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3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา 
 

4. ปรัชญา  
มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์อันดี มีความรอบรู้เชี่ยวชาญในด้าน

การจัดการอุตสาหกรรม ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาท าการวิจัย 
ค้นคว้า และพัฒนา 

 

5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพ่ือผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
5.1 มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานด้านการควบคุม และบริหารงานอุตสาหกรรมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
5.2 มีวิสัยทัศน์ในการเลือก และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เหมาะสมกับงานด้านอุตสาหกรรมในแต่ละด้าน 
5.3 มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม และมีทักษะเพียงพอที่จะสามารถด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อชุมชน 
5.4 มีความรู้ และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการศึกษาระดับสูงต่อไป ทั้งในและต่างประเทศ 
 

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

นักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
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7. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา 
สามารถประกอบอาชีพได้ 3 ส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ดังต่อไปนี้ 

 7.1 ภาครัฐ 
 7.1.1 งานราชการ เช่น วิศวกรประจ าหรือนายช่าง (อบต. /อบจ.) ครูผู้สอน อาจารย์ งาน

ราชการประจ ากองส านักสังกัดกระทรวงต่างๆ ตามข้อก าหนดส านักงานข้าราชการพล
เรือน (ก.พ)  

7.2 ภาคเอกชน 
7.2.1 เจ้าหน้าที่การผลิตหรือด้านการวางแผนการผลิต (Production) 
7.2.2 เจ้าหน้าที่จัดซื้อสินค้า (Purchase/Procurement/Buyer) 
7.2.3 เจ้าหน้าทีค่วบคุมคุณภาพหรือด้านคลังสินค้า (QC/QA) 
7.2.4 เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์หรือด้านระบบมาตรฐาน ISO  

7.3 ภาครัฐวิสาหกิจ 
 7.3.1 งานรัฐวิสาหกิจ เช่น เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่การประปา เป็นต้น 

8. โครงสร้างหลักสูตร 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ใช้ระยะเวลาใน

การส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
 8.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต 
 8.2 โครงสร้างหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
1.1 สาระรอบรู้สู่โลกกว้าง    เรียน           15-18    หน่วยกิต 

  -  กลุ่มวิชาบังคับ            3     หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาเลือก     12-15   หน่วยกิต 
  -  ทักษะการเรียนรู้    6-9      หน่วยกิต 
  -  ทักษะการใช้เทคโนโลยี    3-6      หน่วยกิต 
  -  ทักษะชีวิต     3-6      หน่วยกิต 

     1.2 สาระฉลาดคิดก้าวไกล  เรียน         3-6    หน่วยกิต 
    1.3 สาระเรียนรู้ร่วมสมัย    เรียน            3-6    หน่วยกิต 
     1.4 สาระใส่ใจตัวตน   เรียน         6-9   หน่วยกิต 

               -  กลุ่มวิชาบังคับ      3   หน่วยกิต 
               -  กลุ่มวิชาเลือก     3-6 หน่วยกติ 
    2) หมวดวิชาเฉพาะ            ไม่น้อยกว่า               94   หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาเอกบังคับ     เรียน  76 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาเอกเลือก  เรียนไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรียนไม่น้อยกว่า    6    หน่วยกิต 
   3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า     6     หน่วยกิต 
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8.3 รายวิชาในหลักสูตร   
1) ความหมายของเลขประจ าวิชา 

  -   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    รายละเอียดตามภาคผนวก ง หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
  -   หมวดวิชาเฉพาะ 

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

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

 ล าดับเลขต าแหน่งที่ 5  หมายถึง กลุ่มย่อยของสาขาวิชา 
 เลข 0 หมายถึง กลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
 เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 
 เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 
 เลข 4 หมายถึง กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 ล าดับเลขต าแหน่งที่ 6  หมายถึง ล าดับของวิชาในกลุ่มย่อย 
 

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มีรายวิชาตาม

โครงสร้างหลักสูตร และทุกรายวิชาสามารถด าเนินการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยดังนี้ ดังนี้  
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ต้องเรียนทุกกลุ่มวิชา รวมไม่น้อยกว่า 33   หน่วยกิต 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ   เรียนไม่น้อยกว่า            94       หน่วยกิต 
1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน เรียน     27       หน่วยกิต 

  1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์      6         หน่วยกิต 
   512101 ฟิสิกส์ในงานวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  3 (3-0-6) 
   512102 คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)   
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  1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม    21   หน่วยกิต 
   512111 เขียนแบบในงานวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  3 (0-6-3) 
   512112 ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  3 (0-6-3) 
   512113 วัสดุในงานวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  3 (3-3-6) 
   512114 กลศาสตร์วิศวกรรม  3 (3-0-6) 
   512115 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 3 (0-6-3) 
   512211 ปฏิบัติการวิศวกรรมข้ันกลาง  3 (0-6-3) 
   512212 ปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในงานวิศวกรรม  3 (0-6-3) 
 2. วิชาเฉพาะด้าน                                                 เรียน    67   หน่วยกิต  
  2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม    49   หน่วยกิต 
   512121 วิศวกรรมซ่อมบ ารุง  3 (3-0-6) 
   512221 สถิติในงานวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  3 (3-0-6) 
   512222 กรรมวิธีการผลิต   3 (3-0-6) 
   512223 ปฏิบัติการเครื่องมือกล  3 (0-6-3) 
   512224 การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีท้องถิ่น   3 (0-6-3) 
   512225 การจัดการต้นทุนในงานอุตสาหกรรม  3 (3-0-6) 
   512226 การศึกษาการท างาน  3 (2-2-5) 
   512321 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและการควบคุม  3 (0-6-3) 
   512322 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมในงานวิศวกรรมการจัดการ 3 (0-6-3) 
    อุตสาหกรรม 
   512323 เศรษฐศาสตร์ในงานวิศวกรรม  3 (3-0-6) 
   512324 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม  3 (3-0-6) 
   512325 การออกแบบและวางผังโรงงาน   3 (2-2-5) 
   512326 การวางแผนและการควบคุมการผลิต  3 (3-0-6) 
   512327 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม   3 (0-6-3) 
   512328 ปฏิบัติการวิศวกรรมข้ันสูง  3 (0-6-3) 
   512329 โครงงานวิศวกรรม 1  1 (0-2-1) 
   512421 โครงงานวิศวกรรม 2  3 (0-6-3) 

  

