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หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 
 
1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย   หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  
(ต่อเนื่อง) 

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

 
2. ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย   ชื่อเต็ม    อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม) 
    ชื่อย่อ     อส.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม    Bachelor of Industrial (Industrial Management) 
    ชื่อย่อ     B.Ind. (Industrial Management) 

 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
4. ปรัชญา  

มุ่งสร้างบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถ มีความเป็นผู้น า มีคุณธรรมและจริยธรรม ในด้านการ
จัดการอุตสาหกรรม เพ่ือน าไปพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 

 
5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้ 
5.1. มีความรู้ ทักษะ ในศาสตร์ของการจัดการอุตสาหกรรม และสามารถน าไปใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
5.2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาเก่ียวกับการจัดการอุตสาหกรรม  
5.3. สามารถน าความรู้ในด้านการจัดการอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 
5.4. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการท างานในด้านอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.5. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
5.6. มีความสามารถในการสื่อสาร และท างานร่วมกับกับบุคคลภายใน และภายนอกองค์กรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 
6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

6.1. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) ใน
สาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ทางด้านอุตสาหกรรมโดย
พิจารณาความเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

6.2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้ วยการรับ
นักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 



 

 

7. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา 
บัณฑิตหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) สามารถ

ประกอบอาชีพในสายงานต่าง ดังนี้ 
7.1. งานอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้า ประกอบอาชีพในสถานประกอบการด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการ

จัดการคลังสินค้า การขนส่งและโลจิสติกส์ การกระจายสินค้า การวางแผนและควบคุมการผลิต การออกแบบ
การผลิต การออกแบบกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  

7.2. งานราชการ ได้แก่ นักเทคโนโลยี นักวิชาการ ครูผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ช่างเทคนิคฝ่าย
ปฏิบัติงาน ประจ ากองในสังกัดกระทรวงต่างๆ ที่เป็นไปตามข้อก าหนดส านักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 

7.3. งานรัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านคร
หลวง การรถไฟแห่งประเทศไทย และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  

 
8. โครงสร้างหลักสูตร 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาดังนี้ 

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

หลักสูตรที่เสนอ 
(หน่วยกิต) 

เกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา 3-6  
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3-6  
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3-6  
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
3-6  

 1.5 กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ 3  
2. หมวดวิชาเฉพาะ 67 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 65 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 49  
 2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 12  
 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
การจัดการเรียนการสอน 
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ต้องเรียนทุกกลุ่มวิชารวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยมีรายวิชาบังคับ 
จ านวน 25 หน่วยกิต และรายวิชาเลือก อย่างน้อย 5 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาใดก็ได้ ดังนี้ 

1. กลุ่มวิชาภาษา                
 1.1 บังคับ             เรียน  9 หน่วยกิต 

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



 

 

 1.2 เลือก  เรียน      0 – 5 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 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ         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 สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพ่ือความยั่งยืนแห่งชีวิต    3(3-0-6) 
061307 อาหารเพ่ือชีวิต                        2(1-2-3) 
061308 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน          2(1-2-3) 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า 65 หน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ   เรียน    49 หน่วยกิต 

501311 วัสดุอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
501312 สถิติเพ่ือการจัดการโรงงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
501321 การศึกษาการท างาน 3(2-2-5)   
501322 การจัดการต้นทุนและเศรษฐศาสตร์ในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)   
501326 ปฏิบัติการควบคุมและบริหารคุณภาพส าหรับงานอุตสาหกรรม 3(0-6-3)   
501331 การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 3(0-6-3)   
501332 การจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)   
501333 วิศวกรรมคุณค่า 3(2-2-5)   
501334 ปฏิบัติการวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 3(0-6-3)   
501421 การวิจัยด าเนินงานเบื้องต้น 3(2-2-5)   
501423 การออกแบบและวางผังโรงงาน 3(2-2-5)   
501327 การบริหารงานในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
501431 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 3(2-2-5)   
501432 การจ าลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 3(0-6-3)   
501433 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการอุตสาหกรรม 3(0-6-3)  
501434 โลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 3(2-2-5)   
501471 การเตรียมโครงการพิเศษในงานอุตสาหกรรม 1(0-2-1)   
501472 โครงการพิเศษในงานอุตสาหกรรม 3(0-6-3)   

2. กลุ่มวิชาเอกเลือก  เรียนไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต 
501313 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 3(3-0-6)   
501323 องค์กรและการจัดการในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)   
501324 กรรมวิธีการผลิต 3(2-2-5)   
501325 การยศาสตร์ 3(2-2-5)   
501335 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)   
501336 การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)  
501337 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6)   
501338 เทคนิคการสื่อสาร 3(2-2-5)   
501341 การจัดการวัสดุคงคลังและคลังสินค้า 3(3-0-6)   
501351 การบริหารบ ารุงรักษา 3(2-2-5)   
501352 ระบบอัตโนมัติ 3(1-4-4)   
501353 มาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม 3(2-2-5)   
501354 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและการผลิต CAD/CAM 3(1-4-4)   
501424 การออกแบบการทดลอง 3(2-2-5)   



 

 

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

3. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  เรียน    6 หน่วยกิต 
501461 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในงานอุตสาหกรรม 1(0-45-0)  
501462 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในงานอุตสาหกรรม  5(0-250-0)   
501463 สหกิจศึกษา  6(0-640-0)   

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ 
 
9. บุคลากร 

อาจารย์ประจ า  
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา สถาบันที่จบการศึกษา 

1 ดร.วรุทัย  เดชตานนท์ -  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
-  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการ
จัดการงานก่อสร้าง 
-  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาการจัดการงานวิศวกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ปรัชญ์   บุญแซม 
 

