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          (นายจิรวัฒน์  โลพันดุง) 

                                                                          ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
          สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (ต่อเนื่อง)   

 



 

 

สารบัญ 
 

    หน้า 
1.  ชื่อหลักสูตร                                                                                  1 
2.  ชื่อปริญญา                   1 
3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ            1 
4.  ปรัชญา            1 
5.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร            1 
6.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา            1 
7.  อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา            2 
8.  โครงสร้างหลักสูตร            2 
9.  บุคลากร            5 
10. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร            6 
11. อาจารย์ที่ปรึกษาตลอดหลักสูตร           6 
12. แผนการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา                          7 
13. ค าอธิบายรายวิชา 9 
14. ตารางบันทึกการพบที่ปรึกษา 21 
15. บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 22 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (ต่อเนื่อง) 
 
1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (ต่อเนื่อง) 
ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Engineering Program in Engineering Management 

(Continuing Program) 
 
2. ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย   ชื่อเต็ม    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (การจัดการงานวิศวกรรม) 
    ชื่อย่อ     วศ.บ. (การจัดการงานวิศวกรรม) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม    Bachelor of Engineering (Engineering Management) 
    ชื่อย่อ     B.Eng. (Engineering Management) 

 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (ต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
4. ปรัชญา  

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานวิศวกรรม 
ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

 
5. วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 

เพ่ือผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (ต่อเนื่อง) ให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้   

5.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจิตส านึกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้น า มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ 

5.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติการด้านการจัดการ
งานวิศวกรรม มีความรู้พ้ืนฐานที่จะค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม และน าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและแก้ไข
ปัญหาในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

6.1 ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาช่างอุตสาหกรรม 
หรือสาขาที่เก่ียวข้องโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

6.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
 
 
 
 



 

 

7. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา 
บัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (ต่อเนื่อง) สามารถ

ปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพที่เก่ียวข้อง ได้ดังต่อไปนี้ 
7.1 ภาครัฐและภาครัฐวิสาหกิจ ได้แก่ 

1. งานราชการ ได้แก่ วิศวกร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ วิศวกรเทคนิคฝุายปฏิบัติงาน 
ประจ ากองในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน เป็นต้น 

2. งานรัฐวิสาหกิจ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟูาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง และการไฟฟูา เป็นต้น   

7.2 ภาคเอกชน ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ บริษัทเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น 
7.3 อาชีพอิสระ 
 

8. โครงสร้างหลักสูตร 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาดังนี้ 

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

หลกัสูตรที่เสนอ 
(หน่วยกิต) 

เกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 63 หน่วยกิต  
 2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 
6  

 2.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 14  
 2.3 กลุม่วิชาเอกบังคับ 27  
 2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก 12  
 2.5 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
การจัดการเรียนการสอน 
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ต้องเรียนทุกกลุ่มวิชารวมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 

1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  เรียน 6 หน่วยกิต 
501301  สถิติวิศวกรรม      3(2-2-5) 
501302  ฟิสิกส์และกลศาสตร์วิศวกรรม            3(3-0-6) 
2. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม    เรียน 14 หน่วยกิต 
501303 ความรู้เบื้องต้นทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์   2(1-2-3) 
501304   วัสดุวิศวกรรม              3(3-0-6)  
501321  เขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์           3(0-6-3) 
501322  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับงานวิศวกรรม 3(0-6-3) 
501323  การใช้ระบบคลาวด์เบื้องต้นส าหรับการจัดการงานวิศวกรรม  3(0-6-3) 
 



 

 

3. กลุ่มวิชาเอกบังคับ      เรียน 27 หน่วยกิต 
501311    ระบบบริหารจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย  3(3-0-6) 

และความปลอดภัย              
501312   การบริหารทางวิศวกรรม             3(3-0-6)  
501313  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ                         3(2-2-5) 
501411   การบริหารโครงการ             3(3-0-6) 
501412 การเพ่ิมผลผลิต      3(3-0-6) 
501413    การจัดการต้นทุนและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม          3(3-0-6) 
501421  การควบคุมคุณภาพส าหรับการจัดการงานวิศวกรรม  3(0-6-3)  
501422   การจ าลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์   3(0-6-3) 

   เพ่ือการจัดการงานวิศวกรรม              
501423  โครงงานทางการจัดการงานวิศวกรรม           3(0-6-3) 
4. กลุ่มวิชาเอกเลือก      เรียน 12 หน่วยกิต 
    4.1 กลุ่มวิชาทางวิศวกรรมการก่อสร้าง   เรียน 0-12 หน่วยกิต 
501331   นวัตกรรมการก่อสร้าง             3(3-0-6) 
501332   การจัดองค์กรและการบริหารงานก่อสร้าง           3(3-0-6) 
501333   การบริหารโครงการก่อสร้าง            3(3-0-6) 
501431   การจัดการระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค           3(3-0-6) 
501432   การจัดการเครื่องมือและเครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 
501433   การประกอบการธุรกิจการก่อสร้าง            3(3-0-6) 
    4.2 กลุ่มวิชาทางวิศวกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์  เรียน 0-12 หน่วยกิต 
501334   เครื่องจักรกลไฟฟูาและการจ าลองผล   3(2-2-5) 
501335   การออกแบบระบบไฟฟูาและส่องสว่าง          3(2-2-5)  
501336   การผลิตไฟฟูาด้วยพลังงานหมุนเวียน              3(2-2-5) 
501434   เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟูา              3(2-2-5) 
501435   อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์    3(2-2-5) 
501436   ระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม            3(3-0-6)  
    4.3 กลุ่มวิชาทางวิศวกรรมอุตสาหการ   เรียน 0-12 หน่วยกิต 
501337  วิศวกรรมการบ ารุงรักษา              3(2-2-5)  
501338  กรรมวิธีการผลิต               3(2-2-5) 
501339   การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม            3(3-0-6)  
501340   ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม       3(3-0-6) 
501437   การศึกษาการท างาน             3(2-2-5)   
501438   การสร้างทีมและการบริหารทรัพยากรมนุษย์          3(3-0-6) 
501439  การออกแบบและวางผังโรงงาน            3(2-2-5) 
501440   การวางแผนและควบคุมการผลิต            3(2-2-5) 
 
