
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
คณะวิศวกรรมศำสตร์  สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 

  
240-101 3(2-2-5) 
แนะน ำกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
Introduction to Computer Programming  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: ไม่มี 

หลักการและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การ
ท างาน ร่ วมกัน ของฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์  ห ลั กการ
กระบวนการของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  หลักการเบื้องต้นของ
การโปรแกรมแบบขับเหตุการณ์หรืออีฟเว้นท์ หลักการของ
ภาษาช้ันสูง วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ชนิดข้อมูล
พื้นฐาน ตัวแปร ค่าคงที่  ตัวด าเนินการและนิพจน์ ประโยค
ค าส่ังและประโยคค าส่ังเชิงประกอบ การท างานตามล าดับ การ
ท างานแบบทางเลือกและการท างานแบบวนซ้ า โปรแกรมย่อย
และกระบวนการส่งพารามิเตอร์ ขอบเขตการใช้งานของตัว
แปรและโปรแกรมย่อย ข้อมูลแบบอาร์ เรย์  ข้อมูลแบบ
โครงสร้าง ภาษาการเขียนโปรแกรมปัจจุบัน การฝึกเขียน
โปรแกรม 

Computer concepts, computer components; 
hardware and software interaction; electronic data processing 
concepts;  event-driven programming concepts; high-level 
language programming concepts; program design and 
development methodology; data types; constant; operations 
and expression; statement and compound statement, flow 
controls, sequence, alteration and iteration; subprograms and 
parameter passing process, scope of variable and subprogram, 
arrays and data structures; current programming language; 
programming practices 
 
322-171 3(3-0-6) 
คณิตศำสตร์วิทยำศำสตร์กำยภำพ 1  
Physical Science Mathematics I  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: ไม่มี 

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิตและ
ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ของอนุพันธ์ 
ปริพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของ
ปริพันธ ์

 Mathematical induction; functions and graphs; 
limit and continuity; derivatives of functions; applications 
of derivatives; integration of functions; improper 
integrals; application of integrals 
 
322-172 3(3-0-6) 
คณิตศำสตร์วิทยำศำสตร์กำยภำพ 2  
Physical Science Mathematics II  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :  322-171 คณิตศำสตร์วิทยำศำสตร์
กำยภำพ 1 

ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง อนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันหลายตัวแปร สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับที่
หนึ่งและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้น
อันดับที่สองที่มีสัมประสิทธ์ิเป็นค่าคงตัวและการประยุกต์ 
ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์ ระบบพิกัดเชิงขั้ว 

Sequences and series of real numbers; 
derivatives of functions of several variables; ordinary 
differential equations of first order and first degree; 
second order ordinary differential equations with constant 
coefficients; Laplace transforms and applications; polar 
coordinate system 
 
322-271 3(3-0-6) 
คณิตศำสตร์วิทยำศำสตร์กำยภำพ 3  
Physical Science Mathematics III  
รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน: 322-172 คณิตศำสตร์วิทยำศำสตร์
กำยภำพ 2 

ปริพันธ์หลายช้ัน เวกเตอร์แคลคูลัส ปริพันธ์ตาม
เส้นและปริพันธ์ตามผิว สมการเชิง อนุพันธ์สามัญเชิงเส้น
ที่มีสัมประสิทธ์ิเป็นตัวแปร อนุกรมฟูเรียร์ สมการเชิง
อนุพันธ์ย่อย 

Multiple integrals; vector calculus; line 
integrals and surface integrals; linear ordinary differential 
equations with variable coefficients; Fourier series; 
partial differential equations 



324-103   3(3-0-6) 
เคมีท่ัวไป 
General Chemistry  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: ไม่มี 

ปริมาณสัมพันธ์ ทฤษฎีอะตอม โครงสร้างอิเล็กตรอน
ของอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ          ธาตเรฟพรีเซน
เตทีพ  อโลหะ และธาตุทรานซิ ชัน  พันธะเคมี  เทอร์โม
ไดน ามิ ก ส์  ข อ ง เห ลวและส ารละล าย  ขอ งแข็ ง  แก๊ ส  
จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้ า 