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

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 
มหาวิทยาลัยหอการค้า 

3 อาจารย์จิรวัฒน์  โลพันดุง 
 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ 
- ครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสา
หการ   

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 



 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา สถาบันที่จบการศึกษา 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
อนุชิต  คงฤทธิ์ 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ 
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

5 อาจารย์ละอองดาว  ขุนงิ้ว - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ 
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์. 
ดร.ดวงดาว วัฒนากลาง 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา      
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง 
- วิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

7 อาจารย์กนกพร  บุญจูบุตร - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมไม้ 
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

8 อาจารย์ณพิตร  วัฒนวีรพงษ์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ 
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

   
ดร.วรุทัย เดชตานนท์ อาจารย์จิรวัฒน์  โลพันดุง ผศ.ดร.ปรัชญ์  บุญแซม 

   
อาจารย์ณพิตร  วัฒนวีรพงษ์ ผศ.อนุชิต  คงฤทธิ์ อาจารย์ละอองดาว  ขุนงิ้ว 

 

 

 

อาจารย์กนกพร  บุญจูบุตร 
(ลาศึกษาต่อ) 

ผศ.ดร.ดวงดาว วัฒนากลาง  
 
 

10. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชิต  คงฤทธิ์   ประธานหลักสูตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ปรัชญ ์ บุญแซม  กรรมการ 
ดร.วรุทัย เดชตานนท์    กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดวงดาว วัฒนากลาง กรรมการ 
อาจารย์จิรวัฒน์  โลพันดุง    กรรมการ 
อาจารย์ณพิตร  วัฒนวีรพงษ์   กรรมการ 
อาจารย์ละอองดาว  ขุนงิ้ว   กรรมการและเลขานุการ 

 
11. อาจารย์ท่ีปรึกษาตลอดหลักสูตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ปรัชญ ์ บุญแซม 
 
 
 
 
 



 

 

12. แผนการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
061205 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่  2(1-2-3)   
501311 วัสดุในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)   
501312 สถิติเพ่ือการจัดการโรงงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)   
501332 การจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)   
501431 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 3(2-2-5)   
501334 ปฏิบัติวิการศวกรรมความปลอดภัยใน

โรงงานอุตสาหกรรม 
3(0-6-3)   

501351 การบริหารบ ารุงรักษา 3(2-2-5)   
 รวมหน่วยกิต 20 * เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
 หน่วยกิตสะสม 20 * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
061104 ภาษาอังกฤษ 3 2(1-2-3)   
061303 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการ

สารสนเทศออนไลน์ 
2(1-2-3)   

501322 การจัดการต้นทุนและเศรษฐศาสตร์ในงาน
อุตสาหกรรม 

3(2-2-5) 
 

 

501326 ปฏิบัติการควบคุมและการบริหารคุณภาพ
ในงานอุตสาหกรรม 

3(0-6-3) 
 

 

501321 การศึกษาการท างาน 3(2-2-5)   
501434 โลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 3(2-2-5)   
501471 การเตรียมโครงการพิเศษในงาน

อุตสาหกรรม 
1(0-2-1) 

 
 

501333 วิศวกรรมคุณค่า 3(2-2-5)   
 รวมหน่วยกิต 20 * เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
 หน่วยกิตสะสม 40 * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
 
 
 



 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 3 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
501432 การจ าลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์

ในงานอุตสาหกรรม 
3(0-6-3)   

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

อุตสาหกรรม 
3(3-0-6)   

 รวมหน่วยกิต 9 * เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
 หน่วยกิตสะสม 49 * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที ่1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
061203 อาเซียนศึกษาฯ 2(1-2-3)   
061xxx เลือกศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)  *เลือกศึกษาทั่วไป 
501423 การออกแบบและวางผังโรงงาน 3(2-2-5)   
501433 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการ

อุตสาหกรรม 
3(0-6-3) 

 
 

501472 โครงการพิเศษในงานอุตสาหกรรม 3(0-6-3)   
501421 การวิจัยด าเนินงานเบื้องต้น 3(2-2-5)   

 รวมหน่วยกิต 17 * เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
 หน่วยกิตสะสม 66 * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาท่ีเรียนมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
061201 ศาสตร์พระราชาฯ 2(1-2-3)   
061xxx เลือกศึกษาทั่วไป  2(x-x-x)  *เลือกศึกษาทั่วไป 
501331 การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 3(0-6-3)   
501338 เทคนิคการสื่อสาร 3(2-2-5)   
501441 การบริหารโครงการและความเสี่ยง 3(3-0-6)   
501461 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในงาน

อุตสาหกรรม 
1(0-45-0)   

501425 หัวข้อพิเศษในการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6)   
 รวมหน่วยกิต 17 * เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
 หน่วยกิตสะสม 83 * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
 ระดับคะแนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
    

 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 3 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
501462 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในงานอุตสาหกรรม 5(0-250-0)   

 รวมหน่วยกิต 5 * เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
 หน่วยกิตสะสม 88 * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
 
* หมายเหตุ  

1. วิชาเลือกเสรีเป็นรายวิชาที่ทาขาวิชาก าหนดให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความต้องการของนักศึกษา 
โดยเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2. เลือกศึกษาท่ัวไป ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใรหมวดศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

13. ค าอธิบายรายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

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

(Thai for Communication) 
   ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสาร กระบวนการพัฒนาทักษะ
การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน การย่อความ การสรุปความ การใช้
ภาษาไทยในการสื่อสาร ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การเขียนรายงาน การน าเสนอผลงานโดยใช้สื่อและ
เทคโนโลยี 

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

(English 1) 
  การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้ องต้นเพ่ือการสื่อสาร                            

