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2. ชื่อปริญญา 
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3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 
 
4. ปรัชญา  

มุงผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธอันดี มีความรอบรูเช่ียวชาญในดาน
การจัดการอุตสาหกรรม ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษามาทําการวิจัย คนควา 
และพัฒนา 
 
5. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

เพื่อผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  
ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังน้ี 

5.1 มีความรู ความสามารถปฏิบัติงานดานการควบคุม และบริหารงานอุตสาหกรรมไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

5.2 มีวิสัยทัศนในการเลือก และใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหเหมาะสมกับงานดานอุตสาหกรรมในแตละดาน 
5.3 มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม และมีทักษะเพียงพอที่จะสามารถดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอยางมี 

ประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบตอชุมชน 
 5.4 มีความรู และสามารถนําไปเปนแนวทางในการศึกษาระดับสูงตอไป ทั้งในและตางประเทศ 
 
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

6.1 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 
6.2 สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา 
6.3 มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการรับ

นักศึกษาเขาศึกษาในระดับปริญญาตร ี
 
 



 

7. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา 
สามารถประกอบอาชีพได 3 สวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ดังตอไปน้ี 

 7.1 ภาครัฐ 
  7.1.1 งานราชการ เชน วิศวกรประจําหรือนายชาง (อบต. /อบจ.) ครูผูสอน อาจารย งาน
ราชการประจํากองสํานักสังกัดกระทรวงตางๆ ตามขอกําหนดสํานักงานขาราชการพลเรือน (ก.พ)  

7.2 ภาคเอกชน 
7.2.1 เจาหนาทีก่ารผลิตหรือดานการวางแผนการผลิต (Production) 
7.2.2 เจาหนาทีจ่ัดซื้อสินคา (Purchase/Procurement/Buyer) 
7.2.3 เจาหนาที่ควบคุมคุณภาพหรือดานคลังสินคา (QC/QA) 
7.2.4 เจาหนาทีโ่ลจิสติกสหรือดานระบบมาตรฐาน ISO  

7.3 ภาครัฐวิสาหกิจ 
7.3.1 งานรัฐวิสาหกิจ เชน เจาหนาที่การไฟฟาสวนภูมิภาค เจาหนาที่การประปา เปนตน 

 
8. โครงสรางหลักสูตร 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ใชระยะเวลาในการ
สําเร็จการศึกษาไมนอยกวา 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) หมวดวิชาเลือกเสร ี   ไมนอยกวา               6   หนวยกิต 
8.3 รายวิชาในหลักสูตร   

1) ความหมายของเลขประจําวิชา 
  -  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

                    เลขประจําวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบดวยเลข 6 หลัก มีความหมาย ดังน้ี 
       ลําดับเลขตําแหนงที่  1      หมายถึง   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใชเลข 0 เปนเลขของหมวดวิชา 

      ลําดับเลขตําแหนงที่ 2-3    หมายถึง   กลุมวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
เลข  01  หมายถึง กลุมวิชาภาษา 
เลข  02 หมายถึง กลุมวิชามนุษยศาสตร                                  
เลข  03 หมายถึง กลุมวิชาสังคมศาสตร 
เลข  04 หมายถึง กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 



 

เลข 05 หมายถึง กลุมวิชาการบริหารจัดการ 
            ลําดับเลขตําแหนงที่   4-6    หมายถึง   ลําดับรายวิชาในกลุมวิชา 

  -  หมวดวิชาเฉพาะ 
         เลขประจําวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 

อุตสาหกรรม ประกอบดวยเลข 6 หลัก มีความหมายดังน้ี 
                ลําดับเลขตําแหนงที่ 1-3 ของสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คือ 512 
                ลําดับเลขตําแหนงที่ 4 หมายถึง ช้ันปหรือความยาก 
  เลข 1 หมายถึง ช้ันปที่ 1 หรือความยากของวิชาลําดับที่ 1 

 เลข 2 หมายถึง ช้ันปที่ 2 หรือความยากของวิชาลําดับที่ 2 
 เลข 3 หมายถึง ช้ันปที่ 3 หรือความยากของวิชาลําดับที่ 3 
 เลข 4 หมายถึง ช้ันปที่ 4 หรือความยากของวิชาลําดับที่ 4 

 ลําดับเลขตําแหนงที่ 5  หมายถึง กลุมยอยของสาขาวิชา 
 เลข 0 หมายถึง กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
 เลข 1 หมายถึง กลุมปฏิบัติพื้นฐานทางวิศวกรรม 
 เลข 2 หมายถึง กลุมเอกบังคับทางวิศวกรรม 
 เลข 3 หมายถึง กลุมเอกเลือกทางวิศวกรรม 
 เลข 4 หมายถึง กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ 

 ลําดับเลขตําแหนงที่ 6  หมายถึง ลําดับของวิชาในกลุมยอย 
 

รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มีรายวิชาตาม

โครงสรางหลักสูตร ดังน้ี  
 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตองเรียนทุกกลุมวิชา รวมไมนอยกวา 30   หนวยกิต ดังน้ี 

1.  กลุมวิชาภาษา เรียน 9-12 หนวยกิต 
     1.1  บังคับ  9 หนวยกิต 
001001 
001002 
001003 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 

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

หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
 

     1.2  เลือก  0-3 หนวยกิต 
001004 
001005 
001006 
001007 
001008 
001009 
001010 
001011 
001012 

ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ 
ความงดงามทางภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 
ภาษาจีนกลางพื้นฐาน                             
ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน                                 
ภาษาเขมรพื้นฐาน                                 
ภาษาฮินดีพื้นฐาน                                  
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน                              
ภาษาลาวพื้นฐาน                                  

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(3-0-6) 

หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 

 



 

2.  กลุมวิชามนุษยศาสตร เรียน 6-9 หนวยกิต 
    2.1  บังคับ  6 หนวยกิต 
002001 
002002 

วิถีแหงชีวิต 3(3-0-6) หนวยกิต 
ทองถ่ินไทย 3(3-0-6) หนวยกิต 

    2.2  เลือก  0-3 หนวยกิต 
002003
02004 

จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) หนวยกิต 
มนุษยกับสุนทรียภาพ 
 

3(3-0-6) หนวยกิต 

3.  กลุมวิชาสังคมศาสตร เรียน 3-6 หนวยกิต 
    3.1 บังคับ  3 หนวยกิต 
003001 การเปนพลเมือง 3(3-0-6) หนวยกิต 
    3.2 เลือก  0-3 หนวยกิต 
003002
003003 
003004 

สังคมโลกอนาคต 3(3-0-6) หนวยกิต 
มนุษยกับอารยธรรม 3(3-0-6) หนวยกิต 
อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) หนวยกิต 

003005 
003006 

กฎหมายในการดํารงชีวิต 3(3-0-6) หนวยกิต 
แหลงและวิธีการเรียนรูดวยตนเอง 
 

3(3-0-6) หนวยกิต 

4.  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี   เรียน 6-9 หนวยกิต 
     4.1  บังคับ  6 หนวยกิต 
004001 
004002 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) หนวยกิต 
การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ 3(3-0-6) หนวยกิต 

     4.2  เลือก       0-3 หนวยกิต 
004003 
004004 
004005 
004006 

การสงเสริมสุขภาพและการออกกําลังกาย 3(2-2-5) หนวยกิต 
สิ่งแวดลอมและพลังงานเพื่อความย่ังยืนแหงชีวิต 3(3-0-6) หนวยกิต 
อาหารเพื่อชีวิต 3(3-0-6) หนวยกิต 
เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 
 

3(3-0-6) หนวยกิต 

5.  กลุมวิชาการบริหารจัดการ เรียน 3 หนวยกิต 
     5.1  เลือก  3 หนวยกิต 
005001 
005002 
005003 

การเปนผูประกอบการสมัยใหม 3(3-0-6) หนวยกิต 
เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต 3(3-0-6) หนวยกิต 
การจัดการตนเองเพื่อการพัฒนางาน 3(3-0-6) หนวยกิต 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ               107       หนวยกิต 
สําหรับหมวดวิชาเฉพาะแบงเปน 3 กลุมคือ 

1.  กลุมวิชาเอกบังคับ เรียน 89 หนวยกิต 
กลุมวิชาเอกบังคับพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 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
512311 
512312   