 
 



 

 

    4.4 กลุ่มวิชาทางวิศวกรรมโลจิสติกส์   เรียน 0-12 หน่วยกิต 
501341  การบริหารการจัดซื้อจัดหา     3(3-0-6) 
501342   การจัดการสินค้าคงคลัง และคลังสินค้า           3(2-2-5) 
501343  เทคนิคการตัดสินใจส าหรับการจัดการด าเนินงาน        3(2-2-5) 
501441   การวางแผนการขนส่งสินค้า            3(2-2-5)  
501442 การออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ     3(3-0-6) 
501443  การตัดสินใจในงานโลจิสติกส์      3(2-2-5) 
    4.5 กลุ่มวิชาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   เรียน 0-12 หน่วยกิต 
501344   การจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม           3(3-0-6)  
501345   เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม             3(2-2-5)  
501346   การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม           3(3-0-6)  
501444   เทคโนโลยีสะอาด             3(3-0-6)  
501445   การประเมินวัฏจักรชีวิตและการจัดการ           3(3-0-6)  
501446   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม            3(2-2-5)  
    4.6 กลุ่มวิชาทางวิศวกรรมวัสดุ    เรียน 0-12 หน่วยกิต 
501347   การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ           3(2-2-5) 
501348   วัสดุเชิงประกอบ              3(2-2-5) 
501349   กระบวนการผลิตส าหรับวัสดุเซรามิก           3(2-2-5) 
501447   การออกแบบผลิตภัณฑ์             3(3-0-6) 
501448   ความแข็งแรงของวัสดุและการวิเคราะห์ความเสียหาย 3(3-0-6)  
501449   ปฏิบัติการวิจัยทางวิศวกรรมวัสดุ            3(2-2-5) 
5. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    เรียน 4 หน่วยกิต 
501481  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการงานวิศวกรรม 1(0-45-0)   
501482  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการงานวิศวกรรม  3(0-270-0) 
 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   เรียนไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9. บุคลากร 
อาจารย์ประจ า  

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา สถาบันที่จบการศึกษา 

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ปรัชญ์   บุญแซม 
 

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

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

3 อาจารย์จิรวัฒน์  โลพันดุง 
 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ 
 
- ครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม    
อุตสาหการ   

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
อนุชิต  คงฤทธิ์ 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ 
 
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

5 อาจารย์ละอองดาว  ขุนงิ้ว - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ 
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา สถาบันที่จบการศึกษา 

6 ดร.กนกพร  บุญจูบุตร - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมไม้ 
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
- Ph.D. in Functional Control 
Systems 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
Shibaura Institute of 
Technology, Japan 

 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

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

 

  
ดร.กนกพร  บุญจูบุตร ผศ.อนุชิต  คงฤทธิ์ อาจารย์ละอองดาว  ขุนงิ้ว 

10. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
อาจารย์จิรวัฒน์  โลพันดุง    ประธานหลักสูตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญ์  บุญแซม  กรรมการ 
ดร.วรุทัย เดชตานนท์    กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชิต  คงฤทธิ์   กรรมการ 
ดร.กนกพร บุญจูบุตร    กรรมการ 
อาจารย์ละอองดาว  ขุนงิ้ว   กรรมการและเลขานุการ 

 
11. อาจารย์ท่ีปรึกษาตลอดหลักสูตร 

ดร.กนกพร บุญจูบุตร 
 
 
 
 



 

 

12. แผนการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
XXXXXX ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 1 3(X-X-X)   
XXXXXX ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 2 3(X-X-X)   
501301 สถิติวิศวกรรม  3(2-2-5)   
501303 ความรู้เบื้องต้นทางวิชาชีพ

วิศวกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)   

501304 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)   
501321 เขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 3(0-6-3)   
XXXXXX เลือกเสรีวิชาที่ 1 3(X-X-X)   

 รวมหน่วยกิต 20 * เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
 หน่วยกิตสะสม 20 * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
XXXXXX ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 3 3(X-X-X)   
XXXXXX ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 4 3(X-X-X)   
501302 ฟิสิกส์และกลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)   
501311 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม 

อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
3(3-0-6) 

 
 

501312 การบริหารทางวิศวกรรม 3(3-0-6)   
501322 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป

ส าหรับงานวิศวกรรม 3(0-6-3)  
 

XXXXXX เลือกเสรีวิชาที่ 2 3(X-X-X)   
 รวมหน่วยกิต 21 * เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
 หน่วยกิตสะสม 41 * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 3 
รหัสวิชา ชือ่รายวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
501313 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(0-6-3)   
501323 การใช้ระบบคลาวด์เบื้องต้นส าหรับ 

การจัดการงานวิศวกรรม 
3(3-0-6)   