Stoichiometry, basis of atomic theory, electronic 
structures of atoms, periodic properties, representative 
elements, nonmetal and transition metals, chemical bonding, 
thermodynamics, liquid and solution, solid, gas, chemical 
kinetic, chemical equilibrium, ionic equilibrium 
 
325-103 1(0-3-0) 
ปฏิบัติกำรเคมีทั่วไป  
General Chemistry Laboratory  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: ไม่มี 

ความไม่แน่นอนในการช่ังและตวง การหาค่าความ
เป็นกรด -เบสของสารละลายและการหาปริมาณด้วยการ
ไทเทรต เทอร์โมเคมี สมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย อัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี เคมีไฟฟ้า การวิเคราะห์แอนไอออนและ
แคตไอออนหมู่หนึ่งแบบกึ่งจุลภาค 

Uncertainty of measurement; pH measurements and 
quantitative analysis by titration; thermochemistry; colligative 
properties of solutions; rate of reactions;  electrochemistry; 
semimicro-qualitative analysis of anions and group I cations 
 

332-103 3(3-0-6) 
ฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 1  
Physics for Engineers I 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: ไม่มี 

หน่วย ปริมาณทางฟิสิกส์ และเวกเตอร์   แรงและการ
เคลื่อนที่   งาน พลังงานและโมเมนตัม  ระบบอนุภาค  การ
เคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง  การเคลื่อนที่แบบออสซิเลต  การ
เคลื่อนที่แบบคลื่น  อันตรกิริยาโน้มถ่วง   กลศาสตร์ของไหล  
ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์ 

Units, physical quantities, and vectors; forces 
and motions; work; energy, and momentum; system of 
particles; motion of rigid bodies; oscillatory motion; 
wave motions; gravitational interaction; fluid mechanics; 
heat and thermodynamics 
 

332-104 3(3-0-6) 
ฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 2  
Physics for Engineers II   
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 332-103 ฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 1 

ไฟฟ้าสถิต แม่ เหล็ก สนามแม่ เหล็กไฟฟ้าที่
เปลี่ยนตามเวลา กระแสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ 
กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น โครงสร้างอะตอม นิวเคลียส
และอนุภาคมูลฐาน 

Electrostatics; magnetism; time varying 
electromagnetic field; electric currents and electronics; 
electromagnetic waves; optics; special relativity; 
introduction to quantum mechanics; atomic structure; 
nucleus and particle physics 
 

332-113 1(0-2-1) 
ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 1  
Physics Laboratory for Engineers I  
รำยวิชำบังคับเรียนควบกัน: 332 -10 3  ฟิ สิ ก ส์ ส ำห รั บ
วิศวกร 1 

การใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ การ
วัดและความผิดพลาด กราฟและสมการ การเคลื่อนที่เป็น
วงกลม การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ การชน สมดุลแรง 
สปริงและการส่ัน โมเมนต์ความเฉื่อย สมดุลสถิตของวัตถุ
แข็งเกร็ง  

Vernier caliper & micrometer; measurement 
and uncertainty; graph and equation; circular motion; 
projectile motion; collision; force equilibrium; spring & 
oscillation; moment of inertia; static equilibrium of  rigid 
bodies 
 

 
 
 



332-114 1(0-2-1) 
ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 2  
Physics Laboratory for Engineers II   
รำยวิชำบังคับเรียนควบกัน : 332-104 ฟิสิกส์ท่ัวไป 2 

การใช้อุปกรณ์และมาตรวัดไฟฟ้ า วงจรไฟฟ้ า
กระแสตรง สนามไฟฟ้า การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า ตัวเก็บ
ประจุไฟฟ้า การใช้ออสซิลโลสโคป วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  
พฤติกรรมการก าทอนของวงจรอนุกรม RLC   

Electronics devices and multimeter; dc circuit; 
electric field; electromagnetic induction; capacitor; 
oscilloscope; ac circuits; resonance in RLC circuits 
 