เขียนแบบวิศวกรรม  
ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม  
ปฏิบัติการคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ 
ปฏิบัติการวิศวกรรมข้ันกลาง  
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในงานวิศวกรรม 
ระบบอัตโนมัติและการควบคุม            
ระบบอัตโนมัติของ CAD/CAM  
การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซี                      
ปฏิบัติการเครื่องมือกล   

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

หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
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   
การจัดการเพิ่มผลผลิต   
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 
512334 
512335    
512336  
 
512431 
 
512432 
512433 
512434  
512435  
 
512436
512437
512438
512439 

เทคโนโลยีแมพิมพ                                         

ระบบการขนถายวัสดุ                
การบริการวิชาการและบริการชุมชน              
กฎหมายอาชีวความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม                 

การวัดและเครื่องมือวัด                                      

นิวแมติกสและไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม         
การวิจัยดําเนินงาน  
หลักการออกแบบทางอุตสาหกรรม 
การออกแบบเครื่องจักรกล           
จิตวิทยาอุตสาหกรรม                                       

การจัดการองคกรและทรัพยากรมนุษยในงาน
อุตสาหกรรม        
การจัดการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
เล็ก            
ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการอุตสาหกรรม 
วิศวกรรมคุณคา    
ความรูเรื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานวิศวกรรม 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงาน
วิศวกรรม         
ระบบสารสนเทศในโรงงานอุตสาหกรรม 
วิศวกรรมความปลอดภัย  
การจัดการตนทุนสําหรับวิศวกร          
กฎหมายเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม    

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

 
3(3-0-6) 

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

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

หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
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. หมวดวิชาเลือกเสร ี               เรียนไมนอยกวา         6         หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไมซ้ํากับ

รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 
 
 
 
 
 



 

9. บุคลากร 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา สถาบันท่ีจบการศึกษา 

1 อาจารยชาญศักด์ิ  ตรีภพ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
เครื่องกล 
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการจัดการงานวิศวกรรม 

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 
 
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

2 ดร.วรุทัย  เดชตานนท -  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
-  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขา
การจัดการงานกอสราง 
-  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาการจัดการงานวิศวกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

3 อาจารยเสรี  เสือกระสัง -  ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
-  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการจัดการงานวิศวกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุร ี
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

4 อาจารยณพิตร  วัฒนวีรพงษ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ 
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

5 อาจารยฤทธิรงค  แจงอิ่ม - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ 
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการจัดการงานวิศวกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยา
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
อ.ชาญศักดิ์ ตรีภพ 
ประธานหลักสูตร 

                                          
 อ.เสรี เสือกระสัง                         อ.ดร.วรุทัย เดชตานนท            อ.ณพิตร วัฒนวีรพงษ                  อ.ฤทธิรงค  แจงอิ่ม 

          

 
นายศราวุธ เพียซาย 

เจาหนาที่ประจําหลักสตูร 
 

10. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

 อาจารยชาญศักด์ิ   ตรีภพ  ประธานหลักสูตร 
 อาจารยเสรี         เสือกระสัง กรรมการ 
 ดร.วรุทัย      เดชตานนท กรรมการ 
 อาจารยณพิตร      วัฒนวีรพงษ กรรมการ 
 อาจารยฤทธิรงค    แจงอิ่ม  กรรมการและเลขานุการ 
 
11. อาจารยท่ีปรึกษาตลอดหลักสูตร 

อาจารยชาญศักด์ิ   ตรีภพ 
อาจารยเสรี          เสือกระสัง   
ดร.วรุทัย   เดชตานนท   
อาจารยณพิตร      วัฒนวีรพงษ   
อาจารยฤทธิรงค    แจงอิ่ม  



 

12. แผนการเรียนในแตละภาคการศึกษา 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
002001 วิถีแหงชีวิต 3(3-0-6)   
004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)   
512111 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5)   
512112 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม 2(0-4-2)   
512113 ปฏิบัติการคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ 3(1-4-4)   
512201   ฟสิกสวิศวกรรม                     3(3-0-6)   
512221 การจัดการสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)   

 รวมหนวยกิต 20(14-12-34) * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียน

มา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียน

มา 
 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2/2560 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
001001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)   
001002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6)   
004002 การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ 3(3-0-6)   
512202 คณิตศาสตรวิศวกรรม                       3(3-0-6)   
512211 ปฏิบัติการวิศวกรรมข้ันกลาง 2(0-4-2)   
512212 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในงานวิศวกรรม 3(2-2-5)   
512222 วิศวกรรมซอมบํารุง 3(3-0-6)   

 รวมหนวยกิต 20(17-6-37) * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียน

มา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียน

มา 
 
 



 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1/2561 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
001003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6)   
512223 การจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)   
512213 ระบบอัตโนมัติและการควบคุม           3(1-4-4)   
512214 ระบบอัตโนมัติของ CAD/CAM  3(2-2-5)   
512224 กรรมวิธีการผลิต 3(3-0-6)   
512225 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6)   
512231 เทคโนโลยีแมพิมพ 3(2-2-5)   

 รวมหนวยกิต 21(16-10-37) * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม  * รวมทุกภาคการศึกษาที่

เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่

เรียนมา 
 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2/2561 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
001008 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 3(3-0-6)   
512226 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)   
512227 การจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมทองถ่ิน 3(3-0-6)   
512311 การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซ ี                    3(2-2-5)   
512321 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม  3(3-0-6)   
512437 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6)   
xxxxxx วิชาเลือกเสรี** 3(3-0-6)   

 รวมหนวยกิต 21(20-2-41) * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม  * รวมทุกภาคการศึกษาที่

เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่

เรียนมา 
 
 
 
 



 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต ผลการเรยีน หมายเหตุ 
003001 การเปนพลเมือง 3(3-0-6)   
005001 การเปนผูประกอบการสมัยใหม 3(3-0-6)   
512322 กลศาสตรวิศวกรรม                         3(3-0-6)   
512323  การศึกษาการทํางานในงานวิศวกรรม 3(3-0-6)   
512324 การจัดการงานวัสดุ 3(3-0-6)   
512233 การบริการวิชาการและบริการชุมชน 2(0-4-2)   
xxxxxx วิชาเลือกเสร*ี* 3(3-0-6)   

 รวมหนวยกิต 20(18-4-38) * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม  * รวมทุกภาคการศึกษาที่

เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่

เรียนมา 
 
 
 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 /2562 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
002002 ทองถ่ินไทย 3(3-0-6)   
512327 วิศวกรรมเครื่องมือ 3(2-2-5)   
512312 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 3(2-2-5)   
512325 โลจิสติกสและการจัดการหวงโซอุปทาน 3(3-0-6)   
512326 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)   
512328 การออกแบบและวางผังโรงงาน 3(3-0-6)   
512341 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพในงาน

วิศวกรรม 
1(0-45-0)   

512424 โครงงานวิศวกรรม 1 1(0-2-0)   
 รวมหนวยกิต 20(16-49-34) * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม  * รวมทุกภาคการศึกษาที่

เรียนมา 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่

เรียนมา 
 



 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 

512441 
 
512442 

การฝกประสบการณวิชาชีพในงานวิศวกรรม 

หรือ  
สหกิจศึกษา 

5(0-450-0) 
หรือ 
6(0-640-0) 

  

 รวมหนวยกิต 5(0-450-0) 
หรือ 

6(0-640-0) 

* เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 

 หนวยกิตสะสม  * รวมทุกภาคการศึกษาที่
เรียนมา 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่

เรียนมา 
 
 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2/2563 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
512421 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 3(3-0-6)   
512422 การบริหารโครงการ 3(3-0-6)   
512423 การจัดการเพิ่มผลผลิต 3(3-0-6)   
512425 โครงงานวิศวกรรม 2         3(0-9-0)   
512333 หลักการออกแบบทางอุตสาหกรรม 3(2-2-5)   

 รวมหนวยกิต 15(11-11-23) * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม  * รวมทุกภาคการศึกษาที่

เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่

เรียนมา 
 
 
** หมายเหตุ วิชาเลือกเสรีเปนรายวิชาทีส่าขาวิชากําหนดใหนักศึกษาเลือกเรียนตามความ           ตองการของ
นักศึกษา โดยเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 



 

13. คําอธิบายรายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
1.  กลุมวิชาภาษา  
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป-ศ) 
001001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                           3(3-0-6) 
 (Thai for Communication)  
          ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือสื่อสาร การใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน 
กระบวนการพัฒนาดานการพูด การฟง การอาน และการเขียน การใชภาษาไทยในการสื่อสาร ที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงานโดยใชสื่อและเทคโนโลยี 
 