XXXXXX เอกเลือกวิชาที่ 1 3(3-0-6)   
 รวมหน่วยกิต 9 * เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
 หน่วยกิตสะสม 50 * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
XXXXXX ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 5 3(X-X-X)   
501411 การบริหารโครงการ 3(3-0-6)   
501412 การเพ่ิมผลผลิต 3(3-0-6)   
501413 การจัดการต้นทุนและเศรษฐศาสตร์

วิศวกรรม 3(3-0-6)  
 

501421 การควบคุมคุณภาพส าหรับการจัดการงาน
วิศวกรรม 3(0-6-3)  

 

501422 การจ าลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์
เพ่ือการจัดการงานวิศวกรรม 3(0-6-3)  

 

501423 โครงงานทางการจัดการงานวิศวกรรม 3(0-6-3)   
501481 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ทางการจัดการงานวิศวกรรม 1(0-45-0)  
 

 รวมหน่วยกิต 22 * เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
 หน่วยกิตสะสม 72 * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
501482 

 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการ
จัดการงานวิศวกรรม 

3(0-270-0) 
 

  

 รวมหน่วยกิต 3 * เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
 หน่วยกิตสะสม 75 * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
 



 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 3 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
XXXXXX เอกเลือกวิชาที่ 2 3(X-X-X)   
XXXXXX เอกเลือกวิชาที่ 3 3(X-X-X)   
XXXXXX เอกเลือกวิชาที่ 4 3(X-X-X)   

 รวมหน่วยกิต 9 * เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
 หน่วยกิตสะสม 84 * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
* หมายเหตุ  

1. วิชาเลือกเสรีเป็นรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความต้องการของนักศึกษา 
โดยเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2. เลือกรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใดในหมวดศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย 

 
13. ค าอธิบายรายวิชา 

   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
    1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
501301   สถิติวิศวกรรม                  3(2-2-5) 
   (Engineering Statistics) 
   ประเภทของสถิติ การน าเสนอข้อมูล ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความ
น่าจะเป็นแบบไม่ตอ่เนื่องและแบบต่อเนื่อง การประมาณค่า การหาขนาดตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์ การออกแบบการทดลอง 
 
501302   ฟิสิกส์และกลศาสตร์วิศวกรรม                   3(3-0-6) 
   (Physics and Engineering Mechanics) 
   ระบบแรง กฎการเคลื่อนที่ สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง งานและพลังงาน โมเมนตัมและ
การชน กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   2. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
501303              ความรู้เบื้องต้นทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์    2(1-2-3)  
            (Introduction to Engineering Profession) 
             วิชาชีพวิศวกรรม บทบาทและหน้าที่ของวิศวกร วิศวกรรมสาขาต่าง ๆ หลักสูตร
และการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ความ
รับผิดชอบและจรรยาบรรณของวิศวกร วิธีการสื่อสารส าหรับงานทางวิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
งานทางวิศวกรรม การแก้ปัญหาทางวิศวกรรม ความส าคัญของการทดสอบ การทดลอง  และการเสนอผล 
กฎหมายเบื้องต้นส าหรับวิศวกร วิศวกรกับความปลอดภัย วิศวกรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม วิศวกรกับการ
พัฒนาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม ความรู้พ้ืนฐานและปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือและ
เครื่องจักร กรรมวิธีการผลิตและการใช้เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม 
 
501304              วัสดุวิศวกรรม        3(3-0-6)  
            (Engineering Materials) 
             ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมวัสดุ เช่น ประเภท การเลือกใช้ ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ และการแปรรูปวัสดุ ความรู้พ้ืนฐานของโครงสร้างอะตอม พันธะอะตอม 
โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค และแผนภูมิสมดุลของเฟส และความเข้าใจสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุ อาทิ เช่น 
สมบัติทางกล สมบัติทางเคมี สมบัติทางความร้อน สมบัติทางไฟฟูา สมบัติทางแม่เหล็ก สมบัติทางแสง  
 
501321   เขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์                  3(0-6-3) 
   (Computer Engineering Drawing) 
   ความส าคัญของการเขียนแบบ การเขียนภาพสองมิติ สามมิติ  การเขียนภาพฉาย
ออโธกราฟฟิก และแนวทางปฏิบัติในการเขียนแบบ การเขียน ภาพตัด การก าหนดขนาดและรายละเอียดอ่ืน  
ๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ 
 
501322   การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับ  3(0-6-3) 
   งานวิศวกรรม 

(Computer Application Programming for Engineering 
Management) 

   ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 
ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์ การบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมส านักงาน  ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการจัดการงานวิศวกรรม 
 
501323           การใช้ระบบคลาวด์เบื้องต้นส าหรับ   3(0-6-3) 
                     การจัดการงานวิศวกรรม 

(Introduction to Cloud System for Engineering Management) 
   การใช้ Cloud Platform เพ่ือการจัดการงานวิศวกรรม การเก็บข้อมูล การ
ประมวลผลเชิงตัวเลข การจัดการเอกสาร การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ การจัดการประชุมออนไลน์ 
 



 

 

   3. กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
รหัสวิชา           ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
501311   ระบบบริหารจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม          3(3-0-6) 
   อาชีวอนามัย และความปลอดภัย              
   (Quality, Environment and Occupational  
            Health and Safety Management Systems) 
   มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001) มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(ISO 14001) และมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) 
 