2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม เรียนไม่น้อยกว่า   12   หน่วยกิต 
   512131 วิศวกรรมความปลอดภัย  3 (3-0-6) 
    512132 เทคโนโลยีการเชื่อม  3 (1-4-4) 
   512133 การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม  3 (3-0-6) 
   512134 มาตรวิทยา  3 (2-2-5) 
   512135 กฎหมายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย  3 (3-0-6) 
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   512136 หลักการออกแบบทางอุตสาหกรรม  3 (2-2-5) 
    512231 ความแข็งแรงของวัสดุ  3 (3-0-6) 
   512232 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม  3 (3-0-6) 
   512233 การออกแบบเครื่องจักรกล  3 (3-0-6) 
   512234 วิศวกรรมแม่พิมพ์โลหะ   3 (2-2-5) 
   512235 วิศวกรรมเครื่องมือ   3 (2-2-5) 
   512236 การจัดการงานวัสดุ   3 (2-2-5) 
   512237 การวิจัยด าเนินงาน  3 (3-0-6) 
   512238 จิตวิทยาอุตสาหกรรม  3 (3-0-6) 
   512331 การจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม   3 (2-2-5) 
   512332 กลศาสตร์ของไหล   3 (3-0-6) 
   512333 งานส่งถ่ายก าลัง          3 (2-2-5) 
   512334 เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ   3 (3-0-6) 
   512335 เทอร์โมไดนามิกส์   3 (3-0-6) 
   512336 งานทดลองเครื่องกล  3 (1-4-4) 
   512337 การบริการวิชาการทางเทคโนโลยีสู่ชุมชน  3 (1-4-4) 
   512338 การบริหารโครงการ  3 (3-0-6) 
   512339 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  3 (1-4-4) 
    อุตสาหกรรม 
   512431 การจ าลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ในงาน  3 (1-4-4) 
    อุตสาหกรรม  
   512432 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  3 (3-0-6) 
   512433 การจัดการเพ่ิมผลผลิต  3 (3-0-6)  
   512434 การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ในงาน  3 (3-0-6) 
    อุตสาหกรรม 
   512435 การจัดการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก  3 (3-3-6)          
   512436 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการอุตสาหกรรม  3 (3-0-6) 

 
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรียนไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 

   512441 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในงานวิศวกรรม  1 (0-45-0) 
   512442 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในงานวิศวกรรม  5 (0-450-0) 
   512443 สหกิจศึกษา  6 (0-640-0) 
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี        เรียนไม่น้อยกว่า          6         หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ 

9. บุคลากร 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา สถาบันที่จบการศึกษา 

1 อาจารย์ชาญศักดิ์  ตรีภพ - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
(การจัดการงานวิศวกรรม) 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
(วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

2 อาจารย์ ดร.อังคาร ค าเรือน -วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(วิศวกรรมการผลิต)  
 -ครุศาสตร์อุตสาหกรรมหา
บัณฑิต  
(วิศวกรรมอุตสาหการ)  
-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมอุตสาหการ)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี  
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

3 อาจารย์เสรี  เสือกระสัง -  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
(การจัดการงานวิศวกรรม) 
-  ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

4 อาจารย์ณพิตร  วัฒนวีรพงษ์ - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5 อาจารย์ฤทธิรงค์  แจ้งอิ่ม - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
(การจัดการงานวิศวกรรม) 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 
 

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยา
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

 
 

อ.เสรี  เสือกระสัง 

                                        
 

อ.ฤทธิรงค์  แจ้งอิ่ม            อ.ชาญศักดิ์  ตรีภพ            อ.ดร.อังคาร  ค าเรือน          อ.ณพิตร  วัฒนวีรพงษ์ 
 

 
 

นายสัมพันธ์  เพียซ้าย 
นักวิชาการศึกษา 

 

10. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 อาจารย์เสรี      เสือกระสัง  ประธานกรรมการ 
 อาจารย์ฤทธิรงค์     แจ้งอ่ิม   รองประธานกรรมการ 
 อาจารย์ ดร.อังคาร  ค าเรือน   กรรมการ 
 อาจารย์ชาญศักดิ์         ตรีภพ   กรรมการ 
 อาจารย์ณพิตร      วัฒนวีรพงษ์  กรรมการและเลขานุการ 

11. อาจารย์ท่ีปรึกษาตลอดหลักสูตร 
อาจารย์ชาญศักดิ์   ตรีภพ 
อาจารย์เสรี         เสือกระสัง   
อ.ดร.อังคาร    ค าเรือน   
อาจารย์ณพิตร      วัฒนวีรพงษ์   
อาจารย์ฤทธิรงค์    แจ้งอ่ิม  
อาจารย์ ดร.วรุทัย  เดชตานนท์ 
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12. แผนการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2565 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxx ศึกษาท่ัวไป วิชาที่ 1 3(x-x-x) 

xxxxxx ศึกษาท่ัวไป วิชาที่ 2 3(x-x-x) 
เฉพาะกลุ่มวิชา

พ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

512101ฟิสิกส์ในงานวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 

512102 คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 

เฉพาะกลุ่มวิชา
พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

512111 เขียนแบบในงานวิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรม 

3(0-6-3) 

512112 ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 3(0-6-3) 
เฉพาะกลุ่มวิชาเลือก

ทางวิศวกรรม 
512xxx วิชาเลือก วิชาที่ 1 3(X-X-X) 

รวม 21(X–X–X) 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2565 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxx ศึกษาท่ัวไป วิชาที่ 3 3(x-x-x) 

xxxxxx ศึกษาท่ัวไป วิชาที่ 4 3(x-x-x) 
xxxxxx ศึกษาท่ัวไป วิชาที่ 5 3(x-x-x) 

เฉพาะกลุ่มวิชา
พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

512113 วัสดุในงานวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 

512114 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
512115 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยใน
การออกแบบและการผลิต 

3(0-6-3) 

เฉพาะกลุ่มวิชาบังคับ
ทางวิศวกรรม 

512121 วิศวกรรมซ่อมบ ารุง 3(3-0-6) 

รวม 21(X–X–X) 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2566 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxx ศึกษาท่ัวไป วิชาที่ 6 3(x-x-x) 

xxxxxx ศึกษาท่ัวไป วิชาที่ 7 3(x-x-x) 
xxxxxx ศึกษาท่ัวไป วิชาที่ 8 3(x-x-x) 

เฉพาะกลุ่มวิชา
พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

512211 ปฏิบัติการวิศวกรรมข้ันกลาง 3(0-6-3) 

เฉพาะกลุ่มวิชาบังคับ
ทางวิศวกรรม 

512221 สถิติในงานวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 

512222 กรรมวิธีการผลิต  3(3-0-6) 
เลือกเสรี XXXXXX วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 1 3(X-X-X) 

รวม 21(X–X–X) 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2566 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxx ศึกษาท่ัวไป วิชาที่ 9 3(x-x-x) 

xxxxxx ศึกษาท่ัวไป วิชาที่ 10 3(x-x-x) 

เฉพาะกลุ่มวิชา
พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

512212 ปฏิบัติ การไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในงานวิศวกรรม 

3(0-6-3) 

เฉพาะกลุ่มวิชาบังคับ
ทางวิศวกรรม 

512223 ปฏิบัติการเครื่องมือกล 3(0-6-3) 
512224 การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี
ท้องถิ่น  

3(0-6-3) 

512225 การจัดการต้นทุนในงาน
อุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 

