
 

 
      

 

คูมือนักศึกษา ภาคปกติ ปริญญาตรี (4 ป  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

ประจําปการศึกษา 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ช่ือ     นามสกุล      

 

รหัสนักศึกษา    เบอรติดตอ      

 

อาจารยที่ปรึกษา          

 

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

 

ติดรูปถายนักศึกษา 



 

 



 

คํานํา 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ปริญญาตรี 4 ป สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
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เก่ียวกับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคของหลักสูตร รวมท้ังคุณลักษณะของบัณฑิต นอกจากนี้ยังมี

รายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรและแผนการเรียน คณาจารยผูสอน ตลอดจนคําอธิบายรายวิชา ขอบังคับ  ระเบียบ
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ในการใชเปนแนวทางการศึกษาตามหลักสูตรและประกอบอาชีพตอไป 
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1.  ช่ือหลักสูตร 
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ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Engineering Program in Industrial Management Engineering 

 

2.  ช่ือปริญญา 

ชื่อเต็ม  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)    

  Bachelor of Engineering (Industrial Management Engineering) 

ชื่อยอ  วศ.บ. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) 

  B.Eng (Industrial Management Engineering  

 

3.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา 

 

4.  ปรัชญา  

มุงผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธอันดี มีความรอบรูเชี่ยวชาญใน

ดานการจัดการอุตสาหกรรม ท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สามารถนําความรูท่ีไดจากการศึกษามาทําการวิจัย 

คนควา และพัฒนา 

 

5.  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

เพ่ือผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ใหมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดังนี้ 

5.1 มีความรู ความสามารถปฏิบัติงานดานการควบคุม และบริหารงานอุตสาหกรรมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

5.2 มีวิสัยทัศนในการเลือก และใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยใหเหมาะสมกับงานดานอุตสาหกรรมในแตละดาน 

5.3 มีเจตคติท่ีดี มีคุณธรรม และมีทักษะเพียงพอท่ีจะสามารถดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอยางมี

ประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบตอชุมชน 

5.4 มีความรู และสามารถนําไปเปนแนวทางในการศึกษาระดับสูงตอไป ท้ังในและตางประเทศ 

 

6.  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

 6.1 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

 6.2 สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.  ทุกสาขาวิชา 



 

 6.3 มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการ

รับนักศึกษาเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี 

 

7.  อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา 

 สามารถประกอบอาชีพได 3 สวน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ดังตอไปนี้ 

 7.1 ภาครัฐ 

  7.1.1 งานราชการ เชน วิศวกรประจําหรือนายชาง (อบต. /อบจ. ครูผูสอน อาจารย งาน

ราชการประจํากองสํานักสังกัดกระทรวงตางๆ ตามขอกําหนดสํานักงานขาราชการพลเรือน (ก.พ   

7.2 ภาคเอกชน 

 7.2.1 เจาหนาท่ีการผลิตหรือดานการวางแผนการผลิต (Production) 

7.2.2 เจาหนาท่ีจัดซ้ือสินคา (Purchase/Procurement/Buyer  

7.2.3 เจาหนาท่ีควบคุมคุณภาพหรือดานคลังสินคา (QC/QA) 

7.2.4 เจาหนาท่ีโลจิสติกสหรือดานระบบมาตรฐาน ISO  

 7.3 ภาครัฐวิสาหกิจ 

7.3.1 งานรัฐวิสาหกิจ เชน เจาหนาท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาค เจาหนาท่ีการประปา เปนตน 

 

8.  โครงสรางหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ใชระยะเวลาในการสําเร็จ

การศึกษาไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษา ไมเกิน 8 ปการศึกษา 

 8.1 จํานวนหนวยกิตรวม ตลอดหลักสูตร 143 หนวยกิต 

 8.2 โครงสรางหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา        30 หนวยกิต 

              - กลุมวิชาภาษา                                           จํานวน 9-12    หนวยกิต 

        - กลุมวิชามนุษยศาสตร    จํานวน 6-9   หนวยกิต 

        - กลุมวิชาสังคมศาสตร  จํานวน 3-6   หนวยกิต 

        - กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 6-9   หนวยกิต 

        - กลุมวิชาการบริหารจัดการ  จํานวน    3   หนวยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ                         ไมนอยกวา 107   หนวยกิต 

 - กลุมวิชาเอกบังคับ จํานวน     89   หนวยกิต 

 - กลุมวิชาเอกเลือก จํานวน     12   หนวยกิต 

 - กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวน      6    หนวยกิต 

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา               6   หนวยกิต 

 

 



 

8.3 รายวิชาในหลักสูตร   

1) ความหมายของเลขประจําวิชา 

  -  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

                    เลขประจําวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ประกอบดวยเลข 6 หลัก มีความหมาย ดังนี้ 

       ลําดับเลขตําแหนงท่ี  1      หมายถึง   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ใชเลข 0 เปนเลขของหมวดวิชา 

      ลําดับเลขตําแหนงท่ี 2-3    หมายถึง   กลุมวิชาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

เลข  01   หมายถึง กลุมวิชาภาษา 

เลข  02 หมายถึง กลุมวิชามนุษยศาสตร                                   

เลข  03 หมายถึง กลุมวิชาสังคมศาสตร 

เลข  04 หมายถึง กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

เลข 05 หมายถึง กลุมวิชาการบริหารจัดการ 

            ลําดับเลขตําแหนงท่ี  4-6    หมายถึง   ลําดับรายวิชาในกลุมวิชา 

  -  หมวดวิชาเฉพาะ 

         เลขประจําวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 

อุตสาหกรรม ประกอบดวยเลข 6 หลัก มีความหมายดังนี้ 

                ลําดับเลขตําแหนงท่ี 1-3 ของสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คือ 512 

                ลําดับเลขตําแหนงท่ี 4 หมายถึง ชั้นปหรือความยาก 

  เลข 1 หมายถึง ชั้นปท่ี 1 หรือความยากของวิชาลําดับท่ี 1 

 เลข 2 หมายถึง ชั้นปท่ี 2 หรือความยากของวิชาลําดับท่ี 2 

 เลข 3 หมายถึง ชั้นปท่ี 3 หรือความยากของวิชาลําดับท่ี 3 

 เลข 4 หมายถึง ชั้นปท่ี 4 หรือความยากของวิชาลําดับท่ี 4 

 ลําดับเลขตําแหนงท่ี 5  หมายถึง กลุมยอยของสาขาวิชา 

 เลข 0 หมายถึง กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 เลข 1 หมายถึง กลุมปฏิบัติพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

 เลข 2 หมายถึง กลุมเอกบังคับทางวิศวกรรม 

 เลข 3 หมายถึง กลุมเอกเลือกทางวิศวกรรม 

 เลข 4 หมายถึง กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ 

 ลําดับเลขตําแหนงท่ี 6  หมายถึง ลําดับของวิชาในกลุมยอย 

 

 

รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มีรายวิชาตาม

โครงสรางหลักสูตร ดังนี้  

 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตองเรียนทุกกลุมวิชา รวมไมนอยกวา 30   หนวยกิต ดังนี้ 



 

1. กลุมวิชาภาษา                

1.1 บังคับ                 เรียน          9 หนวยกิต 

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 หนวยกิต 

061105 ภาษาไทยเพ่ืองานอาชีพ              3(3-0-6  

061106 ความงดงามทางภาษาไทย             3(3-0-6  

061107 ภาษาอังกฤษ 4                         2(1-2-3  

061108 ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน              3(3-0-6  

061109 ภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน                     3(3-0-6  

061110 ภาษาเขมรพ้ืนฐาน              3(3-0-6  

061111 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน              3(3-0-6  

061112 ภาษาฝรั่งเศสพ้ืนฐาน              3(3-0-6  

061113 ภาษาลาวพ้ืนฐาน              3(3-0-6   

061114 ภาษาพมาพ้ืนฐาน              3(3-0-6   

061115 ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน              3(3-0-6   

061116 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน              3(3-0-6   

   

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

2.1 บังคับ เรียน           9 หนวยกิต   

      061201 ศาสตรพระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๙ 2(1-2-3  

061202 ความเปนไทย                           3(3-0-6  

061203  อาเซียนศึกษาและความเปนพลเมืองอาเซียน                    2(1-2-3   

061204  การคิดเพ่ือการดําเนินชีวิต           2(1-2-3  

2.2 บังคับเลือก เรียน           2 หนวยกิต   

061205  การเปนผูประกอบการสมัยใหม       2(1-2-3                                           

061206 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต                      2(1-2-3  

061207  การจัดการตนเองเพ่ือการพัฒนางาน                                 2(1-2-3  

2.3 เลือก เรียน      0 – 5 หนวยกิต 

061208  จิตวิทยาเพ่ือการดําเนินชีวิต           3(3-0-6  

061209  มนุษยกับสุนทรียภาพ                  3(3-0-6   

061210  การใชเหตุผลในสังคม                   2(2-0-4  



 

061211  ความรูเก่ียวกับระบบโลก สังคมโลกในปจจุบันและอนาคต    3(3-0-6  

061212  มนุษยกับอารยธรรม                     2(2-0-4  

061213  กฎหมายในการดํารงชีวิต               3(3-0-6  

061214  แหลงและวิธีการเรียนรูดวยตนเอง       2(2-0-4  

  

    3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

3.1 บังคับ เรียน           3 หนวยกิต   

       061301  คณิตศาสตรเพ่ือการตัดสินใจ          2(1-2-3  

       061302  วิทยาศาสตรการกีฬาเพ่ือสุขภาพ     1(0-2-1  

3.2 บังคับเลือก เรียน           2 หนวยกิต   

       061303  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการสารสนเทศออนไลน              2(1-2-3  