200-101 1(1-0-2) 
แนะน ำวิศวกรรมศำสตร์  
Introduction to Engineering  
รำยวิชำบังคับก่อน :  ไม่มี 

ประวัติความเป็นมาของ วิศวกรรมศาสตร์ และ
พัฒนาการของวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ ส่ิงประดิษฐ์ที่ส าคัญ
ทางวิศวกรรมศาสตร์ในยุคสมัยต่ างๆ  องค์กรวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณวิศวกร เทคนิคการวิเคราะห์และการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เทคนิคการน าเสนอ 

History of engineering and evolution of various 
fields of engineering; major engineering achievements in each 
historical ages; some related engineering professional 
organizations; engineering ethics; systematic problem analysis 
and solving; presentation techniques 
 
 

216-111 3(2-3-4) 
เขียนแบบวิศวกรรม 1  
Engineering Drawing I  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: ไม่มี 

ความส าคัญของการเขียนแบบวิศวกรรม เครื่องมือ
อุปกรณ์และวิธีใช้  การเขียนตัวเลขและตัวอักษรชนิดของเส้น
และมาตรฐานส าหรับงานเขียนแบบเรขาคณิตประยุกต์  การ
เขียนภาพสามมิติ    ภาพฉายออโธ กราฟฟิก และการเขียนภาพ
ฉายออโธกราฟฟิก การเขียนภาพสเก็ต การเขียนภาพตัด การ
เขียนภาพแยกส่วนและภาพประกอบ การก าหนดขนาด และ
ความคลาดเคลื่อน และรายละเอียดอื่นๆ พ้ืนฐานการเขียนแบบ
ด้วยคอมพิวเตอร์ 

The importance of engineering drawing; 
drawing instruments and their uses; lettering; line types 
and standards; applied geometry; pictorial drawings, 
orthographic projection, orthographic drawing; freehand 
sketches; section drawing; detail and assembly drawing; 
dimensioning and tolerancing and descriptions; basic 
computer aided drawings 
 
221-101      3(3-0-6) 
กลศำสตร์วิศวกรรม 1  
Engineering Mechanics I  
รำยวิ ช ำบั งคั บ เรี ยน ร่ วม : 322 -171   คณิ ตศ ำสตร์
วิทยำศำสตร์กำยภำพ 1  

แนวคิดและหลักการพื้นฐานของสถิตยศาสตร์ 
ระบบแรงสองมิติและสามมิติ การรวมและการแยกแรง 
โมเมนต์ แรงคู่ควบ และระบบแรงสมมูล สมดุลของ
อนุภาคและวัตถุเกร็ง แผนภาพวัตถุอิสระ การวิเคราะห์
โครงข้อหมุน เฟรมและเครื่องจักรกล แรงเสียดทาน ศูนย์
ถ่วง เซนทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่  วงกลม
โมเมนต์ความ เฉื่ อยของโมห์  หลักการงาน เสมื อน 
เสถียรภาพของวัตถุ แนะน าพลศาสตร์เบื้องต้น 

Fundamental concepts and principles of statics; 
two and three dimensional force systems;  composition 
and resolution of forces; moments, couples and 
equivalent force system; equilibrium of particles and rigid 
bodies; free body diagrams; analysis of trusses, frames 
and machines;  friction; centres of gravity, centroids; 
moments of inertia of plane areas; Mohr's circle of 
moment of inertia; method of virtual work; stability; 
introduction to dynamics 
 
238-230 3(3-0-6) 
วัสดุวิศวกรรม  
Engineering Materials  
รำยวิชำบังคับก่อน: ไม่มี 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ 
กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้วัสดุวิศวกรรม 
ได้ แก่  โลห ะ  พอลิ เมอร์  เซ รามิ ก   วัสดุ ผสม  วัสดุ
อิเล็กทรอนิกส์ คอนกรีตและไม้ แผนภาพสมดุลเฟสและ