512226 การศึกษาการท างาน 3(2-2-5) 
รวม 21(X–X–X) 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2567 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เฉพาะกลุ่มวิชาบังคับ

ทางวิศวกรรม 
512321 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและ
การควบคุม 

3(0-6-3) 

512322 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมในงาน
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

3(0-6-3) 

512323 เศรษฐศาสตร์ในงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 
512324 การควบคุมคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 

512325 การออกแบบและวางผังโรงงาน  3(2-2-5) 
เฉพาะกลุ่มวิชาเลือก

ทางวิศวกรรม 
512xxx วิชาเลือก วิชาที่ 2 3(X-X-X) 

เลือกเสรี XXXXXX วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 2 3(X-X-X) 
รวม 21(X–X–X) 

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2567 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เฉพาะกลุ่มวิชาบังคับ
ทางวิศวกรรม 

512326 การวางแผนและการควบคุมการ
ผลิต 

3(3-0-6) 

512327 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
อุตสาหกรรม 

3(0-6-3) 

512328 ปฏิบัติการวิศวกรรมข้ันสูง 3(0-6-3) 
512329 โครงงานวิศวกรรม 1 1(0-2-1) 

เฉพาะกลุ่มวิชาเลือก
ทางวิศวกรรม 

512xxx วิชาเลือก วิชาที่ 3 3(X-X-X) 

รวม 13(X–X–X) 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1/2568 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เฉพาะกลุ่มวิชาบังคับ

ทางวิศวกรรม 
512421 โครงงานวิศวกรรม 2 3(0-6-3) 

เฉพาะกลุ่มวิชาเลือก
ทางวิศวกรรม 

512xxx วิชาเลือก วิชาที่ 4 3(X-X-X) 

เฉพาะกลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

512441 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในงานวิศวกรรม 

1(0-45-0) 

รวม 7(X–X–X) 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2/2568 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เฉพาะกลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

512442 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
งานวิศวกรรม 

5(0-450-0) 

หรือ 512443 สหกิจศึกษา 6(0-640-0) 

รวม 
5(0-450-0) หรือ 

6(0-640-0) 
 
13. ค าอธิบายรายวิชา 
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
  รายละเอียดตามภาคผนวก ง หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

   ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
  1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน 
   1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    
 รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                      น(ท-ป-ศ) 
 512101   ฟิสิกสใ์นงานวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
     (Physics in Industrial Management  

Engineering) 
  การวัด  ระบบของแรงและผลลัพธ์ความเสียดทาน การสมดุล วัตถุแข็ งเกร็ง  และกฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน สมบัติเชิงกล  กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
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 512102   คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรมการจัดการ  3(3-0-6)  
อุตสาหกรรม 

     (Mathematics in Industrial Management  
Engineering) 

   ศึกษาเรขาคณิตวิเคราะห์ พิกัดเชิงขั้ว สมการของตัวแปรเสริม พีชคณิตของเวกเตอร์
เส้นตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติ ลิมิตความต่อเนื่อง สมการเชิงอนุพันธ์ การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์ 
ความน่าจะเป็น เทคนิคการหาปริพันธ์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข 
 

   1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม     
  รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ศ) 

512111   เขียนแบบในงานวิศวกรรมการจัดการ   3(0-6-3) 
    อุตสาหกรรม  

(Drawing in Industrial Management  
     Engineering) 
 หลักการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ การเขียนตัวเลขและตัวอักษร การเขียนเส้น และเลือกใช้

กระดาษเขียนแบบ ปฏิบัติการเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพฉายออโธกราฟฟิก การเขียนภาพสเก็ต 
การเขียนภาพตัด การก าหนดขนาด และรายละเอียดอื่น ๆ การเขียนแบบงานเพ่ือใช้ในการผลิตชิ้นส่วน
ในงานอุตสาหกรรม 

 

512112   ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม   3(0-6-3) 
    (Basic Operations for Engineering) 
 หลักการใช้เครื่องมือกล การปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องมืออุตสาหกรรมต่างๆ การ

ใช้เครื่องมือวัด การฝึกปฏิบัติงานพ้ืนฐานในโรงงาน ได้แก่ งานตะไบ งานเจาะ งานเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า งาน
เจียรนัย และงานปรับแต่ง 

 

512113   วัสดุในงานวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
    (Materials in Industrial Management  

Engineering) 
     การจ าแนกสมบัติของวัสดุโครงสร้างอะตอม ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด 
อะตอมของอนุภาค โครงสร้างโมเลกุล โครงสร้างอสัณฐาน ระบบและโครงสร้างผลึก ดัชนี   มิลเลอร์ ทิศทาง
และระนาบในผลึก ข้อบกพร่องในผลึกการเปลี่ยนรูปร่างโลหะ การคืนตัว การเกิดผลึกใหม่การเติบโตของเกรน 
การแข็งตัวของโลหะโลหะผสมเฟสและแผนภาพสมดุลของระบบหนึ่งธาตุ สองธาตุ การปรับปรุงสมบัติของ
โลหะด้วยความร้อน การทดสอบความแข็ง แรงดึง แรงกด แรงดัด แรงกระแทก เทคโนโลยีวัส ดุและ
กระบวนการ ธรรมชาติของวัสดุ และการจัดแบ่งกลุ่มวัสดุ ความเป็นผลึกและความไม่สมบูรณ์ของผลึก ระบบ
โลหะผสม แผนภาพสมดุลเฟสของเหล็กและโลหะนอกกลุ่ม โลหะพ้ืนฐานและโลหะหายาก พอลิเมอร์ เซรา
มิกส์ วัสดุผสม วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 
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512114   กลศาสตร์วิศวกรรม    3(3-0-6) 
    (Engineering Mechanics) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 512101 ฟิสิกสใ์นงานวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
 ศึกษาหลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ แรง และโมเมนต์ของแรง ระบบแรง และผลลัพธ์

ระบบแรง การสมดุล และการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ การวิเคราะห์แรงในชิ้นส่วนของโครงสร้างชิ้นส่วนภาพ
วัตถุของเครื่องจักร แรงเสียดทาน จุดศูนย์ถ่วง และจุดเซนทรอยด์ 

 
512115   ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 3(0-6-3) 
    และการผลิต 
    (Computer Aided Design and  

Manufacturing Practice) 
  ปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการออกแบบ การประกอบ และการเขียน
แบบชิ้นส่วนทางวิศวกรรม และปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตชิ้นส่วนทางวิศวกรรม การท า
โครงงานย่อยการออกแบบ และผลิตชิ้นส่วนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

512211   ปฏิบัติการวิศวกรรมขั้นกลาง   3(0-6-3) 
    (Intermediate Operations for Engineering) 

พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 512112 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม                  
 ปฏิบัติการออกแบบสร้าง และผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องจักรกล ด้วยกระบวนการ