501312   การบริหารทางวิศวกรรม     3(3-0-6) 
   (Engineering Management) 
   แนวทางการบริหารจัดการทางวิศวกรรมแบบต่าง ๆ ได้แก่ การวิเคราะห์สาเหตุของ
ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis : FMEA) วงจรเดมมิ่ง  (Deming 
Cycle) การวิเคราะห์การตัดสินใจแบบเคที (Kepner-Tregoe Decision Analysis) การบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องค์กร (Total Quality Management : TQM) การลดความสูญเปล่าด้วยหลักการระบบ ECRS ไคเซ็น 
(Kaizen) ระบบลีน (Lean) และ Six Sigma 

 
501313   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ                         3(2-2-5) 
   (Decision Support Systems) 

แนะน าระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจ คุณสมบัติและ
องค์ประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การจ าลองและการวิเคราะห์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัจฉริยะ และทิศทางของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
 
501411   การบริหารโครงการ               3(3-0-6) 
   (Project Management) 
   หลักการ แนวคิด และที่มาของโครงการ แนวทางการก าหนดโครงการและคัดเลือก
โครงการ วิธีการศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการ การวิเคราะห์ผลก าไรจากการด าเนินโครงการ 
การวิเคราะห์โครงการอุตสาหกรรมทางเศรษฐศาสตร์  การวางแผนโครงการ การก าหนดเวลาโครงการ การ
วิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง การปฏิบัติโครงการ การควบคุมโครงการ การแก้ไขปัญหา การปิดโครงการ 
 
501412   การเพิ่มผลผลิต      3(3-0-6) 

(Productivity) 
   ความเป็นมา ความหมายและความส าคัญของการเพิ่มผลผลิต แนวคิดต่าง ๆ รวมถึง
องค์ประกอบในการเพ่ิมผลผลิต เทคนิคและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้เพ่ือเพ่ิมผลผลิต การน าเทคนิคและเครื่องมือ
ในการเพิ่มผลผลิตไปประยุกต์ใช้ร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ ทางวิศวกรรม 
 
 
 
 



 

 

501413   การจัดการต้นทุนและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม    3(3-0-6) 
   (Cost Management and Engineering Economy) 

แนวคิดเรื่องต้นทุนและการจ าแนกประเภทต้นทุน ต้นทุนวัตถุดิบแรงงานและโสหุ้ย
การผลิต การคิดต้นทุนกระบวนการผลิตและการประมาณต้นทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและผลก าไร การ
ประยุกต์ใช้ค่าของเงินตามเวลา อัตราดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทน การวิเคราะห์โครงการเพ่ือการลงทุน การ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแทนและค่าเสื่อมราคา 
 
501421       การควบคุมคุณภาพส าหรับการจัดการงานวิศวกรรม 3(0-6-3) 
                     (Quality Control for Engineering Management) 
   การใช้เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมเพ่ือการตรวจสอบคุณภาพ กระบวนการ
แก้ปัญหาคุณภาพในเชิงปฏิบัติ การควบคุมคุณภาพด้วยสถิติวิศวกรรม แผนการสุ่มตัวอย่างเพ่ือการตรวจสอบ
คุณภาพ การวิเคราะห์ต้นทุนคุณภาพ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการควบคุมคุณภาพส าหรับการจัดการ
งานวิศวกรรม กรณีศึกษาการแก้ปัญหาคุณภาพส าหรับการจัดการงานวิศวกรรม 
 
501422   การจ าลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการ 3(0-6-3) 
   งานวิศวกรรม 

(Computer Simulation for Management) 
   การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นเบื้องต้น เทคนิคการสร้างจ านวนสุ่มเพ่ือการจ าลอง
สถานการณ์ การจ าลองสถานการณ์ด้วยมือ ภาษาที่ใช้ในการจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ การ
พัฒนาแบบจ าลองสถานการณ์  การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลอง หลักและแนวคิดในการปรับปรุง
ด้วยแบบจ าลองสถานการณ์ การประยุกต์การจ าลองในปัญหาด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 
501423  โครงงานทางการจัดการงานวิศวกรรม             3(0-6-3) 
   (Engineering Management Project) 
   โครงงานวิจัยอิสระตามความรู้และความสนใจของนักศึกษาโดยเน้นการวิจัยเพ่ือ
ค้นคว้า พัฒนา หรือแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ในศาสตร์ทางการจัดการและวิศวกรรม การน าเสนอโครงงานโดย
ใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ และหลักการเขียนรายงาน 
 
 4. กลุ่มวิชาเอกเลือก 
   4.1 กลุ่มวิชาทางวิศวกรรมการก่อสร้าง 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
501331  นวัตกรรมการก่อสร้าง               3(3-0-6) 
   (Construction Innovation) 
   แนวคิดการออกแบบ การวางแผน และการก่อสร้างโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนในงานก่อสร้าง อีกทั้งช่วยลดปริมาณของเสียและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและวางแผนการก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างนวัตกรรม
ใหม่ การใช้ชิ้นส่วนส าเร็จรูป และการใช้หุ่นยนต์ช่วยในงานก่อสร้าง 
 
 



 

 

501332   การจัดองค์กรและการบริหารงานก่อสร้าง                3(3-0-6) 
   (Organization and Construction Management) 
   ทฤษฎีการจัดองค์กรและการบริหารงานก่อสร้างโดยเน้นเทคโนโลยีอาคารสีเขียว 
หลักและกระบวนการบริหาร การวางแผนงานก่อสร้าง การจัดหน่วยงาน การควบคุมและการตรวจสอบ การ
ประสานงาน การท ารายงานการก่อสร้างการประชาสัมพันธ์ การบริหารการเงิน เครื่องมือ และวัสดุก่อสร้าง 
การบริหารงานบุคคลในงานก่อสร้างข้ันตอนการประกวดราคา การบริหารงานรับเหมา การท าสัญญาก่อสร้าง 
การวางแผนด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น เทคนิคแผนภูมิแท่ง  เทคนิคการควบคุมโครงการโดยวิธีการวิถีวิกฤต 
เทคนิควิธีการวางแผนและการควบคุมแผน การปรับแผนงาน การประเมินผลงาน การปรับปรุงแก้ไขแผนงาน 
 