การน าไปใช้ประโยชน์ สมบัติเชิงกลของวัสดุ การเส่ือมสภาพ
ของวัสดุ 

Study of relationship between structures, properties, 
production processes and applications of engineering 
materials i.e. metals, polymers, ceramics, composites, 
electronic materials, concrete and wood; phase equilibrium 
diagrams and their interpretation; mechanical properties and 
materials degradation 
 
211-211 3(3-0-6) 
หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้ำ  
Fundamentals of Electrical Engineering 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: ไม่มี 
 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  แรงดันไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้า และก าลังไฟฟ้า  กฎของโอห์มและกฎของเคอร์
ชอฟฟ์   การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ   ก าลังไฟฟ้าจริง
และก าลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ  ตัวประกอบก าลัง  การปรับปรุงค่าตัว
ประกอบก าลัง   ระบบไฟฟ้าสามเฟส การส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า 
หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น 
  DC circuit analysis;  voltage, current and power; 
Ohm’s law and Kirchhoff’s law; AC circuit analysis; real and 
reactive power; power factor; power factor correction; three-
phase systems; methods of power transmission; transformers; 
introduction to electric machinery; generators and motors; 
basic electrical instruments 
 
210-202 1(0-3-0) 
ปฏิบัติกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำเบื้องต้น  
Basic Electrical Engineering Laboratory  
รำยวิชำบังคับเรียนร่วม:  210-211 วงจรไฟฟ้ำ 1 หรือ  
                                         211-211 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้ำ 

การทดลองประมาณ 10 หัวข้อ เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า
เบื้องต้น เครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือวัด
อย่างง่าย 

Approximately 1 0  laboratory experiments in basic 
electrical circuits, instruments, appliances, and measuring 
instruments 
 

216-241 3(3-0-6) 
กลศำสตร์ของไหล 1  
Mechanic of Fluids I  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 332 -10 3  ฟิ สิ ก ส์ ส ำห รั บ
วิศวกร 1 
หรือ  221-101 กลศำสตร์วิศวกรรม 1 

มโนทัศน์เบื้องต้น มิติและหน่วย สมบัติของของ
ไหล สถิตยศาสตร์ของไหล ความดันและการวัด  แรง
กระท าต่อวัตถุในของไหล การทรงตัวของวัตถุลอย และ
สมดุลสัมพัทธ์ มโนทัศน์ของของไหลสมมุติและของไหล
จริง การไหลแบบราบเรียบและปั่นป่วน การไหลแบบ
ความหนาแน่นคงที่ และไม่คงที่   การวิ เคราะห์ เชิ ง
อินทิ เกรต สมการต่อเนื่อง สมการโมเมนตัม สมการ
พลังงาน  และสมการเบอร์นู ลลีกับการประยุกต์กับ
เครื่องจักรกลของไหล  การวิเคราะห์เชิงมิติและการจ าลอง
แบบ การไหลในท่อ  แรงเสียดทานและความดันลดในท่อ 
การวิเคราะห์วงจรท่ออย่างง่าย การวัดอัตราการไหล 

Fundamental concepts, dimension and unit; 
fluid properties; fluid statics, pressure and measurements, 
forces on rigid body in fluid; stability of float body and 
relative equilibrium; ideal fluid and real fluid; laminar 
flow and turbulent flow; flow of compressible and 
incompressible fluid;  continuity equation, momentum 
equations, energy equation and Bernoullli’s equation 
applied to fluid machinery; dimensional analysis and 
dynamic similarity; flow inside pipe, frictions and 
pressure losses along pipe; basic piping network 
calculation; flow measurement 
 
216-391 3(3-0-6) 
หลักมูลวิศวกรรมเครื่องกล  
Fundamentals of Mechanical Engineering  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  216-241 กลศำสตร์ของไหล 1และ  
230-212 อุณหพลศำสตร์ 1 หรือ  215-231 อุณหพลศำสตร์
วิศวกรรม 1 
 แบบอย่าง และการวิเคราะห์วัฏจักรทางอุณหพล
ศาสตร์ โรงจักรไอน้ า  โรงจักรกังหันก๊าซ เครื่องยนต์
สันดาปภายใน  เครื่องท าความเย็น  เครื่องปรับอากาศ 
และฮีทปั๊ม   การถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น ได้แก่ การน า  