ในชีวิตประจ าวัน ในการทักทาย การแนะน าตัว  การบรรยายบุคคล  การบรรยายสิ่งของ  การบรรยายสถานที่ 
การบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ การระบุความสนใจและงานอดิเรก และการวางแผนอนาคต 

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

(English 2) 
  การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่ อสารใน

ชีวิตประจ าวัน ในระดับที่สูงขึ้น การขอข้อมูลและการให้ข้อมูลทั่วไป การให้ข้อเสนอแนะ การแสดงความ
คิดเห็น การแสดงความรู้สึก การตีความ การสรุปความ การจับใจความส าคัญ   

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

(English 3) 
  การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับ                

การเตรียมข้อมูลเพ่ือใช้ในการสมัครงาน การอ่านประกาศรับสมัครงาน การสมัครงาน การสอบถามข้อมูล  
เกี่ยวกับงาน การเขียนประวัติย่อและจดหมายสมัครงาน รวมถึงการสัมภาษณ์งาน 

Listening, speaking, reading, and writing English for preparing 
application information, reading job advertisements, job application, requesting job-related 
information, writing resume and application letters, job interviews 

 
 



 

 

061105   ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ                   3(3-0-6) 
    (Thai for Career) 

ทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารส าหรับงานอาชีพอย่างมีศิลปะ ถูกต้อง                   
ตามกาลเทศะ บุคคล และโอกาส การน าเสนอในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การเขียน
ประชาสัมพันธ์และโฆษณา การเขียนโครงการ การเขียนรายงานส าหรับงานอาชีพ และการเขียนจดหมาย 

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

 
061106   ความงดงามทางภาษาไทย                3(3-0-6) 

(Aesthetics of Thai Language) 
  ความส าคัญและคุณค่าของภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป์ การรับรู้ถึงความงดงาม 

ทางภาษา การประเมินคุณค่าให้สอดคล้องกับเนื้อหา และการถ่ายทอดความงดงามทางภาษาในรูปแบบต่าง ๆ 
The importance and value of Thai language in the literary arts, 

perception on beauty of language, evaluation of value relating to content, and expressing 
the beauty of language in various forms. 

 
 

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

                               การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในการท างาน 
ได้แก่ การทักทาย การต้อนรับ การนัดหมาย การถามและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ การจดบันทึก การเขียน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการน าเสนองาน 
   Listening, speaking, reading, and writing for career communication such as 
greetings, welcoming, making appointment, asking and giving career-related information, 
taking notes, writing e-mails, and giving presentation. 
 
061108   ภาษาจีนกลางพื้นฐาน                   3(3-0-6) 
    (Fundamental Chinese) 

ทักษะการฟัง พูด ภาษาจีนกลางเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การอ่าน               
ออกเสียง ภาษาจีนกลางตามมาตรฐาน ระบบเสียงภาษาจีนกลางเบื้องต้น ทักษะการอ่านอักษรพินอิน 
หลักการเขียนอักษรจีนเบื้องต้น 

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

ค าศัพท์ รูปประโยค ไวยากรณ์พ้ืนฐานภาษาญี่ปุ่นโดยตัวอักษรโรมัน และการ
สนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

Basic Japanese vocabularies, sentences, structures using Roman 
characters, and conversations in daily life. 
 



 

 

061110   ภาษาเขมรพื้นฐาน                   3(3-0-6) 
    (Fundamental Khmer) 

โครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาเขมร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
การสนทนาในชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา 

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

โครงสร้างพ้ืนฐานทางภาษาฮินดี ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
การสนทนาในชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวอินเดีย 

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

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

ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส และไวยากรณ์ ทักษะเบื้องต้นการฟัง การพูด การอ่าน                   
และการเขียน การสนทนาในชีวิตประจ าวัน  

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

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

โครงสร้างพ้ืนฐานทางภาษาลาว ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
การสนทนาในชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวลาว 

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

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

โครงสร้างพ้ืนฐานทางภาษาพม่า ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
การสนทนาในชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวพม่า 

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

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

โครงสร้างพ้ืนฐานทางภาษาเวียดนาม ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
การสนทนาในชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวเวียดนาม 

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

 
 
 



 

 

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

โครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาเกาหลี ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
การสนทนาในชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวเกาหลี 

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

 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

แนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช  หลักการทรงงาน  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
ประยุกต์ใช้เพื่อน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

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

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

  ความหมายคุณค่าของชีวิต คุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา หลักสิทธิมนุษยชน 
เพ่ือการด ารงชีวิต การตัดสินคุณค่าและมาตรฐานทางจริยธรรม ค่านิยม วัฒนธรรมและประเพณีไทย การปฏิบัติ
ตนตามศาสนพิธีและวันส าคัญต่าง ๆ  การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
ภูมิศาสตร์ประเทศไทยที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคต่าง ๆ รวมถึงอัตลักษณ์ ท้องถิ่นไทยและ
ท้องถิ่นโคราช 

Meaning and value of life, moral, ethics based on religion principles, 
principles of human rights for living, judgment of values on the basis of ethics, values, culture 
and Thai tradition, practice the ordinances and important dates, democratic form of 
government with the King as Head of State, Thailand's geography which affects the economy 
and society of different regions, including identities, local Thai and local Korat. 
 