501333   การบริหารโครงการก่อสร้าง                        3(3-0-6) 
   (Construction Engineering Project Management) 
   หลักการบริหารจัดการที่ทันสมัย การบริหารโครงการ การวางแผนงาน การเพ่ิม
ผลผลิตและประสิทธิภาพการท างานการสร้างมนุษยสัมพันธ์ หลักจิตวิทยา การเขียนรายงานการประชุม การ
จัดการทางด้านการเงิน การบัญชี การตลาด การควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมในการท างาน   
หลักเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม และหลักคุณธรรมในการท างาน 
 
501431   การจัดการระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค         3(3-0-6) 
   (Infrastructure System Management) 
   หลักการ กระบวนการวางแผนการจัดการระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค เช่น งาน
ด้านถนน ทางเดินเท้า ไฟฟูาสาธารณะ อินเตอร์เน็ต เครือข่ายไร้สาย ประปา การสื่อสาร การจัดการขยะ 
รวมทั้งพ้ืนที่สาธารณะระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่น และการปูองกันและบรรเทา  
สาธารณภัย 
 
501432   การจัดการเครื่องมือและเครื่องจักรกล            3(3-0-6) 
   ในงานก่อสร้าง  

   (Equipment and Machinery Management in Construction) 
   ประเภท ลักษณะการท างาน ความสามารถในการท างานของเครื่องมือกล 
เครื่องมือไฟฟูา เครื่องทุ่นแรง อุปกรณ์และเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง  การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรกล
ให้เหมาะสมกับงานก่อสร้าง การบ ารุงรักษา และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์ในงานก่อสร้าง เทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง และการจัดการบริหาร
เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง 
 
501433   การประกอบการธุรกิจการก่อสร้าง                 3(3-0-6) 
   (Construction Contractors) 
   ลักษณะการประกอบธุรกิจก่อสร้าง การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หน้าที่ความ
รับผิดชอบขององค์กร  การบริหารจัดการต้นทุนค่าก่อสร้าง การบริหารจัดการวัสดุ การบริหารคน  และ
เครื่องจักรในการก่อสร้าง การเงินและบัญชี กฎหมายและสัญญารับจ้าง คุณสมบัติของผู้รับเหมาที่ดี และ
กรณีศึกษา 
 



 

 

4.2 กลุ่มวิชาทางวิศวกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
501334   เครื่องจักรกลไฟฟ้าและการจ าลองผล   3(2-2-5) 
   (Electrical Machine and Simulation) 

วงจรแม่เหล็ก โครงสร้างและหลักการท างานของหม้อแปลงไฟฟูา โวลเตจเร็ก
กูเลชั่นและประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟูา โครงสร้างและหลักการท างานของเครื่องจั กรกลไฟฟูา
กระแสตรง เครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง โครงสร้างของเครื่องจักรกลไฟฟูา
กระแสสลับ และทดลองท่ีครอบคลุมเนื้อหาของทฤษฎีไม่น้อยกว่า 5 การทดลอง 
 
501335   การออกแบบระบบไฟฟ้าและส่องสว่าง          3(2-2-5) 
   (Electrical System and Illumination Design) 
   ศึกษาเก่ียวกับหลักการออกแบบระบบไฟฟูา มาตรฐานและข้อก าหนด การเขียนผัง
และแบบไฟฟูา ผังการจ่ายก าลังไฟฟูา สายไฟฟูาและทางเดินสาย อุปกรณ์ไฟฟูาและบริภัณฑ์ไฟฟูา การ
ค านวณโหลด การปรับปรุงตัวประกอบก าลังและการออกแบบชุดตัวเก็บประจุ การออกแบบวงจรแสงสว่าง
และวงจรเครื่องใช้ไฟฟูา การออกแบบวงจรมอเตอร์ไฟฟูา ตารางโหลด สายปูอนและสายประธาน ระบบไฟฟูา 
ระบบไฟฉุกเฉิน การค านวณกระแสลัดวงจร การต่อลงดินส าหรับระบบไฟฟูา และทดลองที่ครอบคลุมเนื้อหา
ของทฤษฎีไม่น้อยกว่า 5 การทดลอง 
 
501336   การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน              3(2-2-5) 
   (Electrical Power Generation Using Renewable Energy) 
   โครงสร้างระบบไฟฟูา แหล่งที่มาของพลังงานไฟฟูา ลักษณะโหลด ลักษณะและ
รูปแบบของเครื่องก าเนิดไฟฟูา ความรู้เบื้องต้นการผลิตและระบบจ าหน่ายและอุปกรณ์ในระบบไฟฟูา  การ
ผลิตไฟฟูาแบบพลังงานหมุนเวียน เช่น น้ า ลม แสงอาทิตย์ ขยะมูลฝอย เป็นต้น และทดลองที่ครอบคลุม
เนื้อหาของทฤษฎีไม่น้อยกว่า 5 การทดลอง 
 