ผลิต และการแปรรูปโลหะแบบต่าง ๆ โดยใช้เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่องกลึง เครื่องกัดเครื่อง
เจียระไน ฯลฯ และการประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรกล 

 
512212   ปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  3(0-6-3)

     ในงานวิศวกรรม    
    (Electrics and Electronics  

In Engineering Practice) 
 ปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัด และการวัดทางไฟฟ้า การต่ออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ สวิทซ์ 

รีเลย์ ความต้านทาน และเซ็นเซอร์ การต่อมอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า การฝึกปฏิบัติการต่อ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ การควบคุมการท างานของเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรมโดยใช้วงจรควบคุมด้วยมือ 
(Manual Control) และควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ (Automation Control) 
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 2. วิชาเฉพาะด้าน 
   2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม     
 รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 

512121   วิศวกรรมซ่อมบ ารุง    3(3-0-6) 
    (Maintenance Engineering) 
 การบ ารุงรักษาเชิงอุตสาหกรรม และหลักการการบ ารุงรักษาแบบทวีผล สถิติความเสียหาย 

ความน่าเชื่อถือ ประเภทของการสึกหรอ สาเหตุของการช ารุดเสียหาย ความสามารถการบ ารุงรักษา การ
วิเคราะห์สภาพความพร้อมการท างาน การหล่อลื่น ระบบการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันและเทคโนโลยีการติดตาม
สภาพการท างาน การควบคุมการบ ารุงรักษาและระบบการสั่งงาน การจัดองค์การงานการบ ารุงรักษา งาน
บุคคลและงานจัดหา ระบบจัดการการบ ารุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ การจัดการวงจรชีวิตของเครื่องจักร การ
รายงานผลและดัชนีชี้วัดสมรรถนะในการบ ารุงรักษา การพัฒนาระบบการบ ารุงรักษา ปฏิบัติงานโดยค านึงถึง
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

 
512221   สถิติในงานวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

     (Statistics in Industrial Management  
Engineering) 

  พื้นความรู้  : สอบผ่านรายวิชา 512102 คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม 
  ศึกษาหลักการทางสถิติ ประเภทสถิติ เทคนิค วิธีการแปลความหมายทางสถิติการวางแผน 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการตัดสินใจ โดยอาศัยกระบวนการทางสถิติ การใช้เครื่องมือโปรแกรมต่าง ๆ 
การสร้างตารางแจกแจงความถ่ีประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์ค่าจากตารางแจกแจงความถี่ ประโยชน์ของสถิติ การ
จ าแนกข้อมูล แผนภาพสาเหตุและผล แผนภูมิพาเรโต ฮีสโตแกรม แผนภาพการกระจาย สร้างแผนภูมิควบคุม
ต่าง ๆ การประยุกต์ใช้งานด้านสถิติ การจัดท าสถิติและการน าเสนอในการแก้ปัญหาการจัดการอุตสาหกรรม 
เช่น การควบคุมคุณภาพ การควบคุมระบบการผลิตด้วยหลักทางสถิติ 

 
512222   กรรมวิธีการผลิต     3(3-0-6) 
    (Manufacturing Process) 
 กระบวนการทางอุตสาหกรรมการผลิต องค์ประกอบและปัจจัยการผลิต กรรมวิธีการผลิตที่

ส าคัญ เช่น การหล่อโลหะ การขึ้นรูปโลหะ การตัดเฉือนวัสดุ การขึ้นรูปวัสดุผง การขึ้นรูปพลาสติก การเชื่อม
ประสานแบบหลอม ละลาย กระบวนการเชื่อมประสานแบบต่างๆ กรรมวิธีทางความร้อน เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ช่วยในออกแบบ ผลิตและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเบื้องต้น 
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512223   ปฏิบัติการเครื่องมือกล    3(0-6-3) 
    (Machine Tools Operation) 
 ปฏิบัติการออกแบบกลไกการท างานของเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ การสร้าง และการ

เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรในการประกอบ การปรับตั้งการท างานของเครื่องมือเครื่องจักร และการ
ควบคุมการท างาน 

 
512224   การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีท้องถิ่น   3(0-6-3) 
    (Innovation Local Technology) 
 ส ารวจข้อมูลท้องถิ่น ก าหนดปัญหาและแนวทางการออกแบบสร้างและการพัฒนานวัตกรรม

ใหม่ การน านวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาองค์ประกอบพ้ืนฐานงานอุตสาหกรรม และท้องถิ่น วิวัฒนาการ
จัดการทางอุตสาหกรรมและการผลิต การออกแบบสร้างโครงงานด้วยเทคนิคการแก้ปัญหาการจัดการ
เทคโนโลยีนวัตกรรมท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 
512225   การจัดการต้นทุนในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
    (Cost Management for Industry) 
 ศึกษาแนวความคิด วิธีการและการด าเนินงานในการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตสินค้า เพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจในธุรกิจ บทบาทและกระบวนการประมาณการต้นทุนการผลิต การจัดงบประมาณการ
ผลิต รวมทั้งปัญหาพิเศษในการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตเพ่ือการจัดการและตัดสินใจ 
 

512226   การศึกษาการท างาน    3(2-2-5) 
    (Work Study) 
 หลักการและแนวคิด ที่มาของการศึกษาการท างาน การเพ่ิมผลผลิต กระบวนการแก้ปัญหา

โดยทั่วไป การวิเคราะห์วิธีการ กระบวนการ และการออกแบบ การใช้แผนภูมิต่างๆ ในอุตสาหกรรม การ
วิเคราะห์การท างานของคนและเครื่องจักรการศึกษาการเคลื่อนไหวในการท างาน หลักเศรษฐศาสตร์การ
เคลื่อนไหว การก าหนดมาตรฐานในการท างาน การวัดผลงาน การศึกษาเวลา การประเมินอัตราการท างาน 

 
512321   ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและการควบคุม  3(0-6-3) 
    (Automation and Control System  

Laboratory) 
พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 512212 ปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในงาน

วิศวกรรม 
   ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยี เครื่องมืออุตสาหกรรมต่าง ๆ การควบคุมชิ้นส่วน
เครื่องจักรกลด้วยระบบอัตโนมัติ การออกแบบระบบที่ใช้ Programmable Logic Controller (PLC) มา
ควบคุมการท างานของระบบในงานอุตสาหกรรม การเชื่อมโยงการผลิตระบบขนถ่ายล าเลียงอัตโนมัติ พ้ืนฐาน
การใช้หุ่นยนต์ในงานด้านอุตสาหกรรม และออกแบบสร้างโครงงานที่มี PLC เป็นตัวควบคุม 
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 512322   ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมในงานวิศวกรรม  3(0-6-3) 
     การจัดการอุตสาหกรรม 
     (Programming in Industrial Management  

Engineering Laboratory) 
   ปฏิบัติการเก่ียวกับการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม การใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ควบคุมการท างานของเครื่องจักรในระบบอัตโนมัติ และการควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ การใช้
อินเตอร์เน็ต เพ่ือสามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อีกทั้ง
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) ในงานด้านต่างๆ 