061203   อาเซียนศึกษาและความเป็นพลเมืองอาเซียน   2(1-2-3) 
   (ASEAN Studies and ASEAN Citizen) 

  ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมและภูมิรัฐศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน และความร่วมมือของประเทศสมาชิก
อาเซียน อาเซียนกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอ่ืน ๆ การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามสิทธิ เสรีภาพ 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามกฎเกณฑ์ของสังคม การท ากิจกรรมจิตอาสา และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติใน
ประชาคมอาเซียน 

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



 

 

061204   การคิดเพื่อการด าเนินชีวิต     2(1-2-3) 
(Thinking for Living) 
ความหมาย ความส าคัญของการคิด มโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการคิด ประสาท

วิทยาศาสตร์การคิด ความสัมพันธ์ของการคิด การเรียนรู้ ความรู้และความจ า ประเภทการคิด ทักษะและ
กระบวนการคิด การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหา เน้นการฝึกปฏิบัติและ
การประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

Definitions, importance of thinking, concepts about thinking, nerve, 
thinking sciences, relationship of thinking, learning, knowledge, and memory, types of 
thinking, thinking skills and process, critical thinking, creative thinking, and problem solving, 
with focuses on practicing and applying to quality living. 

 
061205   การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่      2(1-2-3) 

(Modern Entrepreneurs) 
 แนวคิด พ้ืนฐานและจริ ยธรรมทางธุ รกิ จส าหรับการ เป็นผู้ ประกอบการ                

การวิเคราะห์โอกาสและการจัดตั้งธุรกิจ หลักการเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น การตลาด การจัดการการผลิตและ
การปฏิบัติการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบัญชีส าหรับผู้ประกอบการ การจัดการการเงิน โดยการ
ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการด าเนินธุรกิจในศตวรรษท่ี 21 

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

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

  วิวัฒนาการของโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การจัดการ
ทรัพยากร รายจ่าย การบริโภคและการออม การผลิต การตลาด การเงินการคลัง การค้าระหว่างประเทศ 
สภาพปัญหาเศรษฐกิจ  สั งคมและแนวทางการแก้ ไข  การประยุกต์ ใช้หลั ก เศรษฐกิจพอเ พียง                         
เพ่ือการด ารงชีวิต ในสภาพเศรษฐกิจสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ 

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

แนวคิด พ้ืนฐานเรื่ องการประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการท างาน                        
การตั้งเป้าหมายในการท างาน การจัดการอุปสรรคในการท างาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างความเชื่อมั่น
ในตนเอง เทคนิควิธีในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การจัดการความขัดแย้ง การจัดการส านักงาน             การ
จัดการตนเองภายใต้การเปลี่ยนแปลง 

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



 

 

061208   จิตวิทยาเพื่อการด าเนินชีวิต                   3(3-0-6) 
(Psychology for Living) 
ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์ พฤติกรรมและวิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัย                  

ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการศึกษาและพัฒนาตน การอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างเข้าใจ กา รเป็นผู้น า-ผู้ตาม              
และการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ การสร้างแรงจูงใจในการท างาน การสร้างความสุขในการด าเนินชีวิต
ตามแนวคิดจิตวิทยา พุทธศาสนา และทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

Understanding about human, behaviors and behavioral study 
methods, factors related to learning and self-development behaviors, living with other people 
with understanding, being leaders and followers and effective team-working, constructing 
motivation for work  
 
061209   มนุษย์กับสุนทรียภาพ      3(3-0-6) 

(Man and Aesthetics) 
ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ ความหมาย ความเป็นมาทางวิชาการกับปรากฏการณ์               

ทางสุนทรีย์ ความซาบซึ้งในคุณค่าความงดงาม ทั้งทางศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศาสนา และวัฒนธรรม           
การเข้าถึงความหมาย และความสุขจากสิ่งสุนทรีย์ 

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

ลักษณะของเหตุผล  การคิดอย่างมีเหตุผลรูปแบบต่าง ๆ การน าเหตุผลไปใช้                   
ในการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ และน าไปประยุกต์ใช้              
กับวิชาชีพและการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า 

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

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาระบบความเป็นไปของโลกทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวโน้มของปัญหาประชากร สิ่งแวดล้อม พลังงาน เทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม ในบริบท กระบวนทัศน์ พลวัต และผลกระทบต่ออนาคต 
การเตรยีมความพร้อม ส าหรับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยในอนาคต 

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

 
 
 
 



 

 

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

การสร้างอารยธรรมของมนุษยชาติ  อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก 
พัฒนาการอารยธรรมตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยปัจจุบัน การวิเคราะห์กระบวนการรังสรรค์            
อารยธรรมในบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และภูมิรัฐศึกษา 

Development of human civilization, western and eastern civilization, 
development of civilization from the pre-historical period to the present, analysis of 
civilization creating process within the contexts of economy, politics, society, culture, and 
state studies. 
 
061213   กฎหมายในการด ารงชีวิต      3(3-0-6) 
   (Law for Living) 

กฎเกณฑ์ควบคุม ความประพฤติของสมาชิกในสังคม วิวัฒนาการของกฎหมาย 
ความหมายและประเภทของกฎหมาย ระบบกฎหมาย การใช้และการตีความกฎหมาย สิทธิหน้าที่ขั้นพ้ืนฐาน
ของบุคคลและการใช้สิทธิ หลักทั่วไปกฎหมายแพ่ง เกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรมสัญญา             หนี้ 
ละเมดิ ครอบครัว และมรดก การกระท าความผิดทางอาญา รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมของไทย 

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

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

ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ การค้นคว้า                      
จากแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศในการเรียนรู้ด้วยตนเอง            
ตลอดชีวิต การจัดเก็บและค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินค่าสารสนเทศ การจดบันทึกทางวิชาการ 
การท ารายการบรรณานุกรมและการอ้างอิง 

Definitions, importance, types of information resources, searching 
from information sources, assessing and using information sources for life-long autonomous 
learning, storing and searching for information, information evaluation, academic note taking, 
making bibliography and references. 