501434  เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า             3(2-2-5) 
   (Electrical Instruments and Measurements) 
   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัด เครื่องมือวัดพ้ืนฐานในงานไฟฟูา หลักการและการใช้
งานเครื่องมือวัดทางไฟฟูาชนิดมัลติมิเตอร์แบบเข็ม และแบบดิจิทัล หลักการและการใช้งานเครื่องอ่านรูป
สัญญาณออสซิลโลสโคปทั้งแบบอนาลอก และแบบดิจิทัล การใช้งานเครื่องวัดพลังงานไฟฟูา และเทคโนโลยี
เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การอ่านค่าจากเซนเซอร์และทรานดิว
เซอร์ มีการฝึกปฏิบัติการทดลองเก่ียวกับการใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟูาไม่น้อยกว่า 5 การทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

501435   อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์    3(2-2-5) 
   (Electronic Equipments and Circuits) 
   รูปร่าง สัญลักษณ์และคุณสมบัติของอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ เช่น ไดโอด ทรานซิสเตอร์ 
ไทริสเตอร์ ไอซีออปแอมป์ ไอซี 555 ไทเมอร์ ไอซีฟังก์ชันเฉพาะ เช่น ไอซี PLL ไอซีขับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ก าลัง ชนิดและคุณสมบัติที่ส าคัญของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วงจรขยายสัญญาณ วงจรขยายก าลัง วงจร
ก าเนิดสัญญาณ วงจรกรองความถี่ วงจรขับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง วงจรแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงชนิดเชิง
เส้นและสวิตชิ่ง และการทดลองที่ครอบคลุมเนื้อหาไม่น้อยกว่า 5 การทดลอง 
 
501436    ระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
   (Industrial Automation) 
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม การควบคุมการท างาน
แบบเป็นล าดับขั้น การเขียนผังวงจรแลดเดอร์ การใช้งานพีแอลซี อุปกรณ์อินพุท/เอาท์พุทและเซน เซอร์ 
ระบบนิวแมติกส์และไฮโดรลิค การใช้หุ่นยนต์อตุสาหกรรม 
 
   4.3 กลุ่มวิชาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
501337           วิศวกรรมการบ ารุงรักษา     3(2-2-5) 
                     (Maintenance Engineering) 

หลักการและแนวคิดในการบ ารุงรักษา การวิเคราะห์สาเหตุและการตรวจสอบการ
เสื่อมสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ วางแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักร และปฏิบัติการการควบคุมการ
บ ารุงรักษา การประเมินผลการบ ารุงรักษา การบ ารุงรักษาเชิงทวีผลโดยรวม 
 
501338   กรรมวิธีการผลิต                     3(2-2-5) 
   (Manufacturing Processes) 
   กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมด้วยเครื่องจักร กระบวนการขึ้นรูปโลหะ 
กระบวนการขึน้รูปพอลิเมอร์ กระบวนการเซรามิก กระบวนการคอมโพสิต เครื่องมือในกระบวนการผลิต การ
ผลิตแบบรวดเร็ว และระบบการผลิตขั้นสูง 
 
501338   การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
   (Energy Management in Industrial Factory) 
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน และหลักการพ้ืนฐานของการจัดการพลังงาน การ
วิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานขององค์กร การจัดท าเปูาหมายและแผนงานการลดการใช้พลังงาน การประเมิน
ความคุ้มค่าเพ่ือหาแนวทางในการลดต้นทุนทางด้านพลังงาน 
 
501340           ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
                    (Industrial Safety) 
   หลักการความปลอดภัยเบื้องต้น อันตรายในงานอุตสาหกรรม การวิเคราะห์
อันตราย การวิเคราะห์สาเหตุและความสูญเสีย การค านวณสถิติอุบัติเหตุ เทคนิคการปูองกันการเกิดอุบัติเหตุ 
สภาพแวดล้อมในท่ีท างานกับความปลอดภัย อุปกรณ์ปูองกันภัยส่วนบุคคล และกฎหมายความปลอดภัย 



 

 

501437           การศึกษาการท างาน     3(2-2-5) 
                    (Work Study) 
   ความหมายและความส าคัญของการเพ่ิมผลผลิต ความหมายของการศึกษาการ
ท างาน การศึกษาวิธี หลักการประหยัดการเคลื่อนที่ การยศาสตร์ แผนภูมิกระบวนการไหล แผนภาพการไหล 
แผนภูมิการปฏิบัติงาน การวัดงาน ขั้นตอนการศึกษาเวลา การประเมินอัตราการท างาน การค านวณเวลาปกติ
และเวลามาตรฐาน การชักตัวอย่างงาน ระบบข้อมูลมาตรฐาน ระบบเวลาการเคลื่อนที่ที่ก าหนดไว้ 
 
501438   การสร้างทีมและการบริหารทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 
   (Team Building and Human Resource Management) 
   ความหมายของทีม ประเภทของทีม การพัฒนาทีม รูปแบบของทีมที่มีประสิทธิภาพ 
เครื่องมือในการสร้างทีม การสื่อสารเพ่ือการสร้างทีม การคัดเลือกพนักงาน การสร้างแรงจูงใจและการพัฒนา
พนักงาน วัฒนธรรมองค์กร การบริหารความขัดแย้ง 
 
501439  การออกแบบและวางผังโรงงาน               3(2-2-5) 
   (Plant Layout Design) 
   หลักและแนวคิดในการการออกแบบและวางผังโรงงาน กระบวนการและกรรมวิธี
การผลิตสินค้า การวิเคราะห์ท าเลที่ตั้ง การวางผังโรงงานอย่างเป็นระบบ รูปแบบการไหลของวัสดุ การขนถ่าย
วัสดุ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การประเมินผังโรงงาน หลักการจัดตารางเวลาในการวางผัง การปรับปรุงผัง
โรงงาน เทคโนโลยีช่วยในการวางผังโรงงาน 
 
