลา การ
ออกแบบลิ่ม  รูปแบบของการออกแบบชิ้นส่วนในการส่งก าลัง โครงงานการออกแบบอุปกรณ์และเครื่องจักรทาง
วิศวกรรม เครื่องจักรอุปกรณ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  
512335  จิตวิทยาอุตสาหกรรม         3(3-0-6) 
   (Industrial Psychology) 
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม พ้ืนฐานทางพฤติกรรมของบุคคล การ
คัดเลือกบุคคลเข้าท างาน แรงจูงใจในการท างาน ความพึงพอใจในการท างาน ขวัญก าลังใจในการท างาน มนุษย์
สัมพันธ์ในการท างาน การติดต่อสื่อสารในการท างาน ภาวะผู้น ากับประสิทธิภาพในการท างาน การฝึกอบรมและ
การพัฒนาบุคลากร สภาพแวดล้อมในการท างาน และอุบัติเหตุและความปลอดภัยในการท างาน 
 
512336             การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ในงานอุตสาหกรรม        3(3-0-6) 

(Management of Organization and Human Resource in  
Industrial Work) 

   แนวความคิดและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบงานและ
วิเคราะห์งานทางอุตสาหกรรม การบริหารอาชีพทางอุตสาหกรรม การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทาง
อุตสาหกรรม การประเมินผลการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม การบริหารค่าตอบแทนทางอุตสาหกรรม โรงงาน
สัมพันธ์และคุณภาพชีวิตในการท างานอุตสาหกรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศ
ส าหรับงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 
 
 
 



 

512431    การจัดการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก           3(3-0-6) 
        (Management for Small and Medium Industries) 
        ศึกษาลักษณะ และคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก การบริหารงาน และ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจ การเริ่มต้นประกอบธุรกิจ การลงทุน การจัดหาเงินทุน การจัดองค์กร การ
ปฏิบัติงาน โครงสร้างของตลาด และการดาเนินกลยุทธ์ทางการตลาด ข้อได้เปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจขนาด
กลาง และขนาดเล็กในระบบเศรษฐกิจ ศึกษาความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ เช่น การตลาด การเงิน การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์ผลิต กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การประเมินการดาเนินงาน แนวโน้ม 
และบทบาทของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็กในประเทศไทย 
 
512432  ระเบียบวิธีวิจัยการจัดการงานวิศวกรรม    3(3-0-6) 
   (Research Methods in Management Engineering) 

ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี รูปแบบและกระบวนการวิจัย การออกแบบงานวิจัยการค้นคว้า
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การศึกษางานวิจัย สถิติเพ่ือการวิจัย การเขียนเค้าโครงงานวิจัย การฝึกปฏิบัติการวิจัย การ
น าเสนอผลงานวิจัย การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การก าหนดตัวแปรและสมมุติฐาน การสุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย  การเสนอโครงการเพ่ือ
ท าวิจัย การประเมินโครงงานวิจัย 

 
512433  วิศวกรรมคุณค่า                         3(3-0-6) 
   (Value Engineering) 

วิธีการของวิศวกรรมคุณค่า และรู้จักประยุกต์ใช้เทคนิคของวิชานี้ เพ่ือการออกแบบ
ผลผลิตอุตสาหกรรมอย่างมีข้ันตอน และสรรค์สร้างความคิดเพ่ือปรับปรุง โดยการระดมความคิดของทีมหรือกลุ่ม 
ทั้งนี้เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดในการผลิต เช่น สามารถลดต้นทุนการผลิตแต่คุณภาพยังดีเลิศ การใช้
วิศวกรรมคุณค่าในงานอุตสาหกรรม 
 
512434  ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานวิศวกรรม      2(1-2-3) 
   (Computer Literacy for Engineering) 
   ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ รวมถึงวิวัฒนาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และ
การพัฒนาในอนาคต ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ การบ ารุงรักษา การใช้งานอินเตอร์เน็ต การใช้คอมพิวเตอร์
ออกแบบและช่วยในการผลิตทางอุตสาหกรรม การแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
 
512435                 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานวิศวกรรม             3(2-2-5) 
                           (Computer Program for Engineers) 
   ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม การใช้
คอมพิวเตอร์ในการจัดการแก้ปัญหาต่างๆ ในงานวิศวกรรม เช่น การออกแบบ การวางแผนการผลิต การ
ประมวลผลการควบคุมคุณภาพ หรือการใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการท างานของเครื่องจักรในระบบ
อัตโนมัติ รวมถึงการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในงานวิศวกรรม ชนิดของข้อมูลและ  
ตัวแปร การปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ โครงสร้างการควบคุม การรับข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ 
ระบบแฟ้มข้อมูลเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 



 