การพ า และการแผ่ รั ง สี  เค รื่ อ งแลก เปลี่ ยน ความร้อน 
จลนพลศาสตร์เครื่องจักรกล  ได้แก่  การเคลื่อนที่ของวัตถุเกร็ง  
การเคลื่อนที่สัมพัทธ์  การวิเคราะห์กลไก  เช่น  แขนต่อ  เฟือง  
ลูกเบี้ยว และกลไกการส่งก าลังบางชนิด 
 Analysis of engineering cycles; applications to 
steam power plants, gas turbine plants, internal-combustion 
engines, refrigerating plants, air conditioning plants and heat  
pump;  basic heat transfer, conduction, convection, radiation 
and heat exchangers;  kinematics of rigid bodies,  analysis of 
linkages, cams, gear trains and power transmission devices 
 
221-201 3(3-0-6) 
กลศำสตร์ของแข็ง 1  
Mechanics of Solids I  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 221-201 กลศำสตร์วิศวกรรม 1 

แนะน ากลศาสตร์ของวัตถุที่เปลี่ยนรูปได้ พฤติกรรม
ของวัตถุเมื่อรับแรง ความเค้น ความเครียด และกฎของฮุค 
ทฤษฎีการบิดเบื้องต้น การดัดและความเค้นในคาน แผนภาพ
แรงเฉือนและโมเมนต์ของคาน การโก่งตัวของคาน การ
วิเคราะห์ความเค้นและความเครียดในระนาบเดียว วงกลมของ
โมห์ แรงกระท ารวมและแรงเยื้องศูนย์ แรงกระท าทันทีทันใด 
แรงกระแทก ทฤษฎีการโก่งเดาะเบื้องต้น แนะน าทฤษฎีการ
วิบัติ 

Introduction to mechanics of deformable bodies; 
behavior of materials under loads; stress, strain and Hooke's 
law; elementary theory of torsion; bending and stresses in 
beams, shear force and bending moment diagrams; deflection 
of beams; analysis of plane stress and plane strain; Mohr’s 
circle of stresses and strains; combined and eccentric 
loadings; shock and impact loads; elementary theory of 
buckling; introduction to failure theory 
  
225-251 3(3-0-6) 
สถิติวิศวกรรม 1  
Engineering Statistics I  
รำยวิชำบังคับก่อน:แ ไม่มี 

วิธีการทางสถิติ ลักษณะสมบัติของข้อมูลและการ
วิเคราะห์ ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะ
เป็นแบบช่วง การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง การแจก

แจงของส่ิงตัวอย่าง ทฤษฎีการประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้นตรง  สหสัมพันธ์ 

Statistical methods; properties of data and 
analysis; probability; random variable; discrete 
probability distribution function; continuous probability 
distribution function; sampling distribution; estimation 
theory; test of hypothesis; analysis of variance; linear 
regression analysis; correlation 
 
226-211 3(3-0-6) 
กระบวนกำรผลิต  
Manufacturing Processes  
รำยวิชำบังคับก่อน:  ไม่มี 
 กระบ วนก ารท างอุ ต ส าห กรรมก ารผลิ ต 
องค์ประกอบและปัจจัยการผลิต กรรมวิธีการผลิตที่ส าคัญ 
เช่น การหล่อโลหะ การขึ้นรูปโลหะ การตัดเฉือนวัสดุ การ
ขึ้นรูปวัสดุผง การขึ้นรูปพลาสติก การเช่ือมแบบหลอม
ละลาย กระบวนการเช่ือมประสานแบบอื่นๆ กรรมวิธีทาง
ความร้อน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในออกแบบ ผลิต 
และวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเบื้องต้น เทคโนโลยีการผลิต
แบบก้าวหน้า การวัดละเอียดและมาตรวิทยา 