501440           การวางแผนและควบคุมการผลิต    3(2-2-5) 
                     (Production Planning and Control) 
   ระบบการผลิตและบริการ เทคนิคการพยากรณ์ การบริหารสินค้าคงคลัง MRP การ
ผลิตแบบทันเวลาพอดี การวิเคราะห์ต้นทุนและก าไรในอุตสาหกรรมและบริการ การวางแผนการผลิต การใช้
โปรแกรมเชิงเส้นในการวางแผนการผลิต การจัดล าดับการผลิต การบริหารโครงการด้วย PERT และ CPM 
 
   4.4 กลุ่มวิชาทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
501341   การบริหารการจัดซื้อจัดหา     3(3-0-6) 

(Procurement Management) 
    หลักการและขั้นตอนการจัดหาเพ่ือให้ได้วัตถุดิบ สินค้าหรือบริการที่มีคุณสมบัติ  ที่
ถูกต้อง ในเวลาและด้วยปริมาณที่เหมาะสม และจากแหล่งที่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ การ
เจรจาต่อรองและการสร้างความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดหา        การ
พิจารณาการผลิตเองหรือจัดหาจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งขั้นตอน หลักการ และวิธีการจัดหา    จาก
ต่างประเทศ 
 
 
 
 



 

 

501342    การจัดการสินค้าคงคลัง และคลังสินค้า   3(2-2-5)  
   (Inventory and Warehouse Management) 
   แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า การวางแผนความ
ต้องการวัตถุดิบ การออกแบบคลังสินค้า การเลือกท าเลที่ตั้ง การวางผังคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 
บทบาทคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 
 
501343   เทคนิคการตัดสินใจส าหรับการจัดการด าเนินงาน        3(2-2-5) 
   (Decision Tools for Operation Management) 
   เทคนิคการพยากรณ์ การวางแผนภายใต้ความต้องการที่ก าหนด การวางแผนการ
ด าเนินงานและโลจิสติกส์ด้วยตัวแบบคณิตศาสตร์และการค านวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
501441           การวางแผนการขนส่งสินค้า       3(2-2-5) 
                     (Freight Planning) 
   ความหมาย ความส าคัญของการบริหารจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า 
องค์ประกอบของการขนส่งและการกระจายสินค้า การจัดตารางเวลาและการก าหนดเส้นทางในการขนส่งและ
การกระจายสินค้า เทคนิคการจัดล าดับการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า 
 
501442  การออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ     3(3-0-6) 
    (Material Handling Systems Design) 
   หลักการออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ การวิเคราะห์ปัญหาและการเลือกวิธีขนถ่าย 
การออกแบบระบบขนถ่ายแบบสายพาน แบบถาด แบบครีบกวาด แบบไหลต่อเนื่อง แบบกะพ้อ แบบเกลียว 
แบบรางสั่น แบบเหนือศรีษะ แบบลูกกลิ้ง และแบบนิวแมติกส์ 
 
501443   การตัดสินใจในงานโลจิสติกส์      3(2-2-5) 

(Decision Making for Logistics) 
การน าเทคนิคทางคณิตศาสตร์มาใช้สร้างแบบจ าลองปัญหาเพื่อช่วยในตัดสินใจ การ

ออกแบบและวิเคราะห์กระบวนการด้วยวิธีหาจุดที่เหมาะสมในงานด้านโลจิสติกส์  การใช้ โปรแกรมส าเร็จรูป
เป็นเครื่องมือในการหาค าตอบที่รวดเร็วและสามารถแปลผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้อง เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการระบบบริการและทางวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
   4.5 กลุ่มวิชาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
501344   การจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม            3(3-0-6) 
   (Environment Management in Industry) 
   หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม การจัดการมลพิษทางน้ า การจัดการ
มลพิษทางอากาศ การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 
 
 



 

 

501345              เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม    3(2-2-5)  
            (Environmental Economics) 
             ความหมาย ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และสมดุล
วัตถุ หลักเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการควบคุมมลภาวะ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับเศรษฐกิจ ผลกระทบ
ภายนอกและการแก้ไข การประเมินค่าของสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยใช้เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 
501346  การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
           (Environmental Risk Assessment)  
           นิยามความเสี่ยง กรอบการประเมินความเสี่ยง การระบุภัยอันตราย การประเมิน
การสัมผัส การประเมินผลกระทบ การจ าแนกความเสี่ยง การประเมินความไม่แน่นอน ความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อมจากการพัฒนา ความเสี่ยงของสารเคมีและพ้ืนที่ปนเปื้อน การจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 
การจัดการความเสี่ยงโดยชุมชนเป็นฐาน นโยบายความเสี่ยงและการสื่อสาร กรณีศึกษา 
 
501444           เทคโนโลยีสะอาด      3(3-0-6)  
           (Clean Technology) 
            นิยามและหลักการของเทคโนโลยีสะอาด การลดมลพิษที่แหล่งก า เนิด การส ารวจ
หาแนวทางในการปูองกันมลพิษ การลดปริมาณของเสียให้น้อยที่สุดและการน าของเสียที่เกิดขึ้นกลับมาใช้ใหม่
ในรูปแบบต่าง ๆ อีโคดีไซน์ หลักการของการประเมินตลอดวงจรชีวิตและกรณีศึกษาความยั่งยืน 
 