  
001002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1                          3(3-0-6) 
 (English for Communication I) 
          ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การฟง
ขอความสั้นๆ การออกเสียงในระดับคํา วลี และประโยค การอานปายประกาศ แบบฟอรม ใบสมัคร 
ฉลากสินคาตางๆ การเขียนขอความเกี่ยวกับตนเอง การเขียนบรรยายเหตุการณ และการจดบันทึก 
   
001003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2                          3(3-0-6) 
 (English for Communication II) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 001002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
          ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน  ภาษาอังกฤษในระดับที่ซับซอนข้ึน  การฟงและ
การพูด แสดงความคิดเห็นประกอบ การอานจับใจความสําคัญในระดับยอหนา การเขียนอธิบาย
เกี่ยวกับคน สิ่งของ และสถานที ่
 

001004 ภาษาไทยเพ่ืองานอาชีพ                          3(3-0-6) 
 (Thai for Occupational Purposes) 
          ทักษะการใชภาษาไทยในการสื่อสารสําหรับงานอาชีพอยางมีศิลปะ ถูกตองตามกาลเทศะ 
บุคคล และโอกาส การนําเสนอในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ การเขียนประชาสัมพันธและ
โฆษณา การเขียนโครงการ การเขียนรายงานสําหรับงานอาชีพ และการเขียนจดหมาย 
   
001005 ความงดงามทางภาษาไทย                         3(3-0-6) 
 (Aesthetics of Thai Language) 
          ความสําคัญและคุณคาของภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป การรับรูถึงความงดงามทางภาษา           
การประเมินคุณคาใหสอดคลองกับเน้ือหา และการถายทอดความงดงามทางภาษาในรูปแบบตางๆ 
 

001006 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ                         3(3-0-6) 
 (English for Occupational Purposes) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 001003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 
          ทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารสําหรับงานอาชีพอยางมีศิลปะ ถูกตองตามกาลเทศะ 
บุคคล และโอกาส การนําเสนอขอมูลและแสดงความคิดเห็น การอานบทความเกี่ยวกับงานอาชีพ            
การเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติสวนตัว การโตตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส  



 

001007 ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน                         3(3-0-6) 
 (Foundation Chinese) 
          ทักษะการฟง พูด ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การอานออกเสียง                
ภาษาจีนกลางตามมาตรฐาน ระบบเสียงภาษาจีนกลางเบื้องตน ทักษะการอานอักษรพินอิน หลักการ
เขียนอักษรจีนเบื้องตน 
   
001008 ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน                          3(3-0-6) 
 (Foundation Japanese)  
          คําศัพท รูปประโยค ไวยากรณพื้นฐานภาษาญี่ปุนโดยตัวอักษรโรมัน และการสนทนาที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน 
   
001009 ภาษาเขมรพ้ืนฐาน                            3(3-0-6) 
 (Foundation Cambodian)  
          โครงสรางพื้นฐานของภาษาเขมร ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การสนทนา         
ในชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา 
   
001010 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน                            3(3-0-6) 
 (Foundation Hindi)  
          การเขียนพยัญชนะและสระ การออกเสียง การผสมพยัญชนะกับสระ การแจกรูปนาม คุณศัพท 
สังขยา สรรพนาม กริยา กริยาวิเศษณ ลักษณะประโยคพื้นฐาน การสนทนาในชีวิตประจําวัน 
   
001011 ภาษาฝรั่งเศสพ้ืนฐาน                            3(3-0-6) 
 (Foundation French)   
          ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศสและไวยากรณ ทักษะเบื้องตนการฟง การพูด การอาน และการเขียน 
การสนทนาในชีวิตประจําวัน  
 
001012 ภาษาลาวพ้ืนฐาน                             3(3-0-6) 
 (Foundation Lao)  
          ระดับเสียง โครงสรางทางไวยากรณ รูปประโยคพื้นฐาน ถอยคํา สํานวนที่ใชในการสื่อสาร 
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาลาว การสนทนาในชีวิตประจําวัน 
 
2.  กลุมวิชามนุษยศาสตร 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป-ศ) 
002001 วิถีแหงชีวิต                           3(3-0-6) 
 (Way of Life)  
          ความหมายและคุณคาของชีวิต คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนา เปาหมายของชีวิต      
หลักสิทธิมนุษยชนเพื่อการดํารงชีวิต การดํารงตนอยางมีสันติสุขและอยูรวมกันในสังคมอยางมีสันติภาพ 
การตัดสินคุณคาของการกระทํา และมาตรฐานทางจริยธรรม 
 



 

 
002002 ทองถ่ินไทย                         3(3-0-6) 
 (Thai Local Studies)  
          ความเปนมาของทองถ่ินไทย สภาพทั่วไป สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ของทองถ่ินตางๆ     
ในประเทศไทย ความสําคัญ คุณคา และความงดงามทางศิลปะและวัฒนธรรม บุคคลสําคัญ                   
ของทองถ่ินไทยและทองถ่ินโคราช 
   
002003 จิตวิทยาเพ่ือการดําเนินชีวิต                          3(3-0-6) 
 (Psychology for Living)  
          องคประกอบของความเปนมนุษย พฤติกรรมและปจจัยที่เกี่ยวของ การรูจักและพัฒนาตนเอง                         
การอยูรวมกับผูอื่น การทํางานเปนหมูคณะ และการดําเนินชีวิตใหมีความสุข 
 

002004 
 
มนุษยกับสุนทรียภาพ 

 
                          3(3-0-6) 

 (Man and Aesthetics)  
          ทฤษฎีสุนทรียศาสตร ความหมาย ความเปนมาทางวิชาการกับปรากฏการณทางสุนทรีย           
ความซาบซึ้งในคุณคาความงดงาม ทั้งทางศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศาสนา และวัฒนธรรม           
การเขาถึงความหมาย และความสุขจากสิ่งสุนทรีย 
 
 

3.  กลุมวิชาสังคมศาสตร 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป-ศ) 
003001 การเปนพลเมือง                         3(3-0-6) 
 (Citizenship)  
          ความหมายและความสําคัญการเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ความหมายของสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ และความ
รับผิดชอบ ความสําคัญของกฎเกณฑและกติกาของสังคม จิตอาสา หลักแหงการอยูรวมกันอยางสันติ 
   
003002 สังคมโลกอนาคต                         3(3-0-6) 
 (Futurology of Global Society) 
          แนวคิดทฤษฎีเกี่ ย วกับการ ศึกษาอนาคต วิ ธี วิทยา ในการ ศึกษาอนาคต แนวโน ม                
ความเปนไปไดของปญหาประชากร สิ่งแวดลอม พลังงาน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
วัฒนธรรม และจริยธรรม ในบริบท กระบวนทัศน พลวัต และผลกระทบตออนาคต การเตรียม             
ความพรอม สําหรับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยในอนาคต 
 
003003 มนุษยกับอารยธรรม                         3(3-0-6) 
 (Man and Civilization)  
          การสรางอารยธรรมของมนุษยชาติ  อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการอารยธรรม
ต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตรถึงสมัยปจจุบัน การวิเคราะหกระบวนการรังสรรคอารยธรรม ในบริบททาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และภูมิรัฐศึกษา 
 



 

03004 อาเซียนศึกษา                          3(3-0-6) 
 (ASEAN Studies)  
          หลักการ ที่มา และความสําคัญ ของการรวมกลุมประชาคม ทฤษฎีความสัมพันธระหวาง
ประเทศ บริบททางสังคม วัฒนธรรม  กระบวนทัศน เศรษฐกิจ และภูมิรัฐศึกษาของประเทศตางๆ             
ในอาเซียน การเจรจาและความรวมมือในประชาคมอาเซียน  กฎบัตรอาเซียนและขอตกลงตางๆ  
ศักยภาพ ความเขมแข็งและความ พรอมของอาเซียนในการกาวสูเวทีโลก 
 
003005 กฎหมายในการดํารงชีวิต                         3(3-0-6) 
 (Law for Living)  
          กฎเกณฑควบคุม ความประพฤติของสมาชิกในสังคม วิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมายและ
ประเภทของกฎหมาย ระบบกฎหมาย การใชและการตีความกฎหมาย สิทธิหนาที่ ข้ันพื้นฐาน            
ของบุคคลและการใชสิทธิ หลักทั่วไปกฎหมายแพง เกี่ยวกับบุคคล ทรัพยสิน นิติกรรมสัญญา หน้ี ละเมิด 
ครอบครัว และมรดก การกระทําความผิดทางอาญา รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมของไทย 
 