       061304  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและสื่อประสม                   2(1-2-3  

       061305  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับสํานักงานอัตโนมัติ         2(1-2-3  

3.3 เลือก เรียน      0 – 5 หนวยกิต 

       061306 สิ่งแวดลอมและพลังงานเพ่ือความยั่งยืนแหงชีวิต                       3(3-0-6  

       061307  อาหารเพ่ือชีวิต                          2(1-2-3  

       061308  เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน           2(1-2-3  
 

 

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ  เรียน         107       หนวยกิต 

สําหรับหมวดวิชาเฉพาะแบงเปน 3 กลุมคือ 

1.  กลุมวิชาเอกบังคับ เรียน 89 หนวยกิต 

กลุมวิชาเอกบังคับพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 

6 หนวยกิต 

512201 

512202 

ฟสิกสวิศวกรรม 

คณิตศาสตรวิศวกรรม 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

กลุมวิชาเอกบังคับพ้ืนฐานปฏิบัติทางวิศวกรรม 25 หนวยกิต 

512111

512112         

512113        

512211 

512212

512213 

512214

เขียนแบบวิศวกรรม  

ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม     

ปฏิบัติการคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ   

ปฏิบัติการวิศวกรรมข้ันกลาง      

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในงานวิศวกรรม    

ระบบอัตโนมัติและการควบคุม                     

ระบบอัตโนมัติของ CAD/CAM     

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) 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 



 

512311 

512312   

การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซี                               

ปฏิบัติการเครื่องมือกล         

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

กลุมวิชาเอกบังคับทางวิศวกรรม                                       58 หนวยกิต 

512221 การจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม  3(3-0-6) หนวยกิต 

512222 วิศวกรรมซอมบํารุง       

การจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม                 

กรรมวิธีการผลิต       

สถิติวิศวกรรม       

วัสดุวิศวกรรม       

การจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมทองถ่ิน              

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม       

กลศาสตรวิศวกรรม                           

การศึกษาการทํางานในงานวิศวกรรม                

การจัดการวัสดุ       

โลจิสติกสและการจัดการหวงโซอุปทาน    

การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม   

วิศวกรรมเครื่องมือ       

การออกแบบและวางผังโรงงาน      

การวางแผนและการควบคุมการผลิต                 

การบริหารโครงการ                   

การจัดการเพ่ิมผลผลิต       

โครงงานวิศวกรรม 1                         

โครงงานวิศวกรรม 2                           

3(3-0-6) หนวยกิต 

512223 3(2-2-5) หนวยกิต 

512224 3(3-0-6) หนวยกิต 

512225 3(3-0-6) หนวยกิต 

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) 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

 

2. กลุมวิชาเอกเลือก                                        

 

เรียน 

 

12 

 

หนวยกิต 

512231  

512232 

512233 

512234 

512235  

512331 

512332 

512333 

เทคโนโลยีแมพิมพ                                                           

ระบบการขนถายวัสดุ                        

การบริการวิชาการและบริการชมุชน                

กฎหมายอาชีวความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม                  

การวัดและเครื่องมือวัด                                                    

นิวแมติกสและไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม            

การวิจัยดําเนินงาน        

หลักการออกแบบทางอุตสาหกรรม     

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) 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 



 

512334 

512335    

512336  

 

512431 

 

512432 

512433 

512434  

512435  

 

512436

512437

512438

512439 

การออกแบบเครื่องจักรกล                  

จิตวิทยาอุตสาหกรรม                                                       

การจดัการองคกรและทรัพยากรมนุษยในงาน

อุตสาหกรรม        

การจัดการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด

เล็ก            

ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการอุตสาหกรรม     

วิศวกรรมคุณคา            

ความรูเรื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานวิศวกรรม      

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงาน

วิศวกรรม         

ระบบสารสนเทศในโรงงานอุตสาหกรรม      

วิศวกรรมความปลอดภัย    

การจัดการตนทุนสําหรับวิศวกร                      

กฎหมายเก่ียวกับการอุตสาหกรรม    

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) 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

 

หนวยกิต 

 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

3. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ       เรียน                            6 หนวยกิต 

512341 

 

512441 

512442     

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพในงาน

วิศวกรรม          

การฝกประสบการณวิชาชีพในงานวิศวกรรม                 

สหกิจศึกษา                

1(0-45-0  

 

5(0-450-0  

6(0-640-0) 

หนวยกิต 

 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                เรียนไมนอยกวา         6         หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไมซํ้ากับ

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ

หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. บุคลากร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

ลําดับ

ท่ี 

ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา สถาบันท่ีจบการศึกษา 

1 อาจารยชาญศักดิ์  ตรีภพ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา

เครื่องกล 

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาการจัดการงานวิศวกรรม 

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

 

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

2 ดร.วรุทัย  เดชตานนท -  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

-  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขา

การจัดการงานกอสราง 

-  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาการจัดการงานวิศวกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

3 อาจารยเสรี  เสือกระสัง -  ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

-  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาการจัดการงานวิศวกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุร ี

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

4 อาจารยณพิตร  วัฒนวีรพงษ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา

วิศวกรรมอุตสาหการ 

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

5 อาจารยฤทธิรงค  แจงอ่ิม - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา

วิศวกรรมอุตสาหการ 

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาการจัดการงานวิศวกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยา

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

 

 

 

 

 



 

 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

อ.เสรี  เสือกระสัง 

ประธานหลักสูตร 

 

 

 

 

 

                                         

อ.ชาญศักดิ์ ตรีภพ         อ.ดร.วรุทัย เดชตานนท     อ.ดร. อังคาร  คําเรือน 

 

 

 

 

 

  

อ.ณพิตร วัฒนวีรพงษ  อ.ฤทธิรงค  แจงอ่ิม 

          

 

 

 

 

นายศราวุธ เพียซาย 

เจาหนาท่ีประจําหลักสูตร 
 



 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 อาจารยเสรี         เสือกระสัง  ประธานหลักสูตร 

 อาจารยชาญศักดิ์  ตรีภพ  รองประธานหลักสูตร 

 ดร.วรุทัย     เดชตานนท  กรรมการ 

 อาจารยณพิตร     วัฒนวีรพงษ  กรรมการ 

 อาจารยฤทธิรงค   แจงอ่ิม  กรรมการ 

 ดร.อังคาร     คําเรือน  กรรมการและเลขานุการ 

 

2. อาจารยท่ีปรึกษาตลอดหลักสูตร 

อาจารยชาญศักดิ์  ตรีภพ 

อาจารยเสรี         เสือกระสัง   

ดร.วรุทัย   เดชตานนท   

อาจารยณพิตร     วัฒนวีรพงษ   

อาจารยฤทธิรงค   แจงอ่ิม  

 ดร.อังคาร   คําเรือน 

 

3. แผนการเรียนในแตละภาคการศึกษา 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1/64 นก. 

1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 061303  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

สารสนเทศออนไลน 

2/3 

2.หมวดวิชาเฉพาะ 

  2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ 

512111  เขียนแบบวิศวกรรม 3/4 

512112  ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม (1.1) 2/4 

512113  ปฏิบัติการคอมพิวเตอรชวยในการ

ออกแบบ 

3/5 

512202 คณิตศาสตรวิศวกรรม (3.1)    3/3 

512221 การจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม 3/3 

512226  วัสดุวิศวกรรม 3/3 

 รวมหนวยกิต 19/25 

 

 



 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2/2564 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2/64 นก. 

1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 061101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3/3 

061102 ภาษาอังกฤษ 1 2/3 

2.หมวดวิชาเฉพาะ 

  2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ 

512201  ฟสิกสวิศวกรรม (4.1)    3/3 

512211 ปฏิบัติการวิศวกรรมข้ันกลาง (1.2)  2/4 

512212 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในงาน 

 วิศวกรรม (2.1) 

3/4 

512222 วิศวกรรมซอมบํารุง 3/3 

512225  สถิติวิศวกรรม (3.2) 3/3 

  2.2 กลุมวิชาเอกเลือก  512437 วิศวกรรมความปลอดภัย 3/3 

 รวมหนวยกิต 22/26 

 

 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1/2565 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1/65 นก. 

1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 061103 ภาษาอังกฤษ 2 2/3 

061301 คณิตศาสตรเพ่ือการตัดสินใจ 2/3 

061302 วิทยาศาสตรการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 1/2 

2.หมวดวิชาเฉพาะ 

  2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ 

512223 การจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม 3/4 

512213  ระบบอัตโนมัติและการควบคุม (2.2) 3/5 

512214  ระบบอัตโนมัติของ CAD/CAM  3/5 

512224  กรรมวิธีการผลิต 3/3 

512322  กลศาสตรวิศวกรรม (4.2) 3/3 

 รวมหนวยกิต 20/28 

 

 

 



 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2/2565 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2/65 นก. 

1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 061104 ภาษาอังกฤษ 3 2/3 

061201 ศาสตรพระราชาฯ 2/3 

061204 การคิดเพ่ือการดําเนินชีวิต 2/3 

2.หมวดวิชาเฉพาะ 

  2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ 

512227  การจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมทองถ่ิน 3/3 

512311  การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซี 3/4 

512321  เศรษฐศาสตรวิศวกรรม  3/3 

  2.2 กลุมวิชาเอกเลือก  512334  การออกแบบเครื่องจักรกล 3/3 

วิชาเลือกเสรี  

(เปดสําหรับหลักสูตร วศ.บ.  
(512231 เทคโนโลยีแมพิมพ  3/4 

 รวมหนวยกิต 21/26 

 

 

 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1/2566 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1/66 นก. 