501445           การประเมินวัฏจักรชีวิตและการจัดการ    3(3-0-6)  
           (Life Cycle Assessment and Management)        
            แนวคิดวัฏจักรชีวิต หลักการประเมินวัฏจักรชีวิต การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดยตลอดวัฏจักรชีวิต การตีความ โปรแกรมส าเร็จรูปการประเมินวัฏจักรชีวิต กรณีศึกษาการประเมินวัฏจักร
ชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยตลอดวัฏจักรชีวิต 
     
501446     การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5)  
        (Environmental Impact Assessment) 
             หลักการ  และกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมทั้ งทางด้ าน 
ทรัพยากรธรรมชาติทางกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชีวิต มาตรการ 
ปูองกันและลดผลกระทบที่เกิดขึ้น การวางแผนติดตามตรวจสอบ แนวทางในการจัดท า รายงานการ 
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา 
 
       4.6 กลุ่มวิชาทางวิศวกรรมวัสดุ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
501347    การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ           3(2-2-5)  
   (Materials Characterization) 
   หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ รวมถึง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และตรวจสอบ โดยเนื้อหาครอบคลุม การวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมี การ
วิเคราะห์โครงสร้างทางผลึก การตรวจสอบโครงสร้างทางจุลภาค การวิเคราะห์สมบัติทางความร้อน 



 

 

501348  วัสดุเชิงประกอบ      3(2-2-5) 
   (Composite Materials) 
   เนื้อสารวัสดุเสริมและการประสาน วัสดุผสมเส้นใยธรรมชาติ และเส้นใยสังเคราะห์ 
วัสดุเชิงประกอบเนื้อสารโลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ ความแข็งตึงและความแข็งแรงของวัสดุเชิงประกอบ และ
วัสดุแผ่นซ้อน วัสดุเชิงประกอบเส้นใย สมบัติเชิงกล การแตกหัก การต้านทานแรงกระแทก การล้าตัวและ
ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม การเชื่อมประสาน การทดสอบโดยไม่ท าลายส าหรับวัสดุเชิงประกอบ 
 
501349  กระบวนการผลิตส าหรับวัสดุเซรามิก   3(2-2-5) 
   (Ceramics Fabrication) 
   กระบวนการผลิตส าหรับวัสดุเซรามิก ได้แก่ กระบวนการผลิตผงแปูง วัตถุดิบ การ
เตรียมผงแปูง การคัดขนาด การขึ้นรูปเบื้องต้น การระบุส่วนผสม กระบวนการขึ้นรูป ได้แก่ การอัด  การหล่อ
แบบ การขึ้นรูปแบบพลาสติก การตกแต่งผิวดิบ การเผาอบผนึก ได้แก่ ทฤษฎีการเผาอบผนึก กระบวนการ
เพ่ิมความหนาแน่นแบบปรับปรุง การตกแต่งผิวผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลไกการก าจัดเนื้อวัสดุ ผลกระทบต่อความ
แข็งแรง 
 
501447  การออกแบบผลิตภัณฑ์     3(3-0-6) 
   (Production Design) 
   หลักการของการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุวิศวกรรม ความคิดสร้างสรรค์ใน การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้บริโภค โดยค านึงถึงปัจจัยพ้ืนฐานการออกแบบ ได้แก่ ประโยชน์ใช้สอย ความ
สวยงาม ขนาดและรูปร่าง กระบวนการผลิต ความสะดวกสบาย เป็นต้น การเลือกใช้วัสดุและการลดต้นทุน
โดยปราศจากการสูญเสียคุณค่าของผลิตภัณฑ์ การสื่อความหมายงานเขียนแบบวิศวกรรมด้วยซอฟแวร์เฉพาะ
ทาง ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์การออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างต้นแบบ 
 
501448    ความแข็งแรงของวัสดุและการวิเคราะห์ความเสียหาย 3(3-0-6)  
   (Strength of Materials and Failure Analysis) 
   ความเค้นและความเครียดทางวิศวกรรมของวัสดุ  ค านวณหาความเค้นและ
ความเครียดในวัสดุภายใต้แรงกระท า ความเสียหายของวัสดุ กระบวนการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ 
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับกระบวนการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ 
 
501449    ปฏิบัติการวิจัยทางวิศวกรรมวัสดุ            3(2-2-5)  
   (Material Engineering Research in Practices) 
       ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมวัสดุ การทดสอบสมบัติของวัสดุตามมาตรฐาน สถิติ
เพ่ือการวิจัยทางวิศวกรรมวัสดุ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ กรณีศึกษาการวิจัยทางวิศวกรรมวัสดุ 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
501481   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน   1(0-45-0) 
   การจัดการงานวิศวกรรม       

   (Preparation for Field Experience in Engineering Management) 
   จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา ในด้านการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยศึกษา สังเกต หรือมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้องในวิชาชีพ 
 
501482   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน    3(0-270-0) 
   การจัดการงานวิศวกรรม 

   (Field Experience in Engineering Management) 
   พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 501481 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
การจัดการงานวิศวกรรม 
   ฝึกปฏิบัติงานด้านการจัดการงานวิศวกรรมในหน่วยงานของภาครัฐหรือภาคเอกชน 
โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากในหลักสูตรการศึกษา ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ภายใต้การควบคุมของ
อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศก์ เพ่ือให้ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในวิชาชีพ 
 

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไม่ซ้ า

กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 



 

 

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

วัน/เดือน/ปี บันทึกรายงาน 
ลายมือชื่อ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 



 

 

 บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

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

วัน/เดือน/ปี โครงการ / กิจกรรม หน่วยงานที่จัด ลายมือชื่อรับรอง 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



 

 

กระดาษบันทึกข้อความ 
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