 
512323   เศรษฐศาสตร์ในงานวิศวกรรม   3(3-0-6) 
    (Economics in Engineering) 
 ศึกษาพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือใช้ในงานวิศวกรรม ต้นทุน การค านวณดอกเบี้ย การหา

มูลค่าปัจจุบัน และมูลค่ารายปี การหาอัตราผลตอบแทน การหาผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน หาค่าเสื่อมราคา 
ภาษีรายได้ จุดคุ้มทุน การทดแทนทรัพย์สิน การวิเคราะห์เงินเฟ้อ และการวิเคราะห์การตัดสินใจในโครงการ 
การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือวิเคราะห์งาน
ด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

 
512324   การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
    (Quality Control for Industry) 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการควบคุมคุณภาพในการผลิต การบริการ สามารถเลือกใช้เครื่องมือใน

การควบคุมคุณภาพทั้ง 7 อย่างได้อย่างเหมาะสม เช่นแผนภูมิพาราโต แผนภูมิก้างปลา แผนภูมิการควบคุม
คุณภาพ ฯลฯ ศึกษาการสร้างแผนภูมิควบคุมความผันแปร การก าหนดแผนการสุ่มตัวอย่างเพ่ือสร้างมาตรฐาน
คุณภาพให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล การด าเนินกิจการกลุ่มสร้างคุณภาพ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการมี
ระบบคุณภาพ ความเชื่อถือได้และการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

 
512325   การออกแบบและวางผังโรงงาน    3(2-2-5) 
    (Industrial Plant Design and Layout) 
 การออกแบบและวางผังโรงงานเบื้องต้น รูปแบบการไหลของวัสดุ การขนถ่ายวัสดุ การวาง

ผังโรงงานอย่างเป็นระบบ ความสัมพันธ์ในการจัดวางผังโรงงาน การวิเคราะห์ท าเลที่ตั้ง ผังโรงงานแบบต่างๆ 
ส าหรับงานบริหาร และหน่วยสนับสนุนการผลิต การวางผังโรงงานด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนแบบผังโรงงาน 
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512326   การวางแผนและการควบคุมการผลิต  3(3-0-6) 
    (Production Planning and Control) 
 หลักการวางแผนและควบคุมการผลิตโดยใช้หลักการก าหนดปริมาณการผลิต ระบบการผลิต

และบริการ เทคนิคการพยากรณ์ การบริหารสินค้าคงคลัง MRP การวางแผนการผลิตรวม การใช้ทรัพยากรซึ่ง
เป็นปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ การวางผังโรงงาน การวางแผนผังกระบวนการผลิตการใช้โปรแกรม
เชิงเส้นในการบริหารโครงการด้วย PERT และ CPM การจัดล าดับงานและตารางการผลิต การจัดสมดุล
สายการผลิต 

 
512327   นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม   3(0-6-3) 
    (Industrial Pneumatic and Hydraulic) 
 หลักการท างานเบื้องต้นของอุปกรณ์ในระบบนิวแมติกส์ และระบบไฮดรอลิกส์ ปฏิบัติการ

เขียนผังวงจรการออกแบบและ เขียนวงจรควบคุมการท างานด้วยรีเลย์ไฟฟ้าและโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรล (PLC) ปฏิบัติการการบ ารุงรักษา และแก้ไขปัญหาของระบบนิวแมติกส์และระบบไฮดรอลิกส์ 
 

512328   ปฏิบัติการวิศวกรรมขั้นสูง   3(0-6-3) 
     (Advanced Operations for Engineering) 

พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 512211 ปฏิบัติการวิศวกรรมขั้นกลาง 
   ปฏิบัติเกี่ยวกับการท างานกับเครื่องกัดและเครื่องกลึงซีเอ็นซี วางแผนการผลิต ล าดับ 
ขั้นตอนการท างาน เตรียมวัสดุ เลือกใช้เครื่องมือตัด ก าหนดเงื่อนไขการตัดเฉือน การจับยึดชิ้นงาน การ
ปรับตั้งเครือ่งมือตัด (Set-Up Tool) การปรับตั้งศูนย์ชิ้นงาน (Set-Up Work Piece) การป้อนโปรแกรมเอ็นซี
กับชุดควบคุม (Control Panel) งานกัดและงานกลึง ด้วยค าสั่ง เส้นตรง เส้นโค้ง โปรแกรมย่อย (Sub 
Program) โปรแกรมวัฏจักร (Cycle) ตรวจสอบ และแก้ไขโปรแกรมขึ้นรูปชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด เครื่องกลึง
ซีเอ็นซี และปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย 

 
512329   โครงงานวิศวกรรม 1    1(0-2-1) 
    (Engineering Project I) 

พื้นความรู้ : ศึกษาอยู่ช้ันปี 3 ขึ้นไป และเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีหลักสูตรก าหนด      
 นักศึกษาท าโครงงานเดี่ยวหรือกลุ่ม โครงงานที่ท าอาจจะเป็นงานวิจัย งานออกแบบและ

พัฒนา หรืองานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหาทางวิศวกรรม นักศึกษาเสนอหัวข้อปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน
ทางวิศวกรรม โดยการแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการก าหนดหัวข้อเรื่องการค้นคว้าเอกสารหรือท าการ
ทดลองเบื้องต้นเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและจุดส าคัญของปัญหา และเตรียมงานด้านเอกสาร ด้านการ
ออกแบบ และวิธีการด าเนินงานอย่างสมบูรณ์ เพ่ือขอความเห็นชอบในการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมในโครงงาน
วิศวกรรม 2 การเขียนข้อเสนอโครงงานเสนอต่อหลักสูตรนักศึกษาต้องสอบการน าเสนอโครงงาน 1 
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512421   โครงงานวิศวกรรม 2    3(0-6-3) 
    (Engineering Project II)  
       พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 512329 โครงงานวิศวกรรม 1 
 เป็นโครงงานต่อเนื่องจากโครงงานวิศวกรรม 1 นักศึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของ

โครงงานภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาจะต้องส่งรายงานโครงงาน และน าเสนอโครงงาน
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา เมื่อโครงงานเสร็จสิ้นแล้วนักศึกษาต้องวิเคราะห์ สรุปผล และเขียนรายงานปริญญา
นิพนธ์ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ และต้องสอบการน าเสนอผลที่ได้จากการท าโครงงาน 
 
        2. กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 
  รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 

512131   วิศวกรรมความปลอดภัย    3(3-0-6) 
    (Safety Engineering) 
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัย การจัดการด้านความปลอดภัย การวิเคราะห์

และการป้องกันอุบัติเหตุ จิตวิทยาอุตสาหกรรม อันตรายในอุตสาหกรรม การวิเคราะห์อันตรายและการ
ประเมินความเสี่ยง โรคจากการท างาน การปฐมพยาบาล อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล กฎหมายความ
ปลอดภัย การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมในงานวิศวกรรมความปลอดภัย 
 