1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 061202  ความเปนไทย 3/3 

061207 การจัดการตนเองเพ่ือการพัฒนางาน 2/3 

061xxx เลือกศึกษาท่ัวไป (ไมตองระบุรายวิชา  3/3 

2.หมวดวิชาเฉพาะ 

  2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ 

512312 ปฏิบัติการเครื่องมือกล 3/4 

512323  การศึกษาการทํางานในงานวิศวกรรม 3/3 

  2.2 กลุมวิชาเอกเลือก  512331 นิวแมติกสและไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม         3/4 

วิชาเลือกเสรี  

(เปดสําหรับหลักสูตร วศ.บ.  

(512435 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ

งานวิศวกรรม   

3/4 

 รวมหนวยกิต 20/24 

 

 



 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2/2566 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2/66 นก. 

1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 061203 อาเซียนศึกษาฯ 2/3 

061xxx เลือกศึกษาท่ัวไป (ไมตองระบุรายวิชา  2/x 

2.หมวดวิชาเฉพาะ 

  2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ 

512324 การจัดการวัสด ุ 3/3 

512325 โลจิสติกสและการจัดการหวงโซอุปทาน 3/3 

512326 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 3/3 

512327  วิศวกรรมเครื่องมือ 3/4 

512328 การออกแบบและวางผังโรงงาน 3/3 

512424  โครงงานวิศวกรรม 1 (5.1) 1/2 

  2.3  กลุมวิชาฝก

ประสบการณวิชาชีพ  

512341 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพใน

งานวิศวกรรม (6.1) 

1/45 

 

 รวมหนวยกิต 21/(21+x)+45 

 

 

 

 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1/2567 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1/67 นก. 

  2.3  กลุมวิชา

ฝกประสบการณ

วิชาชีพ  

512441 การฝกประสบการณวิชาชีพในงาน

วิศวกรรม (6.2) หรือ 512442  สหกิจศึกษา 

5/450 หรือ

6/640 

 รวมหนวยกิต (5/450)/(6/640) 

 

 

 

 

 



 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2/2567 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2/67 นก. 

2.หมวดวิชาเฉพาะ 

  2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ 

512421 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 3/3 

512422  การบริหารโครงการ 3/3 

512423  การจัดการเพ่ิมผลผลิต 3/3 

512425 โครงงานวิศวกรรม 2 (5.2) 3/9 

  2.2 กลุมวิชาเอกเลือก  512233 การบริการวิชาการและบริการชุมชน 3/4 

 รวมหนวยกิต 15/22 

 

** หมายเหตุ วิชาเลือกเสรีเปนรายวิชาท่ีสาขาวิชากําหนดใหนักศึกษาเลือกเรียนตามความตองการของนักศึกษา 

โดยเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 

 

4. คําอธิบายรายวิชา 

  ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

1. กลุมวิชาภาษา 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                   น(ท-ป-ศ  
061101  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                     3(3-0-6  

(Thai for Communication) 
  ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือสื่อสาร กระบวนการพัฒนาทักษะการพูด การฟง 
การอาน และการเขียน การใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน การยอความ การสรุปความ การใชภาษาไทยในการ
สื่อสาร ท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงานโดยใชสื่อและเทคโนโลย ี
 
061102  ภาษาอังกฤษ 1                      2(1-2-3) 

(English 1) 
การฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตนเพ่ือการสื่อสาร ในชีวิตประจําวัน 

ในการทักทาย การแนะนําตัว การบรรยายบุคคล การบรรยายสิ่งของ การบรรยายสถานท่ี การบรรยายเหตุการณ
ตาง ๆ การระบุความสนใจและงานอดิเรก และการวางแผนอนาคต 
 
 
 
 
 



 

061103  ภาษาอังกฤษ 2                      2(1-2-3) 
(English 2) 
การฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ในระดับท่ี

สูงข้ึน การขอขอมูลและการใหขอมูลท่ัวไป การใหขอเสนอแนะ การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรูสึก การ
ตีความ การสรุปความ การจับใจความสําคัญ  
 
061104  ภาษาอังกฤษ 3                       2(1-2-3) 

(English 3) 
การฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับ การเตรียมขอมูลเพ่ือ

ใชในการสมัครงาน การอานประกาศรับสมัครงาน การสมัครงาน การสอบถามขอมูล เก่ียวกับงาน การเขียน
ประวัติยอและจดหมายสมัครงาน รวมถึงการสัมภาษณงาน 
 
061105  ภาษาไทยเพ่ืองานอาชีพ                     3(3-0-6) 
   (Thai for Career) 

ทักษะการใชภาษาไทยในการสื่อสารสําหรับงานอาชีพอยางมีศิลปะ ถูกตองตามกาลเทศะ 
บุคคล และโอกาส การนําเสนอในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ การเขียนประชาสัมพันธและโฆษณา 
การเขียนโครงการ การเขียนรายงานสําหรับงานอาชีพ และการเขียนจดหมาย 

 
061106  ความงดงามทางภาษาไทย                    3(3-0-6) 

(Aesthetics of Thai Language) 
ความสําคัญและคุณคาของภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป การรับรูถึงความงดงามทางภาษา การ

ประเมินคุณคาใหสอดคลองกับเนื้อหา และการถายทอดความงดงามทางภาษาในรูปแบบตาง ๆ 
 
061107  ภาษาอังกฤษ 4                       2(1-2-3) 

(English 4) 
   การฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในการทํางาน ไดแก การ
ทักทาย การตอนรับ การนัดหมาย การถามและการใหขอมูลเก่ียวกับอาชีพ การจดบันทึก การเขียนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส และการนําเสนองาน 
 
061108  ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน                     3(3-0-6) 
   (Fundamental Chinese) 

ทักษะการฟง พูด ภาษาจีนกลางเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การอานออกเสียง ภาษาจีน
กลางตามมาตรฐาน ระบบเสียงภาษาจีนกลางเบื้องตน ทักษะการอานอักษรพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน
เบื้องตน 
 
 
 



 

061109  ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน                     3(3-0-6) 
   (Fundamental Japanese) 
   คําศัพท รูปประโยค ไวยากรณพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุนโดยตัวอักษรโรมัน และการสนทนาท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 
061110  ภาษาเขมรพ้ืนฐาน                     3(3-0-6) 
   (Fundamental Khmer) 
   โครงสรางพ้ืนฐานของภาษาเขมร ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การสนทนาใน
ชีวิตประจําวันท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา 
 
061111  ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน                     3(3-0-6) 
   (Fundamental Hindi) 
   โครงสรางพ้ืนฐานทางภาษาฮินดี ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การสนทนาใน
ชีวิตประจําวันท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวอินเดีย 
 
061112  ภาษาฝรั่งเศสพ้ืนฐาน                      3(3-0-6) 
  (Fundamental French) 
   ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส และไวยากรณ ทักษะเบื้องตนการฟง การพูด การอาน และการเขียน 
การสนทนาในชีวิตประจําวัน  
 
061113  ภาษาลาวพ้ืนฐาน                     3(3-0-6) 
  (Fundamental Laos) 
   โครงสรางพ้ืนฐานทางภาษาลาว ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การสนทนาใน
ชีวิตประจําวันท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวลาว. 

 
061114  ภาษาพมาพ้ืนฐาน                     3(3-0-6) 
  (Fundamental Burmese) 
   โครงสรางพ้ืนฐานทางภาษาพมา ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การสนทนาใน
ชีวิตประจําวันท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวพมา 
 
061115  ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน                     3(3-0-6) 
  (Fundamental Vietnamese) 
   โครงสรางพ้ืนฐานทางภาษาเวียดนาม ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การสนทนา
ในชีวิตประจําวันท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวเวียดนาม 
 
 
 
 



 

061116  ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน                      3(3-0-6) 
   (Fundamental Korean) 
   โครงสรางพ้ืนฐานของภาษาเกาหลี ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การสนทนา
ในชีวิตประจําวันท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวเกาหลี 

 

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

แนวทางการเรียนรูศาสตรพระราชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
หลักการทรงงาน  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกตใช
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 

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

ความหมายคุณคาของชีวิต คุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา หลักสิทธิมนุษยชน เพ่ือการ
ดํารงชีวิต การตัดสินคุณคาและมาตรฐานทางจริยธรรม คานิยม วัฒนธรรมและประเพณีไทย การปฏิบัติตนตามศา
สนพิธีและวันสําคัญตางๆ  การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข ภูมิศาสตร
ประเทศไทยท่ีมีผลตอเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคตางๆ รวมถึงอัตลักษณ ทองถ่ินไทยและทองถ่ินโคราช 
 

061203  อาเซียนศึกษาและความเปนพลเมืองอาเซียน    2(1-2-3) 
  (ASEAN Studies and ASEAN Citizen) 

ความเปนมาของประชาคมอาเซียน บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมและภูมิ
รัฐศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน และความรวมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน อาเซียนกับ
กรอบความรวมมือระหวางประเทศอ่ืน ๆ การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามสิทธิ เสรีภาพ หนาท่ี ความรับผิดชอบ 
ตามกฎเกณฑของสังคม การทํากิจกรรมจิตอาสา และการอยูรวมกันอยางสันติในประชาคมอาเซียน 
 

061204  การคิดเพ่ือการดําเนินชีวิต      2(1-2-3)
  (Thinking for Living) 