 
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
061301   คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ    2(1-2-3) 
   (Mathematics for Decision Making) 
   การให้เหตุผล การใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ และกระบวนการตัดสินใจ โดยเน้น
ทักษะการคิดค านวณและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   Reasoning, using information for decision making and decision making 
process focusing on calculation skills and applications for daily life. 
 
 
 
 



 

 

061302   วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ    1(0-2-1) 
   (Sports Science for Health) 
   การน าหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแขนงต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
ทดสอบระดับความสามารถของร่างกาย และฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกก าลังกาย เพ่ือการประเมินและสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกายที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดีในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
   Applying principles from various fields of Sports Sciences for testing 
levels of physical fitness, practices of exercise activities for evaluation and promote physical 
fitness which effects good health in daily life. 
 
061303   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน์  2(1-2-3) 
 (Information Technology for Online Information Management) 

  การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา                
การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพ่ือรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล  น าเสนอข้อมูล              
สร้างเอกสารหรือแบบสอบถามออนไลน์ การใช้สารสนเทศร่วมกันบนเครือข่ายคลาวด์คอมพิวติ้ง 

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

  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้งาน               
สื่อประสม การใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ือการสื่อสารและสืบค้นสารสนเทศ การน าเสนอข้อมูล การประยุกต์ใช้               
สื่อประสมและสื่อสังคมออนไลน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและบทลงโทษ 

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

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

  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในส านักงาน โปรแกรมประมวลผลค า 
โปรแกรมตารางค านวณ โปรแกรมน าเสนอผลงาน การแสวงหาความรู้และแหล่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต                
เพ่ือการท ารายงาน การค านวณข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอผลงาน 

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

  
 
 
 
 



 

 

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

ความหมายและประเภทของพลังงาน การใช้พลังงานในอดีตถึงปัจจุบัน ปัญหาการ
ใช้พลังงาน ที่มีผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติ มลภาวะในรูปแบบต่าง ๆ และแนวทางป้องกัน
แก้ไข   

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

(Food for Life) 
หลักการผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งทางด้านพืชและสัตว์ การผลิต                 

เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ และการเกษตรในโครงการพระราชด าริ การเสื่อมเสียของอาหาร                    
และการควบคุมคุณภาพ หลักและวิธีในการเลือกซื้ออาหาร คุณค่าทางโภชนาการ หลักเบื้องต้นในการถนอม 
และแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อน ความเย็น การท าแห้ง หมักดอง การใช้สารเคมี รังสี และไมโครเวฟ 

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

 
061308   เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน        2(1-2-3) 

(Technology in Daily Life) 
ความรู้และหลักการ ในการเลือก การติดตั้ง การบ ารุงรักษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า 

เทคโนโลยีสื่อสาร เทคโนโลยียานยนต์ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
Knowledge and concepts in choosing, maintaining electrical 

appliances, communication technology, automobile technology in daily life. 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

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

 (Industrial Material) 
 ความรู้พ้ืนฐาน การประยุกต์ใช้ และกระบวนการแปรรูปวัสดุในอุตสาหกรรม
ประเภทต่างๆ เช่น โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ คอมโพสิต การทดสอบสมบัติเชิงกลของวัสดุ ความเสียหายของ
วัสดุ ศัพท์เชิงเทคนิคของวัสดุอุตสาหกรรม 
 
 
 
  



 

 

501312  สถิติเพื่อการจัดการโรงงานอุตสาหกรรม          3(2-2-5) 
 (Statistics for Industrial Management) 

 หลักการทางสถิติ ชนิดของข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล ชี้บ่งลักษณะของ
ข้อมูล สร้างตารางแจกแจงความถี่ วิเคราะห์ค่าจากตารางแจกแจงความถี่ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น การแจก
แจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน ปฏิบัติการ
ประยุกต์ใช้สถิติในงานอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์  
 
501321  การศึกษาการท างาน 3(2-2-5) 

 (Work Study)  
 หลักการและแนวคิด ที่มาของการศึกษาการท างาน กระบวนการแก้ปัญหา
โดยทั่วไป การวิเคราะห์วิธีการ กระบวนการ และการออกแบบ การใช้แผนภูมิต่างๆ ในอุตสาหกรรม การ
วิเคราะห์การท างานของคนและเครื่องจักร การศึกษาการเคลื่อนไหว ในการท างาน การศึกษาเวลา การ
ประเมินอัตราการท างาน การก าหนดมาตรฐานในการท างาน ปฏิบัติการศึกษาการท างานในสถานการณ์
จ าลอง ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการศึกษาการท างาน 
 
501322  การจัดการต้นทุนและเศรษฐศาสตร์ในงานอุตสาหกรรม    3(2-2-5) 

 (Cost Management and Economy in Industry) 
 แนวคิดเรื่องต้นทุนและการจ าแนกประเภทต้นทุน วัตถุดิบ แรงงาน โสหุ้ยการ
ผลิต การคิดต้นทุนกระบวนการผลิต การประมาณต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุนปริมาณผลก าไร หลักการและ
แนวทางการประยุกต์ใช้ค่าของเงินตามเวลา อัตราดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทน การประเมินโครงการ การ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแทน และค่าเสื่อมราคา  ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการต้นทุนและ
เศรษฐศาสตร์ในงานอุตสาหกรรม 
 
501326  ปฏิบัติการควบคุมและบริหารคุณภาพส าหรับงานอุตสาหกรรม  3(0-6-3)           

 (Control and Quality Management Laboratory for Industry) 
 ทฤษฎีพื้นฐานส าหรับการควบคุมคุณภาพ และการบริหารคุณภาพ ปฏิบัติการ
ใช้เครื่องมือเพ่ือการคุณภาพ และการบริหารคุณภาพ ปฏิบัติการใช้แผนภูมิควบคุมกระบวนการ ปฏิบัติการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการ ปฏิบัติการสุ่มตัวอย่างเพ่ือการยอมรับ ปฏิบัติการสร้างมาตรฐานการ
ท างาน ปฏิบัติการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานควบคุมคุณภาพ และการบริหารคุณภาพ 
 