 512132   เทคโนโลยีการเชื่อม    3(1-4-4) 
     (Welding Technology) 
  ปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อม วิเคราะห์งานเชื่อม ชนิดรอยบกพร่องและวิธีการแก้ไขงานแผ่น
เหล็กกล้า งานท่อเหล็กกล้า ชิ้นงานหนาและชิ้นงานบางชนิดของรอยต่อต่างๆ โดยวิธีการเชื่อมแก๊ส (OAW) 
เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ (SMAW) เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม (GTAW) เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 
(GMAW) เชื่อมไส้ฟลักซ์ (FCAW) เชื่อมใต้ฟลักซ์ (SAW) การตัดโลหะด้วยแก๊ส และพลาสม่า 
 
 512133   การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
     (Industrial Environmental Management) 
  หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม การจัดการมลพิษทางน้ า การจัดการ
มลพิษทางเสียง การจัดการมลพิษทางอากาศ การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการของเสียอันตราย การ
ประเมิน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 
 512134   มาตรวิทยา     3(2-2-5) 
     (Metrology) 
  ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของการวัด การสอบเทียบในงานมาตรวิทยา บทบาท
ความส าคัญของกฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการชั่งตวงวัดของประเทศไทย มาตรฐานการวัด ระบบ
หน่วยวัด ความหมายของสัญลักษณ์ GD&T นิยามศัพท์มาตรวิทยา วิธีการวัด ค่าความผิดพลาดในการวัด การ
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ใช้สถิติในการวัดตรวจสอบ การใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือวัด การสอบเทียบเครื่องมือวัด ขั้นตอนการสอบ
เทียบ (Calibrate Procedures) และปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย เทคโนโลยีของการวัดและการ
ควบคุมในกระบวนการทางอุตสาหกรรม นิยามและค าจ ากัดความของระบบการวัด เซนเซอร์และเครื่องมือวัด 
หลักการของเซนเซอร์และเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม การเลือก การติดตั้งและการประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์
และเครื่องมือวัดในระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 
 
 512135   กฎหมายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย  3(3-0-6) 
     (Occupational Health Law and safety) 
  ความหมายและความส าคัญของอาชีวอนามัย โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ อุบัติภัยอัน
เกิดจากการประกอบอาชีพ เทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ การสุขาภิบาลโรงงาน 
หน่วยงานราชการองค์กร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย การ
ด าเนินงานของโครงการอาชีวอนามัย 
 
 512136   หลักการออกแบบทางอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
     (Principle of Industrial Design) 
  หลักทั่วไปของการออกแบบ การออกแบบในทางอุตสาหกรรม การออกแบบเครื่องจักร 
อุปกรณ์ การออกแบบเพ่ือลดความเมื่อยล้าที่เกิดจากการท างาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การออกแบบ การออกแบบเพื่อการผลิตและประกอบ การออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
 

512231   ความแข็งแรงของวัสดุ    3(3-0-6) 
    (Strength of material) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 512122 กลศาสตร์วิศวกรรม 
 ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด และองค์ประกอบของความเค้นและความเครียด สมบัติทางกลของ

วัสดุ ความเค้นในภาชนะความดันการต่อกันโดยการเชื่อม และโดยการใช้หมุดย้ า การบิดของเพลา โมเมนต์ดัด 
แรงเฉือน ความเค้นดัด ความเค้นเฉือนในคาน การรวมความเค้น และการประยุกต์ความรู้ในงานอาชีพ 
 
 512232   สถิตยศาสตร์วิศวกรรม    3(3-0-6) 
     (Engineering Statics) 
  วิธีแก้ปัญหาทางวิศวกรรมด้วยการประยุกต์โดยใช้กฎเบื้องต้นทางกลศาสตร์การรวมแรงและ
การแยกแรง โมเมนต์ โมเมนต์คู่ควบ ระบบแรงและโมเมนต์สมดุลของแรงที่กระท า ต่ออนุภาคและวัตถุเกร็ง 
การวิเคราะห์โครงสร้าง แรงในคาน ความเสียดทาน จุดศูนย์กลางของรูปทรงและจุดศูนย์กลางมวล โมเมนต์ 
ความเฉื่อยของพ้ืนที่ หลักการงานเสมือนและเสถียรภาพ 
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 512233   การออกแบบเครื่องจักรกล   3(3-0-6) 
     (Machine Design) 
  หลักการออกแบบ คุณสมบัติวัสดุ ทฤษฎีของความเสียหายที่ใช้ในการออกแบบชิ้นส่วน
เครื่องจักรกลอย่างง่าย สปริง สกรูส่งก าลังและสกรูยึดชิ้นงาน รอยเชื่อม การขับด้วยสายพานและโซ่ เฟือง 
เพลา ตลับลูกปืน การออกแบบเพลา การออกแบบลิ่ม  รูปแบบของการออกแบบชิ้นส่วนในการส่งก าลัง 
โครงงานการออกแบบอุปกรณ์และเครื่องจักรทางวิศวกรรม เครื่องจักรอุปกรณ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
 512234   วิศวกรรมแม่พิมพ์โลหะ     3(2-2-5) 
     (Die Engineering) 
  ชนิดและประเภทของแม่พิมพ์และเครื่องปั๊มโลหะ การเลือกใช้วัสดุส าหรับผลิตแม่พิมพ์โลหะ
วัสดุชิ้นงานและเครื่องมือตัดส าหรับผลิตแม่พิมพ์โลหะ การเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน หน้าที่การท างาน 
แนวทางออกแบบแม่พิมพ์เบื้องต้น การประเมินราคาแม่พิมพ์ การบ ารุงรักษาและการซ่อมแซมแม่พิมพ์ การใช้
เครื่องมือกลผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะการปรับและประกอบ ติดตั้ง ทดลองแม่พิมพ์กับเครื่องปั๊มโลหะ 
 

512235   วิศวกรรมเครื่องมือ     3(2-2-5) 
     (Tools Engineering) 
   ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบเครื่องมือ การประกอบชิ้นส่วน ค่าเผื่อพิกัดรูปทรง การ
เลือกใช้วัสดุ เครื่องมือช่วยในการผลิต เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ หลักการออกแบบที่ใช้ในการผลิตต่างๆ 
แม่พิมพ์ตัดเจาะ แม่พิมพ์ขึ้นรูปชนิดต่างๆ และเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเครื่องมือ 
 