ความหมาย ความสําคัญของการคิด มโนทัศนท่ีเก่ียวของกับการคิด ประสาทวิทยาศาสตรการ
คิด ความสัมพันธของการคิด การเรียนรู ความรูและความจํา ประเภทการคิด ทักษะและกระบวนการคิด การคิด
อยางมีวิจารณญาณ การคิดสรางสรรค และการคิดแกปญหา เนนการฝกปฏิบัติและการประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิตอยางมีคุณภาพ 
 

061205  การเปนผูประกอบการสมัยใหม       2(1-2-3
  (Modern Entrepreneurs) 
  แนวคิดพ้ืนฐานและจริยธรรมทางธุรกิจสําหรับการเปนผูประกอบการ การวิเคราะหโอกาสและ
การจัดตั้งธุรกิจ หลักการเขียนแผนธุรกิจเบื้องตน การตลาด การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ การจัดการ



 

ทรัพยากรมนุษย การบัญชีสําหรับผูประกอบการ การจัดการการเงิน โดยการประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือการดําเนินธุรกิจในศตวรรษท่ี 21 
 
061206  เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต       2(1-2-3  
  (Economy and Ways of Life) 

วิวัฒนาการของโครงสรางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การจัดการทรัพยากร 
รายจาย การบริโภคและการออม การผลิต การตลาด การเงินการคลัง การคาระหวางประเทศ สภาพปญหา
เศรษฐกิจ สังคมและแนวทางการแกไข การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการดํารงชีวิต ในสภาพ
เศรษฐกิจสังคมในยุคโลกาภิวัตน 
 
061207  การจัดการตนเองเพ่ือการพัฒนางาน     2(1-2-3  
  (Self-Management for Work Development) 
   แนวคิดพ้ืนฐานเรื่องการประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทํางาน การตั้งเปาหมายในการ
ทํางาน การจัดการอุปสรรคในการทํางาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การสรางความเชื่อม่ันในตนเอง เทคนิควิธีในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน การจัดการความขัดแยง การจัดการสํานักงาน การจัดการตนเองภายใตการเปลี่ยนแปลง 
 
061208  จิตวิทยาเพ่ือการดําเนินชีวิต                    3(3-0-6)
  (Psychology for Living) 

ความเขาใจเก่ียวกับมนุษย พฤติกรรมและวิธีการศึกษาพฤติกรรม ปจจัยท่ีเก่ียวของกับ
พฤติกรรมการศึกษาและพัฒนาตน การอยูรวมกับผูอ่ืนอยางเขาใจ การเปนผูนํา-ผูตาม และการทํางานเปนทีมท่ีมี
ประสิทธิภาพ การสรางแรงจูงใจในการทํางาน การสรางความสุขในการดําเนินชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยา พุทธ
ศาสนา และทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

 
061209  มนุษยกับสุนทรียภาพ       3(3-0-6) 

(Man and Aesthetics) 
ทฤษฎีสุนทรียศาสตร ความหมาย ความเปนมาทางวิชาการกับปรากฏการณ ทางสุนทรีย ความ

ซาบซ้ึงในคุณคาความงดงาม ท้ังทางศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศาสนา และวัฒนธรรม การเขาถึงความหมาย 
และความสุขจากสิ่งสุนทรีย 
 
061210  การใชเหตุผลในสังคม       2(2-0-4) 
  (Reasoning in Society) 

ลักษณะของเหตุผล การคิดอยางมีเหตุผลรูปแบบตางๆ การนําเหตุผลไปใช ในการวิเคราะห
ขอเท็จจริงอยางเปนระบบ มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค และนําไปประยุกตใชกับวิชาชีพและการดําเนิน
ชีวิตอยางมีคุณคา 
 
 
 



 

061211  ความรูเกี่ยวกับระบบโลก สังคมโลกในปจจุบันและอนาคต   3(3-0-6) 
  (Present World System and Future World Society) 
   แนวคิดทฤษฎีเ ก่ียวกับการศึกษาระบบความเปนไปของโลกท้ังในปจจุบันและอนาคต 
ความสัมพันธระหวางประเทศ แนวโนมของปญหาประชากร สิ่งแวดลอม พลังงาน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม ในบริบท กระบวนทัศน พลวัต และผลกระทบตออนาคต การเตรียม
ความพรอม สําหรับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยในอนาคต 

 
061212 มนุษยกับอารยธรรม       2(2-0-4) 
  (Man and Civilization) 
   การสรางอารยธรรมของมนุษยชาติ  อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการอารยธรรม
ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรถึงสมัยปจจุบัน การวิเคราะหกระบวนการรังสรรค อารยธรรมในบริบททาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และภูมิรัฐศึกษา 

 
061213  กฎหมายในการดํารงชีวิต       3(3-0-6) 
  (Law for Living) 
   กฎเกณฑควบคุม ความประพฤติของสมาชิกในสังคม วิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมายและ
ประเภทของกฎหมาย ระบบกฎหมาย การใชและการตีความกฎหมาย สิทธิหนาท่ีข้ันพ้ืนฐานของบุคคลและการ
ใชสิทธิ หลักท่ัวไปกฎหมายแพง เก่ียวกับบุคคล ทรัพยสิน นิติกรรมสัญญา หนี้ ละเมิด ครอบครัว และมรดก การ
กระทําความผิดทางอาญา รวมท้ังกระบวนการยุติธรรมของไทย 

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

ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ การคนควาจากแหลงสารสนเทศ การ
เขาถึง และการใชประโยชนจากทรัพยากรสารสนเทศในการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต การจัดเก็บและคนคืน
ทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินคาสารสนเทศ การจดบันทึกทางวิชาการ การทํารายการบรรณานุกรมและการ
อางอิง 

 
4. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                    น(ท-ป-ศ  
061301  คณิตศาสตรเพ่ือการตัดสินใจ      2(1-2-3  
  (Mathematics for Decision Making) 
  การใหเหตุผล การใชขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ และกระบวนการตัดสินใจ โดยเนนทักษะการคิด
คํานวณและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
   
 
 
 



 

061302  วิทยาศาสตรการกีฬาเพ่ือสุขภาพ      1(0-2-1  
  (Sports Science for Health) 
  การนําหลักการทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาแขนงตางๆ มาประยุกตใชในการทดสอบระดับ
ความสามารถของรางกาย และฝกปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกาย เพ่ือการประเมินและสรางเสริมสมรรถภาพ
ทางกายท่ีสงผลตอการมีสุขภาพท่ีดีในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
 
061303  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการสารสนเทศออนไลน   2(1-2-3  

(Information Technology for Online Information Management) 
การประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา การใชงานอินเทอรเน็ต 

การสืบคนขอมูลทางวิชาการเพ่ือรวบรวม วิเคราะหขอมูล นําเสนอขอมูล สรางเอกสารหรือแบบสอบถาม
ออนไลน การใชสารสนเทศรวมกันบนเครือขายคลาวดคอมพิวติ้ง 

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

การประยุกตใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใชงานสื่อประสม การใช

งานอินเทอรเน็ตเพ่ือการสื่อสารและสืบคนสารสนเทศ การนําเสนอขอมูล การประยุกตใชสื่อประสมและสื่อสังคม

ออนไลน กฎหมายท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและบทลงโทษ 

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

การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสํานักงาน โปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรมตาราง

คํานวณ โปรแกรมนําเสนอผลงาน การแสวงหาความรูและแหลงขอมูลจากอินเทอรเน็ต เพ่ือการทํารายงาน การ

คํานวณขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอผลงาน 

 
061306  ส่ิงแวดลอมและพลังงานเพ่ือความย่ังยืนแหงชีวิต    3(3-0-6) 
  (Environment and Energy for Sustainability of Life) 
   ความหมายและประเภทของพลังงาน การใชพลังงานในอดีตถึงปจจุบัน ปญหาการใชพลังงาน  
ท่ีมีผลกระทบตอ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม การอนุรักษพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม สภาวะโลกรอน ภัยพิบัติ มลภาวะในรูปแบบตางๆ และแนวทางปองกันแกไข 
 
061307  อาหารเพ่ือชีวิต        2(1-2-3) 

(Food for Life) 
   หลักการผลิต ผลิตภัณฑทางการเกษตรท้ังทางดานพืชและสัตว การผลิตเกษตรอินทรีย เกษตร
ปลอดสารพิษ และการเกษตรในโครงการพระราชดําริ การเสื่อมเสียของอาหารและการควบคุมคุณภาพ หลักและ
วิธีในการเลือกซ้ืออาหาร คุณคาทางโภชนาการ หลักเบื้องตนในการถนอม และแปรรูปอาหารโดยใชความรอน 
ความเย็น การทําแหง หมักดอง การใชสารเคมี รังสี และไมโครเวฟ 

 



 

061308 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน          2(1-2-3) 
(Technology in Daily Life) 

ความรูและหลักการ ในการเลือก การติดตั้ง การบํารุงรักษาเก่ียวกับอุปกรณไฟฟา เทคโนโลยีสื่อสาร เทคโนโลยี
ยานยนต ท่ีใชในชีวิตประจําวัน 

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะแบงเปน 3 กลุม 

1. กลุมวิชาเอกบังคับ 

    1.1 กลุมเอกบังคับพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ  

512201  ฟสิกสวิศวกรรม                                                            3(3-0-6) 

   (Engineering Physics  

     เวกเตอร โดยประยุกตหลักของแรงและการเคลื่อนท่ี โมเมนตัม พลังงาน ระบบอนุภาค 

สมบัติเชิงกล การเคลื่อนท่ีของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนท่ี กลศาสตรของไหล ความรอนและอุณหพลศาสตร 