003006 แหลงและวิธีการเรียนรูดวยตนเอง                           3(3-0-6) 
 (Self-Access Learning and Resource) 
          ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ การคนควาจากแหลงสารสนเทศ 
การเขาถึง และการใชประโยชนจากทรัพยากรสารสนเทศในการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต การจัดเก็บ
และคนคืนทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินคาสารสนเทศ  การจดบันทึกทางวิชาการ การทํารายการ
บรรณานุกรมและการอางอิง 
 
4.  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                         น(ท-ป-ศ) 
004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ                          3(2-2-5) 
 (Information Technology)  
          ทฤษฎีดานคอมพิวเตอรและสารสนเทศ การประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน                  
วิธีการแกปญหาโดยใชความรูและทักษะทางคอมพิวเตอร สารสนเทศ ระบบขอมูลขาวสาร อินเตอรเน็ต 
การสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลทางวิชาการ ผลกระทบทางสังคมและจริยธรรม กฎหมายทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใชโปรแกรมประยุกตสํานักงาน การใชคอมพิวเตอรและความรูทางดาน
สารสนเทศเพื่อแสวงหาความรูและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 
004002 การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ                          3(3-0-6) 
 (System Thinking and Decision Making) 
          หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย การคิดเชิงระบบ ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล            
การวิเคราะหขอมูลและขาวสาร กระบวนการและทฤษฎีการตัดสินใจ และการประยุกตใช                         
ในชีวิตประจําวัน 
 
 
 



 

004003 การสงเสริมสุขภาพและการออกกําลังกาย 3(2-2-5) 
  (Health Promotion and Exercise) 
          การสงเสริมสุขภาพตามชวงวัยตางๆ แบบองครวม ครอบคลุมทั้ง 4 มติิ คือ กาย ใจ สังคม  และ
ปญญา การควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ การควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การจัดการความเครียด 
ภูมิปญญาพื้นบานและสมุนไพรที่ใชในการดูแลสุขภาพการรับประทานอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ 
อาหารเสริมสุขภาพ หลักและวิธีการออกกําลังกาย การฝกปฏิบัติการออกกําลังกายและเลนกีฬา 
 
004004 สิ่งแวดลอมและพลังงานเพ่ือความยั่งยืนแหงชีวิต        3(3-0-6) 
 (Environment and Energy for Sustainable Living) 
          ความหมายและประเภทของพลังงาน การใชพลังงานในอดีตถึงปจจุบัน ปญหาการใชพลังงาน         
ที่มีผลกระทบตอ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม การอนุรักษพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สภาวะโลกรอน ภัยพิบัติ มลภาวะในรูปแบบตางๆ และแนวทาง
ปองกันแกไข   
 

004005 อาหารเพ่ือชีวิต                          3(3-0-6) 
 (Food for Life)  
          หลักการผลิต ผลิตภัณฑทางการเกษตรทั้งทางดานพืชและสัตว การผลิตเกษตรอินทรีย   
เกษตรปลอดสารพิษ และการเกษตรในโครงการพระราชดําริ การเสื่อมเสียของอาหารและการควบคุม
คุณภาพ หลักและวิธีในการเลือกซื้ออาหาร คุณคาทางโภชนาการ หลักเบื้องตนในการถนอม                 
และแปรรูปอาหารโดยใชความรอน ความเย็น การทําแหง หมักดอง การใชสารเคมี รังสี และไมโครเวฟ 
   
004006 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน                        3(3-0-6) 
 (Technology in Daily Life)  
          ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับอุปกรณไฟฟาที่ใชในชีวิตประจําวัน หลักการทํางาน
เบื้องตนและการใชงานเครื่องมือเครื่องใชไฟฟาภายในบาน ภายในสถานที่ทํางาน คอมพิวเตอร 
เครื่องยนต การใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและจริยธรรม 
 

 5.  กลุมวิชาการบริหารจัดการ 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป-ศ) 
005001 การเปนผูประกอบการสมัยใหม                        3(3-0-6) 
 (Modern Entrepreneurship)  
          แนวคิดพื้นฐานการเปนผูประกอบการ การตลาด ทรัพยากรมนุษย การผลิต การบริการ การเงิน
และบัญชี โดยบูรณาการกับแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมในการประกอบการ ทักษะการเปน
ผูนํายุคโลกาภิวัฒน ดานการบริหารจัดการและการสื่อสารองคกร การทํางานเปนทีม  
 

005002 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต                         3(3-0-6) 
 (Economy and Living)   
          วิวัฒนาการของโครงสรางและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การจัดการทรัพยากร    
การบริโภค การผลิต การตลาด การเงินการคลัง การคาระหวางประเทศ สภาพปญหาเศรษฐกิจ สังคม
และแนวทางการแกไข การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดํารงชีวิต ในสภาพเศรษฐกิจสังคม
ปจจุบัน 



 

005003 การจัดการตนเองเพ่ือการพัฒนางาน 3(3-0-6) 
 (Self-Management for Work Development) 
          แนวคิดพื้นฐานเรื่องการประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทํางาน การต้ังเปาหมาย             
ในการทํางาน การจัดการอุปสรรคในการทํางาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การสรางความเช่ือมั่น               
ในตนเอง เทคนิควิธีในการทํางานรวมกับผูอื่น การจัดการความขัดแยงระหวางบุคคล และวิธีการ          
ใชอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ ในสํานักงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะแบงเปน 3 กลุม 
1. กลุมวิชาเอกบังคับ 
    1.1 กลุมเอกบังคับพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
รหัสวิชา           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
512201   ฟสิกสวิศวกรรม                                                 3(3-0-6) 

(Engineering Physics ) 
   เวกเตอร โดยประยุกตหลักของแรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัม พลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกล 
การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่ กลศาสตรของไหล ความรอนและอุณหพลศาสตร เบื้องตน และการ
ประยุกตไฟฟาสถิต แมเหล็กไฟฟา วงจรไฟฟาเบื้องตน     
                
512202   คณิตศาสตรวิศวกรรม                3(3-0-6) 
                       (Engineering Methematics) 
 ศึกษาเรขาคณิตวิเคราะห พิกัดเชิงข้ัว สมการของตัวแปรเสริม พีชคณิตของเวกเตอรเสนตรงและระนาบ
ในปริภูมิสามมิติ ลิมิตความตอเน่ือง สมการเชิงอนุพันธ การหาอนุพันธและการการหาปริพันธ ความนาจะเปน 
เทคนิคการหาปริพันธ การหาปริพันธเชิงตัวเลข 
 
      1.2 กลุมวิชาเอกบังคับพ้ืนฐานปฏิบัติทางวิศวกรรม  
512111   เขียนแบบวิศวกรรม                        3(2-2-5) 
                                      (Engineering Drawing) 
        ความสําคัญของการเขียนแบบ เครื่องมืออุปกรณและวิธีใช เทคนิคการเขียนตัวเลขและตัวอักษร ชนิด และ
ความหนาของเสนสําหรับงานเขียนแบบ ขนาดมาตรฐานของกระดาษเขียนแบบ เรขาคณิตประยุกต การเขียน 
ภาพสามมิติ การเขียนภาพฉายออโธกราฟฟก และแนวทางปฏิบัติในการเขียนแบบ การเขียนภาพสเก็ต การเขียน 
ภาพตัด การกําหนดขนาดและรายละเอียดอื่นๆ การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 
 

512112                     ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม                                       2(0-4-2) 
    (Basic Operations For Engineering) 
         ศึกษาหลักการใชเครื่องมือกลในโรงงาน การปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องมืออุตสาหกรรมตางๆ 
เรียนรูความปลอดภัยในโรงงานและการใชเครื่องมือ วินัยในการปฏิบัติงานในโรงงาน ฝกปฏิบัติงานพื้นฐานใน
โรงงาน พื้นฐานเครื่องมือวัด งานตะไบ งานเจาะ งานเช่ือมแกสและไฟฟา งานเจียรนัย งานกลึง และงานปรับแตง 
 
 
 
 



 

512113           ปฏิบัติการคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ                      3(1-4-4) 
                              (Computer Aided Design Laboratory) 
        การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อชวยในการออกแบบ การประกอบและการเขียนแบบช้ินสวนทางวิศวกรรม 
การวิเคราะหทางวิศวกรรมเบื้องตน การทําโครงงานยอยการออกแบบดวยคอมพิวเตอร 
 