Industrial manufacturing processes, 
manufacturing components and production factors; 
manufacturing processes such as foundry, metal forming, 
material cutting, powder forming, plastic forming, fusion 
welding other weld-joint types, heat treatment; 
CAD/CAM/CAE technologies; advanced manufacturing 
processes precision, measurement and metrology 

 
226-212 1(0-3-0) 
ปฏิบัติกำรกระบวนกำรผลิต 1  
Manufacturing Processes Laboratory I  
รำยวิชำบังคับเรียนร่วม: 226-211 กระบวนกำรผลิต 

การปฏิบัติการด้านการกลึงโลหะ เช่น การกลึง
ปอก กลึงปาดหน้า กลึงเรียว กลึงเกลียว กลึงขึ้นลาย    เป็น
ต้น การปฏิบัติการทางด้านการเช่ือมโลหะ เช่น การเช่ือม
ไฟฟ้า การเชื่อมแก๊ส เป็นต้น การปฏิบัติการด้านโลหะแผ่น 
เช่น การบัดกรี การขึ้นรูปโลหะแผ่น การหล่อโลหะ การ



ท าแบบ  การผสมทรายและท าแบบหล่อ  การเทโลหะ
หลอมเหลวลงในแบบหล่อ เป็นต้น 

Laboratory experiments in turning, facing, tapering, 
screw-thread cutting, knurling,  welding, arc welding, 
Oxyfuel-Gas welding; sheet metal, soldering, sheet metal 
forming; casting operations, pattern making, sand blending, 
mold making, and pouring 
 
226-214 1(0-3-0) 
ปฏิบัติกำรกระบวนกำรผลิต 2  
Manufacturing Processes Laboratory II  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 226-211 กระบวนกำรผลิต และ  
226-212 ปฏิบัติกำรกระบวนกำรผลิต 1 

ปฏิบัติการกลึงโลหะ เช่น กลึงยันศูนย์ กลึงเรียวและ
กลึงเกลียว การกัดโลหะ เช่น การกัดผิวเรียบ กัดร่องและกัด
เฟืองตรง การไสผิวเรียบ การไสผิวเอียงและไสร่องฉาก การ
เจียระไนผิวราบและทรงกระบอก การคว้านบนเครื่องกลึงด้วย
ฟิกซ์เจอร์ติดหน้ าจาน การกัดด้วยอุปกรณ์จับยึดประจ า
เครื่องกัดโดยยึดงานด้วยฟิกซ์เจอร์ การเจาะด้วยจิ๊ก การตัดเจาะ
ด้วยแม่พิมพ์ การเจียระไนทรงกระบอก วัดละเอียดในเชิงความ
ยาวและมิต ิ

Practices of turning, turning between centers, tapper 
turning, thread cutting; milling operations, face milling, slot 
milling, spur gear milling; shaping operations, flat plane 
shaping, angular shaping, slot shaping; surface grinding 
cylindrical grinding; turning and milling on CNC machine 
tool; boring with fixture, milling with standard equipments, 
milling with fixtures, drilling with jig, blanking and piercing, 
cylindrical grinding; precision measurement in length and 
dimension 

 
230-212 3(3-0-6) 
อุณหพลศำสตร์ 1   
Thermodynamics I  
รำยวิชำบังคับก่อน: ไม่มี  
                  กฎข้อที่หนึ่งและสองของอุณหพลศาสตร์ ฟังก์ช่ัน
ต่าง ๆ เชิงอุณหพลศาสตร์และการประยุกต์  งานและความร้อน  
สมบัติของสารบริสุทธ์ิ  กระบวนการไหลของของไหล   การ
หาค่าสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของสารต่าง ๆ  จากกราฟ  

ตาราง  และสมการสถานะ  ลักษณะการไหลของของไหล
ในท่อและการไหลผ่านหัวฉีดชนิดต่าง ๆ  วัฏจักรคาร์โนท์   
เอนโทรปี 
                  The first and the second laws of 
thermodynamic, thermodynamic functions and 
applications; work and heat; properties of pure 
substances; flow processes of fluid; thermodynamic 
properties of substances from graphs and tables and 
equations of state; fluid flow inside pipes and flow 
through nozzles; Carnot cycle; entropy 
 