501331  การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์    3(0-6-3)      

 (Computer Aided Drafting) 
 ศึกษาการเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป การสร้าง
มุมมองในการเขียนแบบ การเขียนแบบ 2 มิติ การสร้างชิ้นงานในแต่ละส่วน การประกอบชิ้นงานเบื้องต้น การ
สร้างโมเดล 3 มิต ิ 
 
 
 
 



 

 

501332  การจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม            3(3-0-6) 
 (Environment Management in Industry) 

 หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม การจัดการมลพิษทางน้ า การ
จัดการมลพิษทางเสียง การจัดการมลพิษทางอากาศ การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการของเสียอันตราย การ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 
501333  วิศวกรรมคุณค่า 3(2-2-5)      
  (Value Engineering) 
 วิธีการของวิศวกรรมคุณค่า และการประยุกต์ใช้เทคนิคเพ่ือการออกแบบ
ผลผลิตอุตสาหกรรมอย่างมีขั้นตอน และสรรค์สร้างความคิดเพ่ือปรับปรุง การระดมความคิดของทีมหรือกลุ่ม 
การฝึกปฏิบัติการออกแบบ ทั้งนี้เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดในการผลิตที่สามารถลดต้นทุนการผลิตแต่
คุณภาพยังดี เลิศ  
501334  ปฏิบัติการวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 3(0-6-3) 

 (Safety Engineering Laboratory in Industry) 
 ที่มาและความส าคัญของความปลอดภัย ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สาเหตุและ
ความสูญเสีย รวมถึงการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม ฝึกปฏิบัติการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน
บุคคล การควบคุมอันตรายจากเครื่องจักรไฟฟ้า หม้อไอน้ าและภาชนะทนความดัน การขนถ่ายวัสดุ ความร้อน 
แสง เสียง การสั่นสะเทือน รังสี สารเคมี การระบายอากาศ ปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย ฝึกการ
ประเมินประสิทธิภาพความปลอดภัย การวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง มาตรฐานและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 
501421  การวิจัยด าเนินงานเบื้องต้น 3(2-2-5) 

 (Introduction to Operations Research) 
 แนวความคิดของการวิจัยด าเนินงาน การสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์แทน
ระบบของปัญหา การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมเชิงเส้นโดยวิธีกราฟและวิธีซิมเพลกซ์ ปัญหาควบคู่ การวิเคราะห์
ความไว การแก้ปัญหาการขนส่ง ปัญหามอบหมายงาน ปัญหาระบบแถวคอย  ปฏิบัติการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิจัยด าเนินงาน 
 
501423  การออกแบบและวางผังโรงงาน 3(2-2-5)          

 (Industrial Plant and Layout Design) 
 หลักและแนวคิดในการการออกแบบและวางผังโรงงาน กระบวนการและ
กรรมวิธีการผลิตสินค้า การวิเคราะห์ท าเลที่ตั้ง กระบวนการวางผังโรงงาน รูปแบบการไหลของวัสดุ การขน
ถ่ายวัสดุ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การประเมินผังโรงงาน หลักการจัดตารางเวลาในการวางผัง การปรับปรุง
ผังโรงงาน คอมพิวเตอร์ช่วยในการวางผังโรงงาน 
 
501431  การวางแผนและการควบคุมการผลิต            3(2-2-5)        

 (Production Planning and Control) 
 ระบบการวางแผนและควบคุมในกระบวนการผลิต โดยเริ่มตั้งแต่การคาดคะเน
ความต้องการสินค้า การวางแผนการผลิต การวางแผนก าลังการผลิต การควบคุมวัสดุคงคลัง    การจัดล าดับ



 

 

งาน การจัดตารางการผลิต การวางแผนโครงการ และการจัดสมดุลสายการผลิต กรณีศึกษาการวางแผนและ
การควบคุมการผลิต รวมทั้งการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 
501432  การจ าลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 3(0-6-3)      

 (Computer Simulation in Industry) 
 การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นเบื้องต้น เทคนิคการสร้างจ านวนสุ่มเพ่ือการ
จ าลองสถานการณ์ การจ าลองสถานการณ์ด้วยมือ ภาษาที่ใช้ในการจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
ประยุกต์ การพัฒนาแบบจ าลองสถานการณ์ การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลอง หลักและแนวคิดใน
การปรับปรุงด้วยแบบจ าลองสถานการณ์ การประยุกต์การจ าลองในปัญหาด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม   
 
501433  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการอุตสาหกรรม  3(0-6-3)      

 (Computer Application in Industrial Management) 
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องในงาน
อุตสาหกรรม รวมถึงการประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในงาน
อุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
501434  โลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน            3(2-2-5)        

 (Logistics and Supply Chain Management) 
 ความหมายและความส าคัญของโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
หลักการและการประยุกต์ใช้แนวคิดของโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การจัดการการจัดซื้อ การจัดการ
คลังสินค้า การจัดการวัสดุคงคลัง การจัดการขนส่ง การกระจายสินค้า เทคโนโลยีสารสนเทศ              การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานได้อย่างเหมาะสม ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการโลจิสติกส์ 
 
501471  การเตรียมโครงการพิเศษในงานอุตสาหกรรม 1(0-2-1)        