512436  ระบบสารสนเทศในโรงงานอุตสาหกรรม       3(3-0-6) 
   (Information System of  Industrial  Factory) 
   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศกับการบริหารระบบส านักงานอัตโนมัติ 
การน าระบบสารสนเทศมาประยุกต์กับการบริหารงานอุตสาหกรรม หลักการสื่อสารข้อมูลในองค์กรที่เป็นส่วน
หนึ่งขององค์กร บริหารแหล่งข้อมูล การใช้เทคนิคต่างๆ ของการบริหารข้อมูล เช่น การวิเคราะห์ การออกแบบ 
ทบทวน และการจัดการด้านบริหารด้านข้อมูลที่สัมพันธ์กับอุปกรณ์การควบคุม ค านวณและรวบรวมข้อมูลปัญหา
ของข้อมูลที่ได้มา การเก็บข้อมูล การด าเนินการ และการน าข้อมูลที่ได้มาเพ่ือตัดสินใจรวมทั้งประยุกต์ใช้  การใช้
ระบบข้อมูลเพ่ือการเงิน การผลิต การคลัง การบัญชี การตลาด และการขาย  การประยุกต์ใช้โปรแกรม
ฐานข้อมูลเพื่อช่วยในการจัดการ กรณีศึกษาการใช้สารสนเทศในการจัดการ 
 
512437  วิศวกรรมความปลอดภัย       3(3-0-6) 
   (Safety Engineering) 
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัย การจัดการด้านความปลอดภัย การวิเคราะห์และ
การป้องกันอุบัติเหตุ จิตวิทยาอุตสาหกรรม อันตรายในอุตสาหกรรม การวิเคราะห์อันตรายและการประเมินความ
เสี่ยง โรคจากการท างาน การปฐมพยาบาล อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล กฎหมายความปลอดภัย หลักการ    
การควบคุมมลพิษในอุตสาหกรรม การจัดการสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม 

 
512438  การจัดการต้นทุนส าหรับวิศวกร                                      3(3-0-6) 

(Cost Management for Engineers) 
     ศึกษาแนวความคิด วิธีการและการด าเนินงานในการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตสินค้า  
เพ่ือประกอบการตัดสินใจในธุรกิจ บทบาทและกระบวนการประมาณการต้นทุนการผลิต การจักงบประมาณการ
ผลิต รวมทั้งปัญหาพิเศษในการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตเพ่ือการจัดการและตัดสินใจ 
  
512439       กฎหมายเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 

(Law in Industrial Applications) 
   ศึกษาพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติโรงงาน 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ พระราชบัญญัติช่วยอาชีพและวิชาชีพ พระราชบัญญัติสงวน
อาชีพส าหรับคนไทย พระราชบัญญัติประกันสังคม พระราชบัญญัติรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 
พระราชบัญญัติการส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน พระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พระราชบัญญัติประกันสังคม  
 

4. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ศ) 
512341  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรม                          1(0-45-0) 

(Preparation for Field Experience In Industrial  
Management Engineering) 

   เตรียมความพร้อมส าหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพในงานอุตสาหกรรม  หลักการและ
แนวคิดของฝึกประสบการณ์วิชาชีพในงานอุตสาหกรรม ความพร้อมในการท างานร่วมกับผู้ร่วมงาน จริยธรรมใน
การประกอบวิชาชีพ การสื่อสาร บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ 



 

และการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอโครงงานหรือผลงาน การเขียนรายงานวิชาการ 

(การเขียนและการน าเสนอรายงาน) การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว 1 ภาคเรียน 
 
512441     การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรม                               5(0-450-0) 

(Field Experience In Industry) 
พ้ืนความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 512341 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรม 

   นักศึกษาต้องออกไปท างานประหนึ่งเป็นพนักงานเต็มเวลาไม่น้อยกว่า  16 สัปดาห์ใน
โรงงานหรือสถานประกอบการอุตสาหกรรม ครบ 1 ภาคเรียนตามที่สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงานแล้ว
นักศึกษาจะต้องจัดท ารายงานวิชาการ รายละเอียดการฝึกงานในแต่ละวัน แผนการปฏิบัติงานตลอดฝึกงาน การ
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง วางแผนด าเนินการพัฒนาตนเอง น าเสนอผลการฝึกงานและประสบการณ์
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม โดยวัดจากผลประเมินจากพนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถาน
ประกอบการ คณาจารย์ในสาขาวิชา และจากรายงานวิชาการ โดยให้มีการนิเทศและอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการบริหารหลัก 
 
512442           สหกิจศึกษา                 6(0-640-0) 
   (Co-operative Education) 
   การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ศึกษาในหน่วยงานของภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากในหลักสูตรการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับการปฏิบัติงาน
จริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานขององค์กร จัดท าโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงการ 
และการน าเสนอโครงการตามค าแนะน าของพนักงานที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศ เพ่ือให้เกิด
ทักษะ องค์ความรู้ในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่เหมาะสม  ต่อการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ที่พร้อมจะท างานได้ทันทีเมื่อส าเร็จ
การศึกษา 
 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  เรียนไม่น้อยกว่า     6    หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไม่ซ้ ากับ

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 



 

บันทึกการพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ภาคการศึกษาที่ ........................... ปีการศึกษา................................. 

 
วัน/เดือน/ปี บันทึกรายงาน ลายมือชื่อ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 



 

 บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

ภาคการศึกษาที่ ........................... ปีการศึกษา................................. 

วัน/เดือน/ปี โครงการ / กิจกรรม หน่วยงานที่จัด ลายมือชื่อรับรอง 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



 

กระดาษบันทึกข้อความ 
 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

1. ข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา 2551 
2.ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 2560 

 
 