512211  ปฏิบัติการวิศวกรรมขั้นกลาง                        2(0-4-2) 
   (Intermediate Operation Industries) 

พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 512112 การปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม                  
        การออกแบบสรางผลิตภัณฑโลหะ และช้ินสวนเครื่องจักรกลดวยกระบวนการแปรรูปโลหะแบบตางๆ ดวย
เครื่องจักร งานข้ึนรูปโลหะ และการประกอบช้ินสวนเครื่องจักรกล การผลิตโดยใชเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม 
ไดแก เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องกัด ฯลฯ 
 
512212            ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในงานวิศวกรรม                          3(2-2-5) 
       (Electrics and Electronics In Engineering) 
 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวงจรไฟฟาและความปลอดภัย เครื่องมือวัด และการวัดทางไฟฟา อุปกรณทาง
อิเล็กทรอนิกส สวิทซ รีเลย ความตานทาน และเซ็นเซอร พื้นฐานวงจรไฟฟาแบบกระแสตรงและกระแสสลับ 
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 
ศึกษาระบบอัตโนมัติสําหรับงานวิศวกรราการปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องมืออุตสาหกรรมตางๆ 

การควบคุมช้ินสวนเครื่องจักรกลดวยระบบอัตโนมัติ ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบระบบที่ใช Programmable 
Logic Controller (PLC) มาควบคุมการทํางานของระบบในงานอุตสาหกรรม การควบคุมการทํางานจาก Ladder 
Diagram และออกแบบสรางโครงงานที่มี PLC เปนตัวควบคุม 
 
512214    ระบบอัตโนมัติของ CAD/CAM                       3(1-4-4) 
   (Automate of CAD/CAM) 
ศึกษาการใชระบบอัตโนมัติเพื่อใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบ และออกแบบงานอุตสาหกรรม (Computer 
Aided Design: CAD) การผลิตช้ินสวนหรือช้ินงานโดยใชระบบอัตโนมัติควบคุมการผลิตในงานอุตสาหกรรมหรือ
การใชคอมพิวเตอรชวยในการผลิตในงานอุตสาหกรรม (Computer Aided Manufacturing: CAM) ปฏิบัติการ
ออกแบบดวยคอมพิวเตอร และผลิตช้ินงานดวยเครื่องจักร CNC 
 
 
 
 
 



 

512311           การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซี                                           3(1-4-4) 
    (CNC Program)   
 พื้นฐานของระบบการผลิต ชนิดเครื่องมือกลในการตัดปาดผิว ความหมายของระบบควบคุมเชิงตัวเลข
ดวยคอมพิวเตอร พารามิเตอรที่มีผลกระทบตอการตัดปาดผิว ระบบการเคลื่อนที่และทิศทางการเคลื่อนที่ อุปกรณ
และช้ินสวนของเครื่องจักรในระบบการวัด โครงสรางของระบบโปรแกรมซีเอ็นซี เทคโนโลยีการโปรแกรมดวยมือ 
การใชคอมพิวเตอรชวยสนับสนุนการโปรแกรม เกณฑสําหรับเลือกภาษาที่ใชในการโปรแกรมซีเอ็นซี การควบคุม
เชิงตัวเลขโดยตรง (ดีเอ็นซี) การนําเขาไปสู ซี เอ ดี/ ซี เอ เอ็ม เครื่องมือกลซีเอ็นซีที่ใชในอุตสาหกรรมและการ
ซอมบํารุง                
 
512312          ปฏิบัติการเครื่องมอืกล         3(2-2-5)  
          (Machine Tools Laboratory) 
 การสาธิตการใชเครื่องมือและปฏิบัติการข้ันพื้นฐานในการควบคุมการผลิต เครื่องมือชวยในการผลิตเพื่อ
การจับยึดและบังคับช้ินงาน เพื่อการทําใหเกิดผิวงานใหม เพื่อการวัด เพื่อการประกอบ หรือเพื่อการเคลื่อนที่ใหได
ตําแหนงไมเกินพิกัดที่กําหนดในแบบ การตรวจสอบและตัดสินใจเลือกระนาบบังคับช้ินงาน   ที่เหมาะสม ระนาบ
บังคับโดยตรง โดยออมเพื่อหลีกเลี่ยงงานเสียใหมากที่สุด การคํานวณแรงและระยะทางการเคลื่อนตัวของอุปกรณ
ถายทอดแรงที่ใชในอุปกรณบังคับช้ินงาน ลิ่ม ลูกเบี้ยว สกรู ขอพับ ตัวอยางกลไกชุดอุปกรณบังคับและอุปกรณนํา
เจาะ เครื่องมือแมพิมพปมตัดเจาะ 
 

512221          การจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม                                3(3-0-6) 
           (Industrial Environmental Management) 
 หลักการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงงานอุตสาหกรรม การจัดการมลพิษทางนํ้า การจัดการมลพิษทางเสียง 
การจัดการมลพิษทางอากาศ การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการของเสียอันตราย การประเมิน ผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม และระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
 

512222           วิศวกรรมซอมบํารุง     3(3-0-6) 
    (Maintenance Engineering) 

การบํารุงรักษาเชิงอุตสาหกรรม และหลักการการบํารุงรักษาแบบทวีผล สถิติความเสียหาย     ความ
นาเช่ือถือ ความสามารถการบํารุงรักษา การวิเคราะหสภาพความพรอมการทํางาน การหลอลื่น ระบบการ
บํารุงรักษาเชิงปองกันและเทคโนโลยีการติดตามสภาพการทํางาน การควบคุมการบํารุงรกัษาและระบบการสั่งงาน 
การจัดองคการงานการบํารุงรักษา งานบุคคลและงานจัดหา ระบบจัดการการบํารุงรักษาดวยคอมพิวเตอร การ
จัดการวงจรชีวิตของเครื่องจักร การรายงานผลและดัชนีช้ีวัดสมรรถนะในการบํารุงรักษา การพัฒนาระบบการ
บํารุงรักษา 
 

512223 การจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม        3(2-2-5) 
  (Energy Management in Industry) 
 หลักการจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม แนวทางการใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด การหาแนว
ทางการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงแนวทางการหาพลังงานทดแทน 
 
 
 



 

512224 กรรมวิธีการผลิต                           3(3-0-6) 
  (Manufacturing Processes) 

กระบวนการทางอุตสาหกรรมการผลิต องคประกอบและปจจัยการผลิต กรรมวิธีการผลิตที่สําคัญ เชน 
การหลอโลหะ การข้ึนรูปโลหะ การตัดเฉือนวัสดุ การข้ึนรูปวัสดุผง การข้ึนรูปพลาสติก การเช่ือมประสานแบบ
หลอม ละลาย กระบวนการเช่ือมประสานแบบตางๆ กรรมวิธีทางความรอน เทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยใน
ออกแบบ ผลิตและวิเคราะหทางวิศวกรรมเบื้องตน 
 

512225       สถิติวิศวกรรม                                                         3(3-0-6) 
   (Engineering Statistics) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 512202 คณิตศาสตรวิศวกรรม 
 ศึกษาหลักการทางสถิติ ประเภทสถิติ เทคนิค วิธีการแปลความหมายทางสถิติการวางแผน วิธีการเก็บ
รวบรวมของและการตัดสินใจ โดยอาศัยกระบวนการทางสถิติ การใชเครื่องมือโปรแกรมตางๆ การสรางตารางแจก
แจงความถ่ีประเภทตางๆ วิเคราะหคาจากตารางแจกแจงความถ่ี ประโยชนของสถิติ การจําแนกขอมูล แผนภาพ
สาเหตุและผล แผนภูมิพาเรโต ฮีสโตแกรม แผนภาพการกระจาย สรางแผนภูมิควบคุมตางๆ การประยุกตใชงาน
ดานสถิติ การจัดทําสถิติและการนําเสนอในการแกปญหาการจัดการอุตสาหกรรม เชน การควบคุมคุณภาพ การ
ควบคุมระบบการผลิตดวยหลักทางสถิติ 
 
512226  วัสดุวิศวกรรม                            3(3-0-6) 
        (Engineering Materials) 