 (Preparation for Industrial Special Project) 
 การเตรียมหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเพ่ือใช้ในการท าโครงงานในงานอุตสาหกรรม 
การสืบค้นวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการด าเนินการ
วิจัย กระบวนการเขียนโครงร่าง และน าเสนอสิ่งที่ได้จากการค้นคว้า เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนในการท า
โครงงานในงานอุตสาหกรรมที่สนใจ 
 
501472  โครงการพิเศษในงานอุตสาหกรรม 3(0-6-3)        

 (Special Project for Industry) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 501471 การเตรียมโครงการพิเศษ 
 ในงานอุตสาหกรรม 

 โครงการวิจัยอิสระตามความรู้และความสนใจของนักศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาโดย
ใช้ความรู้ในศาสตร์การจัดการอุตสาหกรรม โครงการวิจัยอิสระนี้จะเน้นถึงการวิจัย เพ่ือค้นคว้า หรือพัฒนา
ด้านการจัดการอุตสาหกรรม 
 



 

 

2. กลุ่มวิชาเอกเลือก 
รหัสวิชา          ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
501313  กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 (Industrial Law) 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม กฎหมายที่ใช้ควบคุมและก ากับดูแลการ
ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ สาระส าคัญบางประการของกฎหมายฉบับเก่าที่ใช้ในการ
ควบคุมดูแลการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายฉบับปัจจุบันที่ใช้ในการควบคุมดูแลการ
ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม และกฎหมายควบคุมสิ่งที่เป็นพิษที่เกิดจากการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรม 
 

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

 ศึกษาเกี่ ยวกับหลักการจัดการและการบริหารองค์การทั่ ว ไป ได้แก่ 
กระบวนการจัดการ  หน้าที่ของผู้บริหาร  การพยากรณ์ยอดขาย  การบริหารการตลาด  การบริหารการเงิ น  
หลักการจัดการระบบการผลิตขององค์การอุตสาหกรรม  ได้แก่  การจัดวางสิ่งอ านวยความสะดวก การ
ควบคุมคุณภาพ  การวางแผนและการควบคุมบริหารพัสดุคงคลัง การวิจัยและพัฒนา  รวมไปถึงเรื่องของ
สิทธิบัตร  ลิขสิทธิ์  และเครื่องหมายการค้า  การก าหนดกลยุทธ์   
  
501324  กรรมวิธีการผลิต 3(2-2-5)      

 (Manufacturing Processes) 
 กรรมวิธีการผลิต การขึ้นรูป กระบวนการแปรรูปทางอุตสาหกรรมขั้นมูลฐาน
และกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ศัพท์เชิงเทคนิคของกรรมวิธีการผลิตในงานอุตสาหกรรม การศึกษาดูงานด้าน
กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
 
501325  การยศาสตร์ 3(2-2-5)      

 (Ergonomics) 
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและเครื่องจักร 
การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวร่างกายมนุษย์ การใช้พลังงาน การวัดก าลังสถิตย์ และความสามารถสูงสุดในการ
ใช้แรงกาย การวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ การวัดสัดส่วนร่างกาย และการประยุกต์กับงานวิศวกรรม การ
ออกแบบสถานีงาน สถานที่ปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมในการท างาน การประยุกต์ใช้การยศาสตร์
ในงานอุตสาหกรรม 
 
501335  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม           3(3-0-6) 

 (Human Resource Management in Industry) 
 แนวความคิดและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบงาน
และวิเคราะห์งานทางอุตสาหกรรม การบริหารอาชีพทางอุตสาหกรรม การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทาง
อุตสาหกรรม การประเมินผลการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม การบริหารค่าตอบแทนทางอุตสาหกรรม 
แรงงานสัมพันธ์และคุณภาพชีวิตในการท างานอุตสาหกรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ ระบบ
สารสนเทศส าหรับงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 



 

 

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

 หลักการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม แนวทางการใช้พลังงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด การหาแนวทางการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงแนวทางการหา
พลังงานทดแทน 
 
501337  เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 (Technology and Innovation for Industrial Management) 
 องค์ประกอบพ้ืนฐานงานอุตสาหกรรม วิวัฒนาการทางการจัดการทาง
อุตสาหกรรมและการผลิต แนวคิดในการบริหารและเทคนิคการแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรม นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการอุตสาหกรรม การศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 
501338  เทคนิคการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 (Technical Communication) 
 หลักการและทฤษฎีการสื่อสาร ทักษะการพูด การน าเสนอข้อมูล การฟัง การ
รับรู้ภาษาท่าทางในสถานการณ์ต่างๆ กัน การจัดท าเค้าโครงการบันทึกข้อความ การรายงาน การสื่อสาร
ภายในองค์กร กระบวนการสื่อสารในองค์กร และเทคโนโลยีการสื่อสารภายในองค์กร 
 
501341  การจัดการวัสดุคงคลังและคลังสินค้า            3(3-0-6)        

 (Inventory and Warehouse Management) 
 กระบวนการจัดหาวัสดุที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ระบบการเก็บรักษา      การ
จัดการวัสดุคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ประเภทของคลังสินค้าและแนวทางการจัดการคลังสินค้าให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด การเลือกใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการขนย้ายสินค้า การใช้เทคโนโลยีในการจัดการวัสดุคง
คลังและคลังสินค้า ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการวัสดุคงคลังและคลังสินค้า 
 
501351   การบริหารงานบ ารุงรักษา 3(2-2-5) 

 (Maintenance Management) 
 หลักการและแนวคิดในการบ ารุงรักษา การวิเคราะห์สาเหตุและการตรวจสอบ
การเสื่อมสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ วางแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักร และปฏิบัติการการควบคุมการ
บ ารุงรักษา การประเมินผลการบ ารุงรักษา การบ ารุงรักษาเชิงทวีผลโดยรวม  
 