เบื้องตน และการประยุกตไฟฟาสถิต แมเหล็กไฟฟา วงจรไฟฟาเบื้องตน     

                

512202  คณิตศาสตรวิศวกรรม                           3(3-0-6  

(Engineering Methematics  

   ศึกษาเรขาคณิตวิเคราะห พิกัดเชิงข้ัว สมการของตัวแปรเสริม พีชคณิตของเวกเตอร

เสนตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติ ลิมิตความตอเนื่อง สมการเชิงอนุพันธ การหาอนุพันธและการการหาปริพันธ 

ความนาจะเปน เทคนิคการหาปริพันธ การหาปริพันธเชิงตัวเลข 

 

      1.2 กลุมวิชาเอกบังคับพ้ืนฐานปฏิบัติทางวิศวกรรม  

512111  เขียนแบบวิศวกรรม                         3(2-2-5  

(Engineering Drawing) 

           ความสําคัญของการเขียนแบบ เครื่องมืออุปกรณและวิธีใช เทคนิคการเขียนตัวเลขและ

ตัวอักษร ชนิด และความหนาของเสนสําหรับงานเขียนแบบ ขนาดมาตรฐานของกระดาษเขียนแบบ เรขาคณิต

ประยุกต การเขียน ภาพสามมิติ การเขียนภาพฉายออโธกราฟฟก และแนวทางปฏิบัติในการเขียนแบบ การเขียน

ภาพสเก็ต การเขียน ภาพตัด การกําหนดขนาดและรายละเอียดอ่ืนๆ การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 

 

512112                    ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม                                       2(0-4-2  

   (Basic Operations For Engineering) 

            ศึกษาหลักการใชเครื่องมือกลในโรงงาน การปฏิบัติการเก่ียวกับเทคโนโลยีเครื่องมือ

อุตสาหกรรมตางๆ เรียนรูความปลอดภัยในโรงงานและการใชเครื่องมือ วินัยในการปฏิบัติงานในโรงงาน        



 

ฝกปฏิบัติงานพ้ืนฐานในโรงงาน พ้ืนฐานเครื่องมือวัด งานตะไบ งานเจาะ งานเชื่อมแกสและไฟฟา งานเจียรนัย 

งานกลึง และงานปรับแตง 

 

512113           ปฏิบัติการคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ                     3(1-4-4  

                              (Computer Aided Design Laboratory) 

           การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือชวยในการออกแบบ การประกอบและการเขียนแบบ

ชิ้นสวนทางวิศวกรรม การวิเคราะหทางวิศวกรรมเบื้องตน การทําโครงงานยอยการออกแบบดวยคอมพิวเตอร 

 

512211  ปฏิบัติการวิศวกรรมข้ันกลาง                        2(0-4-2  

   (Intermediate Operation Industries  

พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 512112 การปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม                  

           การออกแบบสรางผลิตภัณฑโลหะ และชิ้นสวนเครื่องจักรกลดวยกระบวนการแปรรูป

โลหะแบบตางๆ ดวยเครื่องจักร งานข้ึนรูปโลหะ และการประกอบชิ้นสวนเครื่องจักรกล การผลิตโดยใช

เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม ไดแก เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องกัด ฯลฯ 

 

512212           ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในงานวิศวกรรม                           3(2-2-5) 

   (Electrics and Electronics In Engineering  

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวงจรไฟฟาและความปลอดภัย เครื่องมือวัด และการวัดทางไฟฟา อุปกรณทาง

อิเล็กทรอนิกส สวิทซ รีเลย ความตานทาน และเซ็นเซอร พ้ืนฐานวงจรไฟฟาแบบกระแสตรงและกระแสสลับ 

หลักการเบื้องตนมอเตอรไฟฟา การเลือกใชมอเตอรไฟฟา การควบคุมมอเตอรไฟฟา การฝกปฏิบัติการตอวงจร

อิเล็กทรอนิกส การควบคุมการทํางานของเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรมโดยใชวงจรควบคุมดวยมือ (Manual 

Control) และควบคุมดวยระบบอัตโนมัติ (Automation Control) 

 

512213  ระบบอัตโนมัติและการควบคุม                                        3(1-4-4) 

   (Automation and Control System  

พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 512212 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในงานวิศวกรรม 

ศึกษาระบบอัตโนมัติสําหรับงานวิศวกรราการปฏิบัติการเก่ียวกับเทคโนโลยีเครื่องมือ

อุตสาหกรรมตางๆ การควบคุมชิ้นสวนเครื่องจักรกลดวยระบบอัตโนมัติ ศึกษาเก่ียวกับการออกแบบระบบท่ีใช 

Programmable Logic Controller (PLC) มาควบคุมการทํางานของระบบในงานอุตสาหกรรม การควบคุมการ

ทํางานจาก Ladder Diagram และออกแบบสรางโครงงานท่ีมี PLC เปนตัวควบคุม 

 

 

 



 

512214    ระบบอัตโนมัติของ CAD/CAM                       3(1-4-4  

   (Automate of CAD/CAM  

ศึกษาการใชระบบอัตโนมัติเพ่ือใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบ และออกแบบงาน

อุตสาหกรรม (Computer Aided Design: CAD) การผลิตชิ้นสวนหรือชิ้นงานโดยใชระบบอัตโนมัติควบคุมการ

ผลิตในงานอุตสาหกรรมหรือการใชคอมพิวเตอรชวยในการผลิตในงานอุตสาหกรรม (Computer Aided 

Manufacturing: CAM) ปฏิบัติการออกแบบดวยคอมพิวเตอร และผลิตชิ้นงานดวยเครื่องจักร CNC 

 

512311  การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซี                                            3(1-4-4) 

(CNC Program   

   พ้ืนฐานของระบบการผลิต ชนิดเครื่องมือกลในการตัดปาดผิว ความหมายของระบบ

ควบคุมเชิงตัวเลขดวยคอมพิวเตอร พารามิเตอรท่ีมีผลกระทบตอการตัดปาดผิว ระบบการเคลื่อนท่ีและทิศ

ทางการเคลื่อนท่ี อุปกรณและชิ้นสวนของเครื่องจักรในระบบการวัด โครงสรางของระบบโปรแกรมซีเอ็นซี 

เทคโนโลยีการโปรแกรมดวยมือ การใชคอมพิวเตอรชวยสนับสนุนการโปรแกรม เกณฑสําหรับเลือกภาษาท่ีใชใน

การโปรแกรมซีเอ็นซี การควบคุมเชิงตัวเลขโดยตรง (ดีเอ็นซี การนําเขาไปสู ซี เอ ดี/ ซี เอ เอ็ม เครื่องมือกล

ซีเอ็นซีท่ีใชในอุตสาหกรรมและการซอมบํารุง                

 

512312  ปฏิบัติการเครื่องมือกล           3(2-2-5   

   (Machine Tools Laboratory) 

   การสาธิตการใชเครื่องมือและปฏิบัติการข้ันพ้ืนฐานในการควบคุมการผลิต เครื่องมือ

ชวยในการผลิตเพ่ือการจับยึดและบังคับชิ้นงาน เพ่ือการทําใหเกิดผิวงานใหม เพ่ือการวัด เพ่ือการประกอบ หรือ

เพ่ือการเคลื่อนท่ีใหไดตําแหนงไมเกินพิกัดท่ีกําหนดในแบบ การตรวจสอบและตัดสินใจเลือกระนาบบังคับชิ้นงาน   

ท่ีเหมาะสม ระนาบบังคับโดยตรง โดยออมเพ่ือหลีกเลี่ยงงานเสียใหมากท่ีสุด การคํานวณแรงและระยะทางการ

เคลื่อนตัวของอุปกรณถายทอดแรงท่ีใชในอุปกรณบังคับชิ้นงาน ลิ่ม ลูกเบี้ยว สกรู ขอพับ ตัวอยางกลไกชุด

อุปกรณบังคับและอุปกรณนําเจาะ เครื่องมือแมพิมพปมตัดเจาะ 

 

512221  การจัดการส่ิงแวดลอมอุตสาหกรรม                                 3(3-0-6) 

(Industrial Environmental Management  

   หลักการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงงานอุตสาหกรรม การจัดการมลพิษทางน้ํา การ

จัดการมลพิษทางเสียง การจัดการมลพิษทางอากาศ การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการของเสียอันตราย การ

ประเมิน ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 



 

512222  วิศวกรรมซอมบํารุง      3(3-0-6) 

(Maintenance Engineering  

การบํารุงรักษาเชิงอุตสาหกรรม และหลักการการบํารุงรักษาแบบทวีผล สถิติความ

เสียหาย ความนาเชื่อถือ ความสามารถการบํารุงรักษา การวิเคราะหสภาพความพรอมการทํางาน การหลอลื่น 

ระบบการบํารุงรักษาเชิงปองกันและเทคโนโลยีการติดตามสภาพการทํางาน การควบคุมการบํารุงรักษาและ

ระบบการสั่งงาน การจัดองคการงานการบํารุงรักษา งานบุคคลและงานจัดหา ระบบจัดการการบํารุงรักษาดวย

คอมพิวเตอร การจัดการวงจรชีวิตของเครื่องจักร การรายงานผลและดัชนีชี้วัดสมรรถนะในการบํารุงรักษา การ

พัฒนาระบบการบาํรุงรกัษา 

 

512223  การจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม       3(2-2-5  

   (Energy Management in Industry  

   หลักการจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม แนวทางการใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพ

สูงสุด การหาแนวทางการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงแนวทางการหาพลังงานทดแทน 

 

512224  กรรมวิธีการผลิต                          3(3-0-6) 