เทคโนโลยีวัสดุและกระบวนการ ธรรมชาติของวัสดุ และการจัดแบงกลุมวัสดุ โครงสรางและสมบัติของ
วัสดุ ความเปนผลึกและความไมสมบูรณของผลึก ระบบโลหะผสม แผนภาพสมดุลเฟสของเหล็กและโลหะนอก
กลุม เหล็ก การกระทําทางความรอน โลหะพื้นฐานและโลหะหายาก พอลิเมอร เซรามิกส      วัสดุผสม วัสดุ
อิเล็กทรอนิกส 
 
512227 การจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมทองถ่ิน         3(3-0-6) 
  (Technology  Local  Innovation Management) 

หลักการทางนวัตกรรมเบื้องตน  ความหมาย ความสําคัญของนวัตกรรม ทฤษฎี ระบบเทคนิค และวิธีการ
จัดการนวัตกรรมทองถ่ิน การสรางและการพัฒนานวัตกรรมใหมเพื่อพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน การนํานวัตกรรมไปใช
ในการพัฒนาองคประกอบพื้นฐานงานอุตสาหกรรม วิวัฒนาการจัดการทางอุตสาหกรรมและการผลิต แนวคิดใน
การบริหารและเทคนิคการแกปญหาในงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสมัยใหมในการจัดการอุตสาหกรรม 
 
512321 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม                3(3-0-6) 
  (Engineering Economy) 

ศึกษาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรเพื่อใชในงานวิศวกรรมควบคุม  การคํานวณดอกเบี้ย การหามูลคาปจจุบัน  
และมูลคารายป  การหาอัตราผลตอบแทน การหาผลประโยชนตอเงินลงทุน  หาคาเสื่อมราคา จุดคุมทุน การ
ทดแทนทรัพยสินและการวิเคราะหเงินเฟอ  และการวิเคราะหการตัดสินใจในโครงการตางๆ 
 
 
 



 

512322          กลศาสตรวิศวกรรม                                                  3(3-0-6) 
        (Engineering Mechanics) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 512201 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 

ศึกษาหลักการเบื้องตนของกลศาสตร แรง และโมเมนตของแรง ระบบแรง และผลลัพธระบบแรง การ
สมดุล และการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ การวิเคราะหแรงในช้ินสวนของโครงสรางช้ินสวนภาพวัตถุของเครื่องจักร 
แรงเสียดทาน จุดศูนยถวง และจุดเซนทรอยด 
 
512323                          การศึกษาการทํางานในงานวิศวกรรม    3(3-0-6) 
    (Work Study Engineering) 

ความหมายและความสําคัญของการเพิ่มผลผลิต ความหมายของการศึกษาการทํางาน การศึกษาวิธี 
หลักการประหยัดการเคลื่อนที่ แผนภูมิกระบวนการไหล แผนภาพการไหล แผนภูมิการปฏิบัติงานการวัดงาน 
ข้ันตอนการศึกษาเวลา การประเมินอัตราการทํางาน การคํานวณเวลาปรกติและเวลามาตรฐาน การชักตัวอยาง
งาน ระบบขอมูลมาตรฐาน ระบบเวลาการเคลื่อนที่ที่กําหนดไวคาจางจูงใจ 
 
512324 การจัดการวัสดุ                                    3(3-0-6) 
  (Material Management) 

กระบวนการจัดหาวัสดุที่ใชในงานอุตสาหกรรม ไดแก ประเภทและชนิดของวัสดุแหลงผลิตหรือจัดทํา
แหลงจําหนาย กรรมวิธีและข้ันตอนการจัดหาวัสดุดังกลาว ระบบการเก็บรักษา และระบบการจําหนายวัสดุใหกับ
หนวยตางๆ หลักการจัดหาวัสดุเพื่อใหเกิดความประหยัดและความรวดเร็วในการทํางาน 
 
512325 โลจิสติกสและการจัดการหวงโซอุปทาน               3(3-0-6) 
  (Logistics and Supply Chain Management) 
        ความหมายและความสําคัญของโลจิสติกสและการจัดการหวงโซอุปทาน หลักการและการประยุกตใช
แนวคิดของโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน การจัดการการจัดซื้อ การจัดการคลังสินคา การจัดการสินคา คงคลัง การ
จัดการขนสง การกระจายสินคา เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยพัฒนาทางธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม 
กรณีศึกษาของการนําโลจิสติกสไปใชในภาคอุตสาหกรรม 
 
512326 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม               3(3-0-6) 
  (Quality Control for Industry) 
 แนวคิดเกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9000, ISO 14000 และ ISO 18000 แนวคิด
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพเบื้องตน และการประกันคุณภาพในการออกแบบ การผลิตการตรวจสอบ และการ
บริการหลังการขาย การใชเทคนิควิธีการทางสถิติในการควบคุมคุณภาพ การวิเคราะหประสิทธิภาพของ
กระบวนการ เทคนิคการสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับ การใชแผนภูมิควบคุมคุณภาพ  
 
512327          วิศวกรรมเครื่องมือ      3(2-2-5) 
    (Tools Engineering) 
 การขนถายช้ินงาน การใส ถอดช้ินงานจากอุปกรณจับยึด การกําหนดตําแหนง การเลือก พื้นผิว ของ
ช้ินงาน การรองรับ การจับยึดช้ินงาน ชนิดของการจับยึด อุปกรณจับยึดเครือ่งมือ เครื่องมือกล อุปกรณวัดข้ันตอน
การทํางานของผูปฏิบัติงาน  



 

512328 การออกแบบและวางผังโรงงาน                3(3-0-6) 
  (Industrial Plant and Layout Design) 
 การออกแบบและวางผังโรงงานเบื้องตน รูปแบบการไหลของวัสดุ การขนถายวัสดุ ความสัมพันธในการจัด
วางผังโรงงาน ออกแบบอุปกรณสนับสนุน การวิเคราะหทําเลที่ต้ัง ผังโรงงานแบบตางๆ สําหรับงานบริหาร และ
หนวยสนับสนุนการผลิต 
 
512421 การวางแผนและควบคุมการผลิต                         3(3-0-6) 
  (Planning and Control Production ) 
ระบบการผลิตและบริการ เทคนิคการพยากรณ การบริหารสินคาคงคลัง MRP การผลิตแบบทันเวลา พอดีการ
วิเคราะหตนทุนและกําไรในอุตสาหกรรมและบริการ การวางแผนการผลิต การใชโปรแกรมเชิงเสนในการ วาง
แผนการผลิต การจัดลําดับการผลิต การบริหารโครงการดวย PERT และ CPM  
 
512422 การบริหารโครงการ                                  3(3-0-6) 
  (Project Administration) 
แนวทางการกําหนดโครงการและคัดเลือกโครงการ การวิเคราะหโครงการอุตสาหกรรมทางเศรษฐศาสตร การ
วางแผนโครงการ การกําหนดเวลาโครงการ การจัดการความเสี่ยง การปฏิบัติโครงการ การควบคุมโครงการ การ
แกไขปญหา การปดโครงการ การนําเสนอและวิเคราะหกรณีศึกษาการบริหารโครงการในงานอุตสาหกรรม  
 
512423 การจัดการเพ่ิมผลผลิต                 3(3-0-6) 
  (Increasing Product Management) 
ความหมาย หลักการ และวิธีการเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม แนวทางการเพิ่มผลผลิตกลยุทธในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน และกรณีศึกษาการเพิ่มผลผลิต 
 
512424 โครงงานวิศวกรรม 1                 1(0-2-0) 
       (Engineering Project I) 

พ้ืนความรู : ศึกษาอยูชั้นป 3 หรือสูงกวา และมีหนวยกิตวิชาเอกบังคับไมนอยกวา 80 หนวยกิต  
และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.00      

  นักศึกษาทําโครงงานเด่ียวหรือกลุม โครงงานที่ทําอาจจะเปนงานวิจัย งานออกแบบและพัฒนา หรืองาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับปญหาหาทางวิศวกรรม นักศึกษาเสนอหัวขอปญหาที่เกี่ยวของกับงานทางวิศวกรรม โดยการ
แนะนําของอาจารยที่ปรึกษา มีการกําหนดหัวขอเรื่องการคนควาเอกสารหรือทําการทดลองเบื้องตนเก็บขอมูลการ
วิเคราะหขอมูลและจุดสําคัญของปญหา และเตรียมงานดานเอกสาร ดานการออกแบบ และวิธีการดําเนินงาน
อยางสมบูรณ เพื่อขอความเห็นชอบในการศึกษาคนควาเพิ่มเติมในโครงงานวิศวกรรม 2 การเขียนขอเสนอ
โครงงานเสนอตอหลักสูตรนักศึกษาตองสอบการนําเสนอโครงงาน 1   
 