501352  ระบบอัตโนมัติ 3(1-4-4)      

 (Automation System) 
 การศึกษาระบบการผลิตอัตโนมัติ กลยุทธ์และระดับขั้นการควบคุมของระบบ
การผลิตอัตโนมัติ อุปกรณ์ควบคุมพ้ืนฐาน และระบบโปรแกรมเมเบิ้ลโลจิกคอนโทรลเลอร์พื้นฐาน 
 
 
 
 



 

 

501353  มาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม 3(2-2-5)      
 (Metrology in Industry) 

 ความเป็นมาและความส าคัญของมาตรวิทยา ชนิดและประเภทของเครื่องมือ
วัด การสอบเทียบเครื่องมือวัด การปรับตั้งความถูกต้องของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัด วิเคราะห์และ
ทดสอบ การวัดการสั่นสะเทือน การวัดเสียง การวัดความสว่าง การวัดความชื้น การวัดด้านอุณหภูมิ การวัด
ความดันเกจ และความดันสมบูรณ์ การลดความผิดพลาดจากการวัด การบันทึกข้อมูล 
 
501354  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและการผลิต CAD/CAM  3(1-4-4)     
 (CAD/CAM) 
 ศึกษาการใช้ระบบอัตโนมัติเพ่ือใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ และ
ออกแบบงานอุตสาหกรรม (Computer Aided Design: CAD) การผลิตชิ้นส่วนหรือชิ้นงานโดยใช้ระบบ
อัตโนมัติควบคุมการผลิตในงานอุตสาหกรรมหรือการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตในงานอุตสาหกรรม 
(Computer Aided Manufacturing: CAM) ปฏิบัติการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ และผลิตชิ้นงานด้วย
เครื่องจักร CNC 
 
501327  การบริหารงานในอุตสาหกรรม  3(3-0-6)     
 (Management in Industry) 
 ศึกษาพ้ืนฐานและวิธีการบริหารอุตสาหกรรม การลงทุน การคาดคะเน 
การเงินการจัดซื้อ การเลือกท าเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การบวนการผลิต เครื่องจักรอุปกรณ์ขนย้ายวัสดุ  
การจัดเก็บวัสดุ กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และกรณีศึกษาการบริหารงานในอุตสาหกรรม 
 
501424  การออกแบบการทดลอง 3(2-2-5)      

 (Design of Experiment) 
 การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรมเบื้องต้น การประยุกต์การออกแบบการ
ทดลองในอุตสาหกรรม การใช้เทคนิคด้านสถิติในการออกแบบการทดลอง การเก็บข้อมูล การประยุกต์
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบการทดลอง 
 
501425  หัวข้อพิเศษในการจัดการอุตสาหกรรม  3(3-0-6)  

 (Special Topics in Industrial Management) 
 การศึกษาในหัวข้อเฉพาะทางด้านการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม     ที่
เน้นค้นคว้า การบูรณาการความรู้และการใช้เทคโนโลยี 
 
501441  การบริหารโครงการและความเสี่ยง 3(3-0-6)  

 (Project and Risk Management) 
 หลักการ แนวคิด และที่มาของโครงการ แนวทางการก าหนดโครงการและ
คัดเลือกโครงการ วิธีการศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการ การวิเคราะห์ผลก าไรจากการด าเนิน
โครงการ การวิเคราะห์โครงการอุตสาหกรรมทางเศรษฐศาสตร์ การวางแผนโครงการ การก าหนดเวลา
โครงการ การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง การปฏิบัติโครงการ การควบคุมโครงการ การแก้ไขปัญหา การ
ปิดโครงการ 



 

 

501473  ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6)             
 (Research Methodology in Industrial Management) 

 ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี รูปแบบ และกระบวนการวิจัย การออกแบบงานวิจัย
ด้านการจัดการอุตสาหกรรม การค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง การศึกษางานวิจัย สถิติเพ่ือการวิจัย การเขียนเค้า
โครงงานวิจัย การฝึกปฏิบัติการวิจัย การน าเสนอผลงานวิจัย การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การ
ก าหนดตัวแปรและสมมติฐาน การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย การเสนอโครงการเพ่ือท าวิจัย การประเมินโครงงานวิจัย 
 

3. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รหัสวิชา          ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
501461  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในงานอุตสาหกรรม      1(0-45-0) 

 (Preparation for Field Experience in Industry) 
 จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ในด้านการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยศึกษา สังเกต หรือมีส่วนร่วมในการฝึก
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องในวิชาชีพ 
 
501462  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในงานอุตสาหกรรม            5(0-250-0) 

 (Field Experience in Industry) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 501461 การเตรียมฝึกประสบการณ์ 
 วิชาชีพในงานอุตสาหกรรม 
 ฝึกปฏิบัติงานด้านการจัดการอุตสาหกรรมในหน่วยงานของภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากในหลักสูตรการศึกษา ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ภายใต้การ
ควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศก์ เพ่ือให้ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ เจตคติ และประสบการณ์
ในวิชาชีพ 
 
501463 สหกิจศึกษา   6(0-640-0) 
 (Co-operative Education) 
 การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ศึกษาในหน่วยงานของภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากในหลักสูตรการศึกษา ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติกับการ
ปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานขององค์กร จัดท าโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียน
รายงานโครงการ และการน าเสนอโครงการตามค าแนะน าของพนักงานที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหรือ
อาจารย์นิเทศ เพ่ือให้เกิดทักษะ องค์ความรู้ในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรือ
บุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานที่พร้อมจะ
ท างานได้ทันทีเม่ือส าเร็จการศึกษา 
 
 
 
 



 

 

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 

 
 
 