   (Manufacturing Processes) 

กระบวนการทางอุตสาหกรรมการผลิต องคประกอบและปจจัยการผลิต กรรมวิธีการ

ผลิตท่ีสําคัญ เชน การหลอโลหะ การข้ึนรูปโลหะ การตัดเฉือนวัสดุ การข้ึนรูปวัสดุผง การข้ึนรูปพลาสติก การ

เชื่อมประสานแบบหลอม ละลาย กระบวนการเชื่อมประสานแบบตางๆ กรรมวิธีทางความรอน เทคโนโลยี

คอมพิวเตอรชวยในออกแบบ ผลิตและวิเคราะหทางวิศวกรรมเบื้องตน 

 

512225          สถิติวิศวกรรม                                                         3(3-0-6) 

(Engineering Statistics  

   พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 512202 คณิตศาสตรวิศวกรรม 

   ศึกษาหลักการทางสถิติ ประเภทสถิติ เทคนิค วิธีการแปลความหมายทางสถิติการ

วางแผน วิธีการเก็บรวบรวมของและการตัดสินใจ โดยอาศัยกระบวนการทางสถิติ การใชเครื่องมือโปรแกรมตางๆ 

การสรางตารางแจกแจงความถ่ีประเภทตางๆ วิเคราะหคาจากตารางแจกแจงความถ่ี ประโยชนของสถิติ การ

จําแนกขอมูล แผนภาพสาเหตุและผล แผนภูมิพาเรโต ฮีสโตแกรม แผนภาพการกระจาย สรางแผนภูมิควบคุม

ตางๆ การประยุกตใชงานดานสถิติ การจัดทําสถิติและการนําเสนอในการแกปญหาการจัดการอุตสาหกรรม เชน 

การควบคุมคุณภาพ การควบคุมระบบการผลิตดวยหลักทางสถิติ 

 

 

 

 



 

512226  วัสดุวิศวกรรม                            3(3-0-6  

   (Engineering Materials  

เทคโนโลยีวัสดุและกระบวนการ ธรรมชาติของวัสดุ และการจัดแบงกลุมวัสดุ 

โครงสรางและสมบัติของวัสดุ ความเปนผลึกและความไมสมบูรณของผลึก ระบบโลหะผสม แผนภาพสมดุลเฟส

ของเหล็กและโลหะนอกกลุม เหล็ก การกระทําทางความรอน โลหะพ้ืนฐานและโลหะหายาก พอลิเมอร เซรามิกส      

วัสดุผสม วัสดุอิเล็กทรอนิกส 

 

512227  การจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมทองถิ่น        3(3-0-6  

   (Technology  Local  Innovation Management  

หลักการทางนวัตกรรมเบื้องตน  ความหมาย ความสําคัญของนวัตกรรม ทฤษฎี ระบบ

เทคนิค และวิธีการจัดการนวัตกรรมทองถ่ิน การสรางและการพัฒนานวัตกรรมใหมเพ่ือพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน 

การนํานวัตกรรมไปใชในการพัฒนาองคประกอบพ้ืนฐานงานอุตสาหกรรม วิวัฒนาการจัดการทางอุตสาหกรรม

และการผลิต แนวคิดในการบริหารและเทคนิคการแกปญหาในงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสมัยใหมในการ

จัดการอุตสาหกรรม 

 

512321  เศรษฐศาสตรวิศวกรรม               3(3-0-6  

   (Engineering Economy  

ศึกษาพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตรเพ่ือใชในงานวิศวกรรมควบคุม การคํานวณดอกเบี้ย  

การหามูลคาปจจุบัน และมูลคารายป การหาอัตราผลตอบแทน การหาผลประโยชนตอเงินลงทุน หาคาเสื่อม

ราคา จุดคุมทุน การทดแทนทรัพยสินและการวิเคราะหเงินเฟอ และการวิเคราะหการตัดสินใจในโครงการตางๆ 

 

512322  กลศาสตรวิศวกรรม                                                   3(3-0-6) 

(Engineering Mechanics  

   พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 512201 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 

ศึกษาหลักการเบื้องตนของกลศาสตร แรง และโมเมนตของแรง ระบบแรง และ

ผลลัพธระบบแรง การสมดุล และการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ การวิเคราะหแรงในชิ้นสวนของโครงสรางชิ้นสวน

ภาพวัตถุของเครื่องจักร แรงเสียดทาน จุดศูนยถวง และจุดเซนทรอยด 

 

512323                     การศึกษาการทํางานในงานวิศวกรรม     3(3-0-6  

   (Work Study Engineering) 

ความหมายและความสําคัญของการเพ่ิมผลผลิต ความหมายของการศึกษาการทํางาน 

การศึกษาวิธี หลักการประหยัดการเคลื่อนท่ี แผนภูมิกระบวนการไหล แผนภาพการไหล แผนภูมิการปฏิบัติงาน        

การวัดงาน ข้ันตอนการศึกษาเวลา การประเมินอัตราการทํางาน การคํานวณเวลาปรกติและเวลามาตรฐาน การ

ชักตัวอยางงาน ระบบขอมูลมาตรฐาน ระบบเวลาการเคลื่อนท่ีท่ีกําหนดไวคาจางจูงใจ 



 

512324  การจัดการวัสดุ                                   3(3-0-6  

   (Material Management  

กระบวนการจัดหาวัสดุท่ีใชในงานอุตสาหกรรม ไดแก ประเภทและชนิดของวัสดุแหลง

ผลิตหรือจัดทําแหลงจําหนาย กรรมวิธีและข้ันตอนการจัดหาวัสดุดังกลาว ระบบการเก็บรักษา และระบบการ

จําหนายวัสดุใหกับหนวยตางๆ หลักการจัดหาวัสดุเพ่ือใหเกิดความประหยัดและความรวดเร็วในการทํางาน 

 

512325  โลจิสติกสและการจัดการหวงโซอุปทาน              3(3-0-6  

   (Logistics and Supply Chain Management  

           ความหมายและความสําคัญของโลจิสติกสและการจัดการหวงโซอุปทาน หลักการและ

การประยุกตใชแนวคิดของโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน การจัดการการจัดซ้ือ การจัดการคลังสินคา การจัดการ

สินคาคงคลัง การจัดการขนสง การกระจายสินคา เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยพัฒนาทางธุรกิจและเทคโนโลยี

สมัยใหม กรณีศึกษาของการนําโลจิสติกสไปใชในภาคอุตสาหกรรม 

 

512326  การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม              3(3-0-6) 

   (Quality Control for Industry) 

   แนวคิดเก่ียวกับระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9000, ISO 14000 และ ISO 

18000 แนวคิดเก่ียวกับการประกันคุณภาพเบื้องตน และการประกันคุณภาพในการออกแบบ การผลิต            

การตรวจสอบ และการบริการหลังการขาย การใชเทคนิควิธีการทางสถิติในการควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห

ประสิทธิภาพของกระบวนการ เทคนิคการสุมตัวอยางเพ่ือการยอมรับ การใชแผนภูมิควบคุมคุณภาพ  

 

512327          วิศวกรรมเครื่องมือ      3(2-2-5  

    (Tools Engineering) 

   การขนถายชิ้นงาน การใส ถอดชิ้นงานจากอุปกรณจับยึด การกําหนดตําแหนง      

การเลือก พ้ืนผิวของชิ้นงาน การรองรับ การจับยึดชิ้นงาน ชนิดของการจับยึด อุปกรณจับยึดเครื่องมือ เครื่อง  

มือกล อุปกรณวัดข้ันตอนการทํางานของผูปฏิบัติงาน  

 

512328  การออกแบบและวางผังโรงงาน               3(3-0-6) 

   (Industrial Plant and Layout Design) 

   การออกแบบและวางผังโรงงานเบื้องตน รูปแบบการไหลของวัสดุ การขนถายวัสดุ 

ความสัมพันธในการจัดวางผังโรงงาน ออกแบบอุปกรณสนับสนุน การวิเคราะหทําเลท่ีตั้ง ผังโรงงานแบบตางๆ 

สําหรับงานบริหาร และหนวยสนับสนุนการผลิต 

 

 

 



 

512421  การวางแผนและควบคุมการผลิต                        3(3-0-6  

   (Planning and Control Production ) 

ระบบการผลิตและบริการ เทคนิคการพยากรณ การบริหารสินคาคงคลัง MRP การ

ผลิตแบบทันเวลา พอดีการวิเคราะหตนทุนและกําไรในอุตสาหกรรมและบริการ การวางแผนการผลิต การใช

โปรแกรมเชิงเสนในการ วางแผนการผลิต การจัดลําดับการผลิต การบริหารโครงการดวย PERT และ CPM  

 

512422  การบริหารโครงการ                                 3(3-0-6  

   (Project Administration  

แนวทางการกําหนดโครงการและคัดเลือกโครงการ การวิเคราะหโครงการอุตสาหกรรม

ทางเศรษฐศาสตร การวางแผนโครงการ การกําหนดเวลาโครงการ การจัดการความเสี่ยง การปฏิบัติโครงการ 

การควบคุมโครงการ การแกไขปญหา การปดโครงการ การนําเสนอและวิเคราะหกรณีศึกษาการบริหารโครงการ

ในงานอุตสาหกรรม  

 

512423  การจัดการเพ่ิมผลผลิต                3(3-0-6  

   (Increasing Product Management  

ความหมาย หลักการ และวิธีการเพ่ิมผลผลิตในงานอุตสาหกรรม แนวทางการเพ่ิม

ผลผลิตกลยุทธในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และกรณีศึกษาการเพ่ิมผลผลิต 