 
 
 
 
 



 

 
5124245 โครงงานวิศวกรรม 2                 3(0-9-0) 
        (Engineering Project II)  
       พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 512424 โครงงานวิศวกรรม 1            
          เปนโครงงานตอเน่ืองจากโครงงานวิศวกรรม 1 นักศึกษาตองสงรายงานความกาวหนาของโครงงานภายใต
การควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา นักศึกษาจะตองสงรายงานโครงงาน และนําเสนอโครงงานเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
เมื่อโครงงานเสร็จสิ้นแลวนักศึกษาตองวิเคราะห สรุปผล และเขียนรายงานปริญญานิพนธใหถูกตองและสมบูรณ 
และตองสอบการนําเสนอผลที่ไดจากการทําโครงงาน 

 
3. กลุมวิชาเอกเลือก 
รหัสวิชา           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
512231   เทคโนโลยีแมพิมพ      3(2-2-5) 
           (Mold Technology) 
ชนิดและประเภทของแมพิมพ หนาที่การทํางาน แนวทางออกแบบแมพิมพเบื้องตน ขอกําหนดการเลือกวัสดุ
สําหรับประกอบแมพิมพ การประเมินราคาแมพิมพ การบํารุงรักษาและการซอมแซมแมพิมพ 
 
512232   ระบบการขนถายวัสดุ      3(2-2-5) 
    (Material Handling System) 
 ความหมายและความสัมพันธระหวางโลจิสติกสกับระบบการขนถายสมัยใหม การแบงกลุมของ อุปกรณ
การขนถายวัสดุ ความสัมพันธระหวางการขนถายวัสดุและการวางผังภายในโรงงานหนวยการขนถายวัสดุ ระบบ
การไหลวัสดุและการสมดุลสายการผลิต การใชงานหุนยนตในระบบการขนยาย ระบบการจัดเก็บและนําออก
อัตโนมัติ และงานนําเสนอกรณีศึกษาปญหาและการแกปญหาการขนยายวัสดุในปจจุบัน 
 
512233           การบริการวิชาการและบริการชุมชน                  2(0-4-2) 
            (Academic Service And Community Service) 
 ศึกษาหลักการ การจัดสัมมนาบริการวิชาการ หรือการบริการเพื่อพัฒนาใหชุมชน ตามความตองการของ
กลุมคนหรือชุมชนเปาหมาย ทั้งในหรือนอกหองเรียน เพื่อการนําความรูมาแลกเปลี่ยนประสบการณ ระหวาง
นักศึกษา อาจารย วิทยากร และผูมีประสบการณในชุมชน เพื่อใหมีทักษะสามารถเขียนนําเสนอโครงการ ราง 
หนังสือเชิญ ประชาสัมพันธ วิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม เพื่อหาแนวทางแกปญหา วิธีการดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อทําเผยแพรตอสังคม 
 
512234          อาชีวอนามัยและความปลอดภัย    3(3-0-6) 
          (Occupational Health and Safety) 
  กฎหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของไทยและตางประเทศไทย 
โดยเนนกฎหมายดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศ เชน พระราชบัญญัติสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม พระราชบัญญัติโรงงาน กฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ 
 
 



 

 512235 การวัดและเครื่องมือ                          3(2-2-5) 
  (Measurements and Instruments) 
 เทคโนโลยีของการวัดและการควบคุมในกระบวนการทางอุตสาหกรรม นิยามและคําจํากัดความของระบบ
การวัด เซนเซอรและเครื่องมือวัด หลักการของเซนเซอรและเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม การเลือก การติดต้ัง
และการประยุกตใชงานเซนเซอรและเครื่องมือวัดในระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 
 
512331 นิวแมติกสและไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม         3(2-2-5) 
  (Industrial Pneumatic and Hydraulic) 
ศึกษาหลักการทํางานเบื้องตนของระบบนิวแมติกสอุปกรณในระบบนิวแมติกส และระบบไฮดรอลิกสอุปกรณใน
ระบบไฮดรอลิกส เชน ชุดตนกําลัง วาลว และอุปกรณทํางาน ฯลฯ การออกแบบและเขียนวงจรควบคุม แบบ
ทํางานตอเน่ือง  อุปกรณไฟฟาและโซลินอยดวาลว การออกแบบและเขียนวงจรควบคุมการทํางานดวยรีเลยไฟฟา
และโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร (พีแอลซี) การบํารุงรักษาและแกไขปญหาของระบบ 
 
512332 การวิจัยดําเนินงาน                                   3(3-0-6) 
  (Operational Research) 
แนะนําเกี่ยวกับการวิจัยการดําเนินงานในการแกปญหา โดยเนนการใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร การจัด
โปรแกรมเชิงเสน รูปแบบการขนสง ทฤษฎีของเกมส ทฤษฎีการจัดสายการบริการ แบบจําลองวัสดุคงคลัง และ
การจําลองแบบปญหาเพื่อใชในการตัดสินใจ 
 
512333 หลักการออกแบบทางอุตสาหกรรม          3(2-2-5) 
  (Principle of Industrial Design) 
 หลักทั่วไปของการออกแบบ การออกแบบในทางอุตสาหกรรม การออกแบบเครื่องจักร อุปกรณ การ
ออกแบบเพื่อลดความเมื่อยลาที่เกิดจากการทํางาน การพัฒนาผลิตภัณฑ เครื่องมือเครื่องใชในการออกแบบ การ
ออกแบบเพื่อการผลิตและประกอบ การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อไมทําลายสิ่งแวดลอม 
 
 

512334 การออกแบบเครื่องจักรกล                                            3(3-0-6) 
  (Machine Design) 
 ข้ันตอนของการออกแบบ ทฤษฎีของความเสียหายที่ใชในการออกแบบช้ินสวนเครื่องจักรกลภายใตโหลด
สถิต และโหลดเปลี่ยนแปลง สปริง สกรูสงกําลังและสกรูยึดช้ินงาน รอยเช่ือม การขับดวยสายพานและโซ การ
ออกแบบเฟอง การออกแบบเพลา การออกแบบตลับลูกปน การออกแบบเพลา การออกแบบลิ่ม  รูปแบบของการ
ออกแบบช้ินสวนในการสงกําลัง โครงงานการออกแบบอุปกรณและเครื่องจักรทางวิศวกรรม เครื่องจักรอุปกรณ
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  
512335 จิตวิทยาอุตสาหกรรม          3(3-0-6) 
  (Industrial Psychology) 
 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม พื้นฐานทางพฤติกรรมของบุคคล การคัดเลือกบุคคลเขา
ทํางาน แรงจูงใจในการทํางาน ความพึงพอใจในการทํางาน ขวัญกําลังใจในการทํางาน มนุษยสัมพันธในการทํางาน 
การติดตอสื่อสารในการทํางาน ภาวะผูนํากับประสิทธิภาพในการทํางาน การฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร 
สภาพแวดลอมในการทํางาน และอุบัติเหตุและความปลอดภัยในการทํางาน 



 

512336            การจัดการองคกรและทรัพยากรมนุษยในงานอุตสาหกรรม         3(3-0-6) 
(Management of Organization and Human Resource in Industrial Work) 

 แนวความคิดและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย การออกแบบงานและวิเคราะหงานทาง
อุตสาหกรรม การบริหารอาชีพทางอุตสาหกรรม การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทางอุตสาหกรรม การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม การบริหารคาตอบแทนทางอุตสาหกรรม โรงงานสัมพันธและคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานอุตสาหกรรม กฎหมายที่เกี่ยวของกับทรัพยากรมนุษย ระบบสารสนเทศสําหรับงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 
 
512431   การจัดการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก            3(3-0-6) 
       (Management for Small and Medium Industries) 
      ศึกษาลักษณะ และคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก การบริหารงาน และปญหาที่เกี่ยวของ
ในการดาเนินธุรกิจ การเริ่มตนประกอบธุรกิจ การลงทุน การจัดหาเงินทุน การจัดองคกร การปฏิบัติงาน 
โครงสรางของตลาด และการดาเนินกลยุทธทางการตลาด ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลาง และขนาด
เล็กในระบบเศรษฐกิจ ศึกษาความสัมพันธของสวนตางๆ เชน การตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย ผลิต 
กฎหมายที่เกี่ยวของรวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ การประเมินการดาเนินงาน แนวโนม และบทบาทของธุรกิจ
ขนาดกลาง และขนาดเล็กในประเทศไทย 
 