 512236   การจัดการงานวัสดุ     3(2-2-5) 
     (Material Management) 
  การแบ่งประเภทวัสดุตามหลักการจัดการวัสดุ  กระบวนการจัดหาวัสดุที่ ใช้ ในงาน
อุตสาหกรรม การวางแผนสั่งซื้อ การก าหนดปริมาณสั่งซื้อและปริมาณสั่งซื้อที่เหมาะสม จุดสั่งซื้อใหม่ 
หลักการจัดซื้อ การตรวจรับวัสดุ ระบบการเก็บรักษา และระบบการจ าหน่ายวัสดุให้กับหน่วยต่างๆ หลักการ
จัดหาวัสดุเพื่อให้เกิดความประหยัดและความรวดเร็วในการท างาน 
 
 512237   การวิจัยด าเนินงาน    3(3-0-6) 
     (Operational Research) 
  แนะน าเกี่ยวกับการวิจัยการด าเนินงานในการแก้ปัญหา โดยเน้นการใช้แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ การจัดโปรแกรมเชิงเส้น รูปแบบการขนส่ง ทฤษฎีของเกมส์ ทฤษฎีการจัดสายการบริการ 
แบบจ าลองวัสดุคงคลัง และการจ าลองแบบปัญหาเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ 
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 512238   จิตวิทยาอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
     (Industrial Psychology) 
  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม พ้ืนฐานทางพฤติกรรมของบุคคล การคัดเลือก
บุคคลเข้าท างาน แรงจูงใจในการท างาน ความพึงพอใจในการท างาน ขวัญก าลั งใจในการท างาน มนุษย์
สัมพันธ์ในการท างาน การติดต่อสื่อสารในการท างาน ภาวะผู้น ากับประสิทธิภาพในการท างาน การฝึกอบรม
และการพัฒนาบุคลากร สภาพแวดล้อมในการท างาน และอุบัติเหตุและความปลอดภัยในการท างาน 
 

512331   การจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 
     (Energy Management in Industry) 
  ความรู้เบื้องต้นด้านพลังงาน หลักการจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม กฎหมายด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์พลังงานในระบบ พลังงานไฟฟ้า แสงสว่าง พลังงานความร้อน คาร์บอนเครดิต 
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ผลกระทบจากการใช้พลังงาน ปฏิบัติการการเขียนรายงานการจัดการพลังงาน การ
วิเคราะห์การลงทุนเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน การหาแนวทางการประหยัดพลังงานและเทคนิควิธีการทาง
เทคโนโลยีทางการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการหาพลังงานทดแทนหรือพลังงาน
ทางเลือกในอนาคต 
 
 512332   กลศาสตร์ของไหล     3(3-0-6) 
     (Fluid Mechanics) 
  ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของของไหล ความหนืด การสมดุลของของไหลที่อยู่นิ่ ง 
สถิตยศาสตร์ของไหล การหาแรง กระท ากับวัตถุที่จม แรงพยุงและแรงลอยตัว พลศาสตร์ของไหล การไหลใน
ท่อ สมการความต่อเนื่อง สมการ โมเมนตัมและพลังงาน และการวัดค่าของไหลและการประยุกต์ใช้งาน 
 
 512333   งานส่งถ่ายก าลัง            3(2-2-5) 
     (Power Transmission Practice) 
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเคลื่อนที่กลไกแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ การกระจัด ความเร็ว
และความเร่งในเครื่องจักรกล การสังเคราะห์ชิ้นส่วนกลไก การวิเคราะห์แรงสถิต และแรงทางพลศาสตร์ที่
เกิดขึ้นในกลไก การถ่วงสมดุลของมวลและมวลเคลื่อนที่กลับไปมา เฟืองและขบวนเฟือง และกลไกส่งก าลัง
เชิงกลต่าง ๆ 
 
 512334   เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ    3(3-0-6) 
     (Material Handling Technology)  
  ชนิดและอุปกรณ์ขนถ่าย หลักการท างานของอุปกรณ์ขนถ่าย หลักการออกแบบระบบและ
การเลือกอุปกรณ์ขนถ่ายให้เหมาะสมกับการท างาน การวิเคราะห์อัตราการขนถ่าย หลักการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ขนถ่ายแบบต่างๆ หลักความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ขนถ่ายกับวัสดุขนาดใหญ่ด้วย
ลวดสลิง รอก เครน และปั้นจั่น การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ 
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 512335   เทอร์โมไดนามิกส์     3(3-0-6) 
     (Thermodynamics) 
  ความรู้เบื้องต้นด้านคุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ ตารางและแผนภูมิคุณสมบัติ งาน ความ
ร้อน กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ หลักการเปลี่ยนรูป พลังงาน กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ และ
เอ็นโทรปี พื้นฐานหลักการถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น กระบวนการต่างๆ ของวัฏจักรทาง  เทอร์โมไดนามิกส์ 
 
 512336   งานทดลองเครื่องกล    3(1-4-4) 
     (Mechanical Lab) 
  การใช้เครื่องมือวัดพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม และปฏิบัติเกี่ยวกับการทดลองและวิเคราะห์ผล
การทดลองเก่ียวกับคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ สารหล่อลื่น อัตราการไหล แรง ความเค้น ความเครียด ความดัน 
อุณหภูมิ การวิเคราะห์ความผิดพลาดในการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการทดลอง การเขียน
รายงานทางวิศวกรรม 
 
 512337   การบริการวิชาการทางเทคโนโลยีสู่ชุมชน  3(1-4-4) 
     (Technology Academic Service  

to the Community) 
  ศึกษาหลักการ การจัดสัมมนาบริการวิชาการ หรือการบริการเพ่ือพัฒนาให้ชุมชน ตามความ
ต้องการของกลุ่มคนหรือชุมชนเป้าหมาย ทั้งในหรือนอกห้องเรียน เพ่ือการน าความรู้มาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ วิทยากร และผู้มีประสบการณ์ในชุมชน เพ่ือให้มีทักษะสามารถเขียน
น าเสนอโครงการ ร่าง หนังสือเชิญ ประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหา 
วิธีการด าเนินงานการสร้างและการพัฒนานวัตกรรมใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อท าเผยแพร่ต่อสังคม 
 

512338   การบริหารโครงการ    3(3-0-6) 
     (Project Management) 
  แนวทางการก าหนดโครงการและคัดเลือกโครงการ การวิเคราะห์โครงการอุตสาหกรรมทาง
เศรษฐศาสตร์ การวางแผนโครงการ การก าหนดเวลาโครงการ การจัดการความเสี่ยง การปฏิบัติโครงการ การ
ควบคุมโครงการ การแก้ไขปัญหา การปิดโครงการ การน าเสนอและวิเคราะห์กรณีศึกษาการบริหารโครงการ
ในงานอุตสาหกรรม 
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512339   การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(1-4-4) 
     เพื่อการจัดการอุตสาหกรรม 
     (Information Technology Management for  
      Industrial Management) 
  ความหมายและที่มาของสารสนเทศ การน าระบบสารสนเทศมาประยุกต์กับการบริหารงาน
อุตสาหกรรม การบริหารแหล่งข้อมูล การใช้เทคนิคต่างๆ ของการบริหารข้อมูลอันได้แก่ การเก็บรวบรวม การ
วิเคราะห์ การออกแบบ ทบทวน และการจัดการด้านบริหารด้านข้อมูลที่สัมพันธ์กับอุปกรณ์การควบคุม 
ค านวณและรวบรวมข้อมูลปัญหาของข้อมูลที่ได้มา การน าข้อมูลที่ได้มาเ พ่ือตัดสินใจรวมทั้ง การประยุกต์ใช้
โปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อช่วยในการจัดการอุตสาหกรรม 
 