 

512424  โครงงานวิศวกรรม 1                1(0-2-0  

(Engineering Project I) 

พ้ืนความรู : ศึกษาอยูช้ันป 3 หรือสูงกวา และมีหนวยกิตวิชาเอกบังคับไมนอยกวา  

80 หนวยกิต และมีเกรดเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา 2.00      

    นักศึกษาทําโครงงานเดี่ยวหรือกลุม โครงงานท่ีทําอาจจะเปนงานวิจัย งานออกแบบ

และพัฒนา หรืองานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับปญหาหาทางวิศวกรรม นักศึกษาเสนอหัวขอปญหาท่ีเก่ียวของกับงาน

ทางวิศวกรรม โดยการแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา มีการกําหนดหัวขอเรื่องการคนควาเอกสารหรือทําการ

ทดลองเบื้องตนเก็บขอมูลการวิเคราะหขอมูลและจุดสําคัญของปญหา และเตรียมงานดานเอกสาร ดานการ

ออกแบบ และวิธีการดําเนินงานอยางสมบูรณ เพ่ือขอความเห็นชอบในการศึกษาคนควาเพ่ิมเติมในโครงงาน

วิศวกรรม 2 การเขียนขอเสนอโครงงานเสนอตอหลักสูตรนักศึกษาตองสอบการนําเสนอโครงงาน 1   

 

5124245  โครงงานวิศวกรรม 2                3(0-9-0  

(Engineering Project II)  

                 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 512424 โครงงานวิศวกรรม 1            

            เปนโครงงานตอเนื่องจากโครงงานวิศวกรรม 1 นักศึกษาตองสงรายงานความกาวหนา

ของโครงงานภายใตการควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษา นักศึกษาจะตองสงรายงานโครงงาน และนําเสนอโครงงาน



 

เม่ือสิ้นภาคการศึกษา เม่ือโครงงานเสร็จสิ้นแลวนักศึกษาตองวิเคราะห สรุปผล และเขียนรายงานปริญญานิพนธ

ใหถูกตองและสมบูรณ และตองสอบการนําเสนอผลท่ีไดจากการทําโครงงาน 

 

3. กลุมวิชาเอกเลือก 

รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ  

512231  เทคโนโลยีแมพิมพ                         3(2-2-5  

(Mold Technology) 

ชนิดและประเภทของแมพิมพ หนาท่ีการทํางาน แนวทางออกแบบแมพิมพเบื้องตน 

ขอกําหนดการเลือกวัสดุสําหรับประกอบแมพิมพ การประเมินราคาแมพิมพ การบํารุงรักษาและการซอมแซม

แมพิมพ 

 

512232  ระบบการขนถายวัสดุ       3(2-2-5) 

(Material Handling System  

   ความหมายและความสัมพันธระหวางโลจิสติกสกับระบบการขนถายสมัยใหม การ

แบงกลุมของ อุปกรณการขนถายวัสดุ ความสัมพันธระหวางการขนถายวัสดุและการวางผังภายในโรงงาน               

หนวยการขนถายวัสดุ ระบบการไหลวัสดุและการสมดุลสายการผลิต การใชงานหุนยนตในระบบการขนยาย 

ระบบการจัดเก็บและนําออกอัตโนมัติ และงานนําเสนอกรณีศึกษาปญหาและการแกปญหาการขนยายวัสดุใน

ปจจุบัน 

 

512233  การบริการวิชาการและบริการชุมชน    3(2-2-5  

(Academic Service And Community Service) 

   ศึกษาหลักการ การจัดสัมมนาบริการวิชาการ หรือการบริการเพ่ือพัฒนาใหชุมชน  

ตามความตองการของกลุมคนหรือชุมชนเปาหมาย ท้ังในหรือนอกหองเรียน เพ่ือการนําความรูมาแลกเปลี่ยน

ประสบการณ ระหวางนักศึกษา อาจารย วิทยากร และผูมีประสบการณในชุมชน เพ่ือใหมีทักษะสามารถเขียน

นําเสนอโครงการ ราง หนังสือเชิญ ประชาสัมพันธ วิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม เพ่ือหาแนวทางแกปญหา 

วิธีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือทําเผยแพรตอสังคม 

 

512234  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย     3(3-0-6  

(Occupational Health and Safety) 

   กฎหมายท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของไทยและ

ตางประเทศไทย โดยเนนกฎหมายดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศ เชน 

พระราชบัญญัติสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม พระราชบัญญัติโรงงาน กฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติ

สาธารณสุข และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 



 

512235  การวัดและเครื่องมือ                         3(2-2-5  

   (Measurements and Instruments  

   เทคโนโลยีของการวัดและการควบคุมในกระบวนการทางอุตสาหกรรม นิยามและคํา

จํากัดความของระบบการวัด เซนเซอรและเครื่องมือวัด หลักการของเซนเซอรและเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม     

การเลือก การติดตั้งและการประยุกตใชงานเซนเซอรและเครื่องมือวัดในระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 

 

512331  นิวแมติกสและไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม        3(2-2-5  

   (Industrial Pneumatic and Hydraulic  

ศึกษาหลักการทํางานเบื้องตนของระบบนิวแมติกสอุปกรณในระบบนิวแมติกส และ

ระบบไฮดรอลิกสอุปกรณในระบบไฮดรอลิกส เชน ชุดตนกําลัง วาลว และอุปกรณทํางาน ฯลฯ การออกแบบและ

เขียนวงจรควบคุม แบบทํางานตอเนื่อง อุปกรณไฟฟาและโซลินอยดวาลว การออกแบบและเขียนวงจรควบคุม

การทํางานดวยรีเลยไฟฟาและโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร (พีแอลซี การบํารุงรักษาและแกไขปญหาของ

ระบบ 

 

512332  การวิจัยดําเนินงาน                                  3(3-0-6) 

   (Operational Research) 

แนะนําเก่ียวกับการวิจัยการดําเนินงานในการแกปญหา โดยเนนการใชแบบจําลองทาง

คณิตศาสตร การจัดโปรแกรมเชิงเสน รูปแบบการขนสง ทฤษฎีของเกมส ทฤษฎีการจัดสายการบริการ 

แบบจําลองวัสดุคงคลัง และการจําลองแบบปญหาเพ่ือใชในการตัดสินใจ 

 

512333  หลักการออกแบบทางอุตสาหกรรม         3(2-2-5  

   (Principle of Industrial Design  

   หลักท่ัวไปของการออกแบบ การออกแบบในทางอุตสาหกรรม การออกแบบเครื่องจักร 

อุปกรณ การออกแบบเพ่ือลดความเม่ือยลาท่ีเกิดจากการทํางาน การพัฒนาผลิตภัณฑ เครื่องมือเครื่องใชในการ

ออกแบบ การออกแบบเพ่ือการผลิตและประกอบ การออกแบบผลิตภัณฑเพ่ือไมทําลายสิ่งแวดลอม 

 

512334  การออกแบบเครื่องจักรกล     3(3-0-6) 

(Machine Design  

   ข้ันตอนของการออกแบบ ทฤษฎีของความเสียหายท่ีใชในการออกแบบชิ้นสวน

เครื่องจักรกลภายใตโหลดสถิต และโหลดเปลี่ยนแปลง สปริง สกรูสงกําลังและสกรูยึดชิ้นงาน รอยเชื่อม การขับ

ดวยสายพานและโซ การออกแบบเฟอง การออกแบบเพลา การออกแบบตลับลูกปน การออกแบบเพลา การ

ออกแบบลิ่ม  รูปแบบของการออกแบบชิ้นสวนในการสงกําลัง โครงงานการออกแบบอุปกรณและเครื่องจักรทาง

วิศวกรรม เครื่องจักรอุปกรณชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

  



 

512335  จิตวิทยาอุตสาหกรรม         3(3-0-6  

   (Industrial Psychology  

   ความรูเบื้องตนเก่ียวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม พ้ืนฐานทางพฤติกรรมของบุคคล การ

คัดเลือกบุคคลเขาทํางาน แรงจูงใจในการทํางาน ความพึงพอใจในการทํางาน ขวัญกําลังใจในการทํางาน มนุษย

สัมพันธในการทํางาน การติดตอสื่อสารในการทํางาน ภาวะผูนํากับประสิทธิภาพในการทํางาน การฝกอบรมและ

การพัฒนาบุคลากร สภาพแวดลอมในการทํางาน และอุบัติเหตุและความปลอดภัยในการทํางาน 

 

512336             การจัดการองคกรและทรัพยากรมนุษยในงานอุตสาหกรรม        3(3-0-6  

(Management of Organization and Human Resource in  

Industrial Work) 

   แนวความคิดและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย การออกแบบงานและ

วิเคราะหงานทางอุตสาหกรรม การบริหารอาชีพทางอุตสาหกรรม การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทาง

อุตสาหกรรม การประเมินผลการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม การบริหารคาตอบแทนทางอุตสาหกรรม โรงงาน

สัมพันธและคุณภาพชีวิตในการทํางานอุตสาหกรรม กฎหมายท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรมนุษย ระบบสารสนเทศ

สําหรับงานบริหารทรัพยากรมนุษย 

 

512431    การจัดการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก           3(3-0-6  

        (Management for Small and Medium Industries) 

        ศึกษาลักษณะ และคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก การบริหารงาน และ

ปญหาท่ีเก่ียวของในการดาเนินธุรกิจ การเริ่มตนประกอบธุรกิจ การลงทุน การจัดหาเงินทุน การจัดองคกร การ