512432 ระเบียบวิธีวิจัยการจัดการงานวิศวกรรม     3(3-0-6) 
  (Research Methods in Management Engineering) 
ความรู เกี่ยวกับทฤษฎี รูปแบบและกระบวนการวิจัย การออกแบบงานวิจัยการคนควาเอกสารที่เกี่ยวของ 
การศึกษางานวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การเขียนเคาโครงงานวิจัย การฝกปฏิบัติการวิจัย  การนําเสนอผลงานวิจัย 
การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา การกําหนดตัวแปรและสมมุติฐาน การสุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแปลความหมาย  การเสนอโครงการเพื่อทําวิจัย การประเมิน
โครงงานวิจัย 
 
512433 วิศวกรรมคุณคา                          3(3-0-6) 
  (Value Engineering) 

วิธีการของวิศวกรรมคุณคา และรูจักประยุกตใชเทคนิคของวิชาน้ี เพื่อการออกแบบผลผลิตอุตสาหกรรม
อยางมีข้ันตอน และสรรคสรางความคิดเพื่อปรับปรุง โดยการระดมความคิดของทีมหรือกลุม ทั้งน้ีเพื่อใหไดมาซึ่ง
ผลประโยชนสูงสุดในการผลิต เชน สามารถลดตนทุนการผลิตแตคุณภาพยังดีเลิศ การใชวิศวกรรมคุณคาในงาน
อุตสาหกรรม 
 
512434 ความรูเรื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานวิศวกรรม       2(1-2-3) 
  (Computer Literacy for Engineering) 
 ประวัติความเปนมาของคอมพิวเตอร รวมถึงวิวัฒนาการต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน และการพัฒนาใน
อนาคต ประโยชนของคอมพิวเตอร การบํารุงรักษา การใชงานอินเตอรเน็ต การใชคอมพิวเตอรออกแบบและชวย
ในการผลิตทางอุตสาหกรรม การแกปญหาทางอุตสาหกรรมโดยใชคอมพิวเตอร 
 
 



 

512435                 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานวิศวกรรม            3(2-2-5) 
                           (Computer Program for Engineers) 
 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรม การใชคอมพิวเตอรในการ
จัดการแกปญหาตางๆ ในงานวิศวกรรม เชน การออกแบบ การวางแผนการผลิต การประมวลผลการควบคุม
คุณภาพ หรือการใชคอมพิวเตอรในการควบคุมการทํางานของเครื่องจักรในระบบอัตโนมัติ รวมถึงการประยุกตใช
คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการตัดสินใจในงานวิศวกรรม ชนิดของขอมูลและตัวแปรการปฏิบัติการทาง
คณิตศาสตรและตรรกศาสตร โครงสรางการควบคุม การรับขอมูลและแสดงผลลัพธ ระบบแฟมขอมูลเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

512436 ระบบสารสนเทศในโรงงานอุตสาหกรรม        3(3-0-6) 
  (Information System of  Industrial  Factory) 
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  แหลงสารสนเทศกับการบริหารระบบสํานักงานอัตโนมัติ การนําระบบ
สารสนเทศมาประยุกตกับการบริหารงานอุตสาหกรรม หลักการสื่อสารขอมูลในองคกรที่เปนสวนหน่ึงขององคกร 
บริหารแหลงขอมูล การใชเทคนิคตางๆ ของการบริหารขอมูล เชน การวิเคราะห การออกแบบ ทบทวน และการ
จัดการดานบริหารดานขอมูลที่สัมพันธกับอุปกรณการควบคุม คํานวณและรวบรวมขอมูลปญหาของขอมูลที่ไดมา 
การเก็บขอมูล การดําเนินการ และการนําขอมูลที่ไดมาเพื่อตัดสินใจรวมทั้งประยุกตใช การใชระบบขอมูลเพื่อ
การเงิน การผลิต การคลัง การบัญชี การตลาด และการขาย  การประยุกตใชโปรแกรมฐานขอมูลเพื่อชวยในการ
จัดการ กรณีศึกษาการใชสารสนเทศในการจัดการ 
 
512437  วิศวกรรมความปลอดภัย       3(3-0-6) 
   (Safety Engineering) 
 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัย การจัดการดานความปลอดภัย การวิเคราะหและการปองกัน
อุบัติเหตุ จิตวิทยาอุตสาหกรรม อันตรายในอุตสาหกรรม การวิเคราะหอันตรายและการประเมินความเสี่ยง โรค
จากการทํางาน การปฐมพยาบาล อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล กฎหมายความปลอดภัย หลักการการควบคุม
มลพิษในอุตสาหกรรม การจัดการสิ่งแวดลอม ความรับผิดชอบขององคกรตอสังคม 

 
512438 การจัดการตนทุนสําหรับวิศวกร                                       3(3-0-6) 
  (Cost Management for Engineers) 
   ศึกษาแนวความคิด วิธีการและการดําเนินงานในการวิเคราะหตนทุนการผลิตสินคา  เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในธุรกิจ บทบาทและกระบวนการประมาณการตนทุนการผลิต การจักงบประมาณการผลิต รวมทั้งปญหา
พิเศษในการวิเคราะหตนทุนการผลิตเพื่อการจัดการและตัดสินใจ 
  
512439               กฎหมายเก่ียวกับการอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 
          (Law in Industrial Applications) 
 ศึกษาพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนเพื่อการอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ พระราชบัญญัติชวยอาชีพและวิชาชีพ พระราชบัญญัติสงวนอาชีพสําหรับคน
ไทย พระราชบัญญัติประกันสังคม พระราชบัญญัติรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม พระราชบัญญัติ
การสงเสริมพัฒนาฝมือแรงงาน พระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พระราชบัญญัติประกันสังคม 
 

  



 

4. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 
รหัสวิชา           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-ศ) 
512341 การเตรยีมฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรม                        1(0-45-0) 

(Preparation for Field Experience In Industrial Management Engineering) 
 เตรียมความพรอมสําหรับฝกประสบการณวิชาชีพในงานอุตสาหกรรม  หลักการและแนวคิดของฝก
ประสบการณวิชาชีพในงานอุตสาหกรรม ความพรอมในการทํางานรวมกับผูรวมงาน จริยธรรมในการประกอบ
วิชาชีพ การสื่อสาร บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ และการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงาน การเขียนรายงานวิชาการ (การเขียนและ
การนําเสนอรายงาน) การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานช่ัวคราว 1 ภาคเรียน 
 
512441            การฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรม                            5(0-450-0) 
                     (Field Experience In Industry) 

พื้นความรู : สอบผานรายวิชา 512341 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรม 
 นักศึกษาตองออกไปทํางานประหน่ึงเปนพนักงานเต็มเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาหในโรงงานหรือสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม ครบ 1 ภาคเรียนตามที่สาขาวิชากําหนด เมื่อเสร็จสิ้นการฝกงานแลวนักศึกษาจะตอง
จัดทํารายงานวิชาการ รายละเอียดการฝกงานในแตละวัน แผนการปฏิบัติงานตลอดฝกงาน การวิเคราะหจุดออน 

จุดแข็งของตนเอง วางแผนดําเนินการพัฒนาตนเอง นําเสนอผลการฝกงานและประสบการณเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในกลุม โดยวัดจากผลประเมินจากพนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ   คณาจารย
ในสาขาวิชา และจากรายงานวิชาการ โดยใหมีการนิเทศและอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
หลัก 
 

512442                  สหกิจศึกษา               6(0-640-0) 
         (Co-operative Education) 
 การปฏิบั ติงานดานวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ ศึ กษาในหนวยง านของภาครัฐหรือภาคเอกชน                 
โดยบูรณาการความรูที่ไดจากในหลักสูตรการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหน่ึง
เปนพนักงานขององคกร จัดทําโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงการ และการ
นําเสนอโครงการตามคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยนิเทศ เพื่อใหเกิดทักษะ องค
ความรูในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่เหมาะสม  ตอการปฏิบัติงาน 
เพื่อใหมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน ที่พรอมจะทํางานไดทันทีเมื่อสําเร็จการศึกษา 
 

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี เรียนไมนอยกวา         6    หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียน

มาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา
น้ี 