 512431   การจ าลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ในงาน 3(1-4-4) 
     อุตสาหกรรม  
     (Industrial Computer Simulations) 
  ความหมายและชนิดของการจ าลองสถานการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจ าลอง
สถานการณ์ การจ าลองสถานการณ์ด้วยมือ ทฤษฎีแถวคอย การสร้างแบบจ าลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 
แบบจ าลอง การตรวจสอบและความถูกต้องของแบบจ าลอง การฝึกปฏิบัติเพ่ือสร้างแบบจ าลองสถานการณ์
ทางอุตสาหกรรม หลักการวิเคราะห์และปรับปรุงระบบการผลิตด้วยการใช้แบบจ าลองสถานการณ์ ปัญหาและ
กรณีศึกษาในการผลิตและอุตสาหกรรมบริการ 
 
 512432   การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  3(3-0-6) 
     (Logistics and Supply Chain Management) 
  การแบ่งประเภทวัสดุตามหลักการจัดการวัสดุ  กระบวนการจัดหาวัสดุที่ ใช้ ในงาน
อุตสาหกรรม การวางแผนสั่งซื้อ การก าหนดปริมาณสั่งซื้อและปริมาณสั่งซื้อที่เหมาะสม จุดสั่งซื้อใหม่ 
หลักการจัดซื้อ การตรวจรับวัสดุ ระบบการเก็บรักษา และระบบการจ าหน่ายวัสดุให้กับหน่วยต่าง ๆ หลักการ
จัดหาวัสดุเพื่อให้เกิดความประหยัดและความรวดเร็วในการท างาน 
 
 512433   การจัดการเพิ่มผลผลิต    3(3-0-6) 
     (Productivity Management) 
  ความหมาย หลักการ และวิธีการเพ่ิมผลผลิตในงานอุตสาหกรรม แนวทางการเพ่ิมผลผลิตกล
ยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และกรณีศึกษาการเพ่ิมผลผลิต 
 
 
 
 
 



 24 

 512434   การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ในงาน 3(3-0-6) 
     อุตสาหกรรม 
     (Management of Organization and  

Human Resource in Industrial Work) 
  แนวความคิดและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบงานและวิเคราะห์งาน
ทางอุตสาหกรรม การบริหารอาชีพทางอุตสาหกรรม การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทางอุตสาหกรรม การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม การบริหารค่าตอบแทนทางอุตสาหกรรม โรงงานสัมพันธ์และ
คุณภาพชีวิตในการท างานอุตสาหกรรม กฎหมายที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศส าหรับงาน
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 
 512435   การจัดการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก 3(3-0-6) 
     (Management for Small and Medium  

Industries) 
  ศึกษาลักษณะ และคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก การบริหารงาน และ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจ การเริ่มต้นประกอบธุรกิจ การลงทุน การจัดหาเงินทุน การจัดองค์กร 
การปฏิบัติงาน โครงสร้างของตลาด และการด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาด ข้อได้เปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจ
ขนาดกลาง และขนาดเล็กในระบบเศรษฐกิจ ศึกษาความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ เช่น การตลาด การเงิน การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ผลิต กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ์การประเมินการด าเนินงาน 
แนวโน้ม และบทบาทของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็กในประเทศไทย 
     
 512436   ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
     (Research Methods in Industrial Management) 
  ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี รูปแบบ และกระบวนการวิจัย การออกแบบงานวิจัยด้านการจัดการ
อุตสาหกรรม การค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง การศึกษางานวิจัย สถิติเพ่ือการวิจัย การเขียนเค้าโครงงานวิจัย 
การฝึกปฏิบัติการวิจัย การน าเสนอผลงานวิจัย การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การก าหนดตัวแปร
และสมมติฐาน การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การ
แปลความหมาย การเสนอโครงการเพื่อท าวิจัย การประเมินโครงงานวิจัย 
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        2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
 512441    การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ          1(0-45-0) 

ในงานวิศวกรรม          
     (Preparation for Field Experience  

In Industrial Management Engineering) 
  เตรียมความพร้อมส าหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพในงานอุตสาหกรรม หลักการและแนวคิด
ของฝึกประสบการณ์วิชาชีพในงานอุตสาหกรรม ความพร้อมในการท างานร่วมกับผู้ร่วมงาน จริยธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพ การสื่อสาร บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ 
และการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอโครงงานหรือผลงาน การเขียนรายงาน
วิชาการ (การเขียนและการน าเสนอรายงาน) การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว 
1 ภาคเรียน 
 
 512442   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ          5(0-450-0) 

ในงานวิศวกรรม                
     (Field Experience in Industry) 
   พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 512441 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในงาน
วิศวกรรม 
  นักศึกษาต้องออกไปท างานประหนึ่งเป็นพนักงานเต็มเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ในโรงงาน
หรือสถานประกอบการอุตสาหกรรม ครบ 1 ภาคเรียนตามที่สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงานแล้ว
นักศึกษาจะต้องจัดท ารายงานวิชาการ รายละเอียดการฝึกงานในแต่ละวัน แผนการปฏิบัติงานตลอดฝึกงาน 
การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง วางแผนด าเนินการพัฒนาตนเอง น าเสนอผลการฝึกงานและ
ประสบการณ์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม โดยวัดจากผลประเมินจากพนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาในสถานประกอบการ   คณาจารย์ในสาขาวิชา และจากรายงานวิชาการ โดยให้มีการนิเทศและอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

 512443   สหกิจศึกษา            6(0-640-0) 
     (Co-operative Education) 
  การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ศึกษาในหน่วยงานของภาครัฐหรือภาคเอกชน                 
โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากในหลักสูตรการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับการปฏิบัติงานจริงเสมือน
หนึ่งเป็นพนักงานขององค์กร จัดท าโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงการ และ
การน าเสนอโครงการตามค าแนะน าของพนักงานที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศ เพ่ือให้เกิด
ทักษะ องค์ความรู้ในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่เหมาะสม  ต่อ
การปฏิบัติงาน เพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ที่พร้อมจะท างานได้ทันทีเมื่อส าเร็จ
การศึกษา 
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  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี     เรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

14. พบท่ีปรึกษา 
ตารางพบที่ปรึกษาตลอดหลักสูตร ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 

วัน เดือน ปี บันทึกการพบท่ีปรึกษา หมายเหตุ 
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วัน เดือน ปี บันทึกการพบท่ีปรึกษา หมายเหตุ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