ปฏิบัติงาน โครงสรางของตลาด และการดาเนินกลยุทธทางการตลาด ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจขนาด

กลาง และขนาดเล็กในระบบเศรษฐกิจ ศึกษาความสัมพันธของสวนตางๆ เชน การตลาด การเงิน การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ผลิต กฎหมายท่ีเก่ียวของรวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ การประเมินการดาเนินงาน แนวโนม 

และบทบาทของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็กในประเทศไทย 

 

512432  ระเบียบวิธีวิจัยการจัดการงานวิศวกรรม    3(3-0-6) 

   (Research Methods in Management Engineering) 

ความรูเก่ียวกับทฤษฎี รูปแบบและกระบวนการวิจัย การออกแบบงานวิจัยการคนควา

เอกสารท่ีเก่ียวของ การศึกษางานวิจัย สถิติเพ่ือการวิจัย การเขียนเคาโครงงานวิจัย การฝกปฏิบัติการวิจัย การ

นําเสนอผลงานวิจัย การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา การกําหนดตัวแปรและสมมุติฐาน การสุมตัวอยาง 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแปลความหมาย  การเสนอโครงการเพ่ือ

ทําวิจัย การประเมินโครงงานวิจัย 

 

 



 

512433  วิศวกรรมคุณคา                         3(3-0-6  

   (Value Engineering  

วิธีการของวิศวกรรมคุณคา และรูจักประยุกตใชเทคนิคของวิชานี้ เพ่ือการออกแบบ

ผลผลิตอุตสาหกรรมอยางมีข้ันตอน และสรรคสรางความคิดเพ่ือปรับปรุง โดยการระดมความคิดของทีมหรือกลุม 

ท้ังนี้เพ่ือใหไดมาซ่ึงผลประโยชนสูงสุดในการผลิต เชน สามารถลดตนทุนการผลิตแตคุณภาพยังดีเลิศ การใช

วิศวกรรมคุณคาในงานอุตสาหกรรม 

 

512434  ความรูเรื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานวิศวกรรม      2(1-2-3  

   (Computer Literacy for Engineering  

   ประวัติความเปนมาของคอมพิวเตอร รวมถึงวิวัฒนาการตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และ

การพัฒนาในอนาคต ประโยชนของคอมพิวเตอร การบํารุงรักษา การใชงานอินเตอรเน็ต การใชคอมพิวเตอร

ออกแบบและชวยในการผลิตทางอุตสาหกรรม การแกปญหาทางอุตสาหกรรมโดยใชคอมพิวเตอร 

 

512435                 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานวิศวกรรม             3(2-2-5  

                           (Computer Program for Engineers  

   ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับการประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรม การใช

คอมพิวเตอรในการจัดการแกปญหาตางๆ ในงานวิศวกรรม เชน การออกแบบ การวางแผนการผลิต การ

ประมวลผลการควบคุมคุณภาพ หรือการใชคอมพิวเตอรในการควบคุมการทํางานของเครื่องจักรในระบบ

อัตโนมัติ รวมถึงการประยุกตใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการตัดสินใจในงานวิศวกรรม ชนิดของขอมูลและ 

ตัวแปร การปฏิบัติการทางคณิตศาสตรและตรรกศาสตร โครงสรางการควบคุม การรับขอมูลและแสดงผลลัพธ 

ระบบแฟมขอมูลเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

512436  ระบบสารสนเทศในโรงงานอุตสาหกรรม       3(3-0-6  

   (Information System of  Industrial  Factory  

   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  แหลงสารสนเทศกับการบริหารระบบสํานักงานอัตโนมัติ 

การนําระบบสารสนเทศมาประยุกตกับการบริหารงานอุตสาหกรรม หลักการสื่อสารขอมูลในองคกรท่ีเปนสวน

หนึ่งขององคกร บริหารแหลงขอมูล การใชเทคนิคตางๆ ของการบริหารขอมูล เชน การวิเคราะห การออกแบบ 

ทบทวน และการจัดการดานบริหารดานขอมูลท่ีสัมพันธกับอุปกรณการควบคุม คํานวณและรวบรวมขอมูลปญหา

ของขอมูลท่ีไดมา การเก็บขอมูล การดําเนินการ และการนําขอมูลท่ีไดมาเพ่ือตัดสินใจรวมท้ังประยุกตใช การใช

ระบบขอมูลเพ่ือการเงิน การผลิต การคลัง การบัญชี การตลาด และการขาย  การประยุกตใชโปรแกรม

ฐานขอมูลเพ่ือชวยในการจัดการ กรณีศึกษาการใชสารสนเทศในการจัดการ 

 

 

 



 

512437  วิศวกรรมความปลอดภัย       3(3-0-6  

   (Safety Engineering  

   ความรูท่ัวไปเก่ียวกับความปลอดภัย การจัดการดานความปลอดภัย การวิเคราะหและ

การปองกันอุบัติเหตุ จิตวิทยาอุตสาหกรรม อันตรายในอุตสาหกรรม การวิเคราะหอันตรายและการประเมินความ

เสี่ยง โรคจากการทํางาน การปฐมพยาบาล อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล กฎหมายความปลอดภัย หลักการ    

การควบคุมมลพิษในอุตสาหกรรม การจัดการสิ่งแวดลอม ความรับผิดชอบขององคกรตอสังคม 

 

512438  การจัดการตนทุนสําหรับวิศวกร                                      3(3-0-6) 

(Cost Management for Engineers  

     ศึกษาแนวความคิด วิธีการและการดําเนินงานในการวิเคราะหตนทุนการผลิตสินคา  

เพ่ือประกอบการตัดสินใจในธุรกิจ บทบาทและกระบวนการประมาณการตนทุนการผลิต การจักงบประมาณการ

ผลิต รวมท้ังปญหาพิเศษในการวิเคราะหตนทุนการผลิตเพ่ือการจัดการและตัดสินใจ 

  

512439       กฎหมายเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม      3(3-0-6  

(Law in Industrial Applications) 

   ศึกษาพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนเพ่ือการอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติโรงงาน 

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ พระราชบัญญัติชวยอาชีพและวิชาชีพ พระราชบัญญัติสงวน

อาชีพสําหรับคนไทย พระราชบัญญัติประกันสังคม พระราชบัญญัติรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม 

พระราชบัญญัติการสงเสริมพัฒนาฝมือแรงงาน พระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พระราชบัญญัติประกันสังคม  

 

4. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ศ  

512341  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรม                          1(0-45-0  

(Preparation for Field Experience In Industrial  

Management Engineering) 

   เตรียมความพรอมสําหรับฝกประสบการณวิชาชีพในงานอุตสาหกรรม หลักการและ

แนวคิดของฝกประสบการณวิชาชีพในงานอุตสาหกรรม ความพรอมในการทํางานรวมกับผูรวมงาน จริยธรรมใน

การประกอบวิชาชีพ การสื่อสาร บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ 

และการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงาน การเขียนรายงานวิชาการ 

(การเขียนและการนําเสนอรายงาน  การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว 1 ภาคเรียน 

 

 

 



 

512441     การฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรม                               5(0-450-0  

(Field Experience In Industry) 

พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 512341 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรม 

   นักศึกษาตองออกไปทํางานประหนึ่งเปนพนักงานเต็มเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาหใน

โรงงานหรือสถานประกอบการอุตสาหกรรม ครบ 1 ภาคเรียนตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จสิ้นการฝกงานแลว

นักศึกษาจะตองจัดทํารายงานวิชาการ รายละเอียดการฝกงานในแตละวัน แผนการปฏิบัติงานตลอดฝกงาน การ

วิเคราะหจุดออน จุดแข็งของตนเอง วางแผนดําเนินการพัฒนาตนเอง นําเสนอผลการฝกงานและประสบการณ

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม โดยวัดจากผลประเมินจากพนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถาน

ประกอบการ คณาจารยในสาขาวิชา และจากรายงานวิชาการ โดยใหมีการนิเทศและอยูภายใตการกํากับดูแลของ

คณะกรรมการบริหารหลัก 

 

512442           สหกิจศึกษา                 6(0-640-0) 

   (Co-operative Education) 

   การปฏิบัติงานดานวิชาชีพตามสาขาวิชาท่ีศึกษาในหนวยงานของภาครัฐหรือ

ภาคเอกชน โดยบูรณาการความรูท่ีไดจากในหลักสูตรการศึกษา ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับการปฏิบัติงาน

จริงเสมือนหนึ่งเปนพนักงานขององคกร จัดทําโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงการ 

และการนําเสนอโครงการตามคําแนะนําของพนักงานท่ีปรึกษา อาจารยท่ีปรึกษาหรืออาจารยนิเทศ เพ่ือใหเกิด

ทักษะ องคความรูในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  ตอการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือใหมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน ท่ีพรอมจะทํางานไดทันทีเม่ือสําเร็จ

การศึกษา 

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  เรียนไมนอยกวา     6    หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไมซํ้ากับ

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ

หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 



 

บันทึกการพบอาจารยท่ีปรึกษา 

ภาคการศกึษาท่ี ........................... ปการศึกษา................................. 

วัน/เดือน/ป บันทึกรายงาน 
ลายมือช่ือ 

อาจารยท่ีปรึกษา 
หมายเหตุ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

บันทึกการเขารวมกิจกรรม 

ภาคการศึกษาท่ี ........................... ปการศกึษา................................. 

วัน/เดือน/ป โครงการ / กิจกรรม หนวยงานท่ีจัด ลายมือช่ือรับรอง 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

กระดาษบันทึกขอความ 
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