225-252    2(2-0-4) 
สถิติวิศวกรรม 2   
Engineering Statistics II  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  225-251 สถิติวิศวกรรม 1 

การถดถอยเชิงเส้นตรงอย่างซ้อน หลักการ
ออกแบบการทดลอง การออกแบบการทดลองส าหรับ
ปัจจัยเดียว การออกแบบการทดลองแบบบล็อค การ
ออกแบบการทดลองส าหรับหลายปัจจัย การออกแบบการ
ทดลองส าหรับหลายปัจจัยแบบ 2k โปรแกรมช่วยการ
วิเคราะห์ด้านสถิติ 

Multiple linear regression; principles of 
experimental  designs; experimental  design with single  
factor; experimental  design with  blocking factor; 
experimental  design  with  several  factors; 2 k factorial  
design; statistical analysis software   
 
225-321 3(3-0-6) 
วิศวกรรมควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม           
Safety and Environmental Engineering 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: ไม่มี 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการความปลอดภัย 
การวิเคราะห์อันตรายและการป้องกันการสูญเสีย กฎหมาย
ความปลอดภัย ระบบการจัดการความปลอดภัย ปัจจัย
มนุษย์ การวิเคราะห์อันตรายและการประเมินความเส่ียง 
อันตรายในการท างาน โรคจากการท างาน การปฐม
พยาบาล อุปกรณ์ป้ องกัน ภัยส่วนบุ คคล  มลพิษใน
อุตสาหกรรมและการป้องกัน การจัดการส่ิงแวดล้อม ความ
รับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม 



 Introduction to safety principles; accident analysis 
and loss prevention; safety laws; principle of safety 
management system; human factor; hazard analysis and risk 
assessment; workplace hazards; work diseases; first aid; 
personal protection equipments; industrial pollution and 
prevention; environmental management; corporate social 
responsibility 
 
225-322 3(3-0-6)   
กำรศึกษำกำรท ำงำนในอุตสำหกรรม     
Industrial Work Study  
รำยวิชำบังคับเรียนควบกัน :  225-323 ปฏิบัติกำรศึกษำกำร
ท ำงำนในอุตสำหกรรม  
 ความหมายและความส าคัญของการปรับปรุงผลิต
ภาพ  ความหมายของการศึกษาการท างาน  การศึกษาวิธี 
หลักการประหยัดการเคลื่อนที่  แผนภูมิกระบวนการไหล  
แผนภาพการไหล แผนภูมิการปฏิบัติงาน  แผนภูมิพหุกิจกรรม 
แผนภูมิซิโม  การวัดงาน ขั้นตอนการศึกษาเวลา  การประเมิน
อัตราการท างาน  การค านวณเวลาปรกติและเวลามาตรฐาน  
การชักตัวอย่างงาน ระบบข้อมูลมาตรฐาน  ระบบเวลาการ
เคลื่อนที่ที่ก าหนดไว้ ค่าจ้างจูงใจ 
       Definition and importance of productivity 
improvement; definition of the work study; method study; 
principles of motion economy; flow process chart, flow 
diagram, multiple activity chart, operation chart, simo chart; 
work measurement, steps in making a time study, operation 
pace rating, calculation of normal time and standard time; 
work sampling; standard data systems; predetermined motion-
time systems; wage incentive 
 
225-323 1(0-3-0)   
ปฏิบัติกำรศึกษำกำรท ำงำนในอุตสำหกรรม   
Industrial Work Study Laboratory  
รำยวิชำบังคับเรียนควบกัน :  225-322 กำรศึกษำกำรท ำงำนใน
อุตสำหกรรม 
       เรียนรู้การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ใน
การศึกษาการท างาน  หลักการประหยัดการเคลื่อนที่ การใช้
แผนภูมิต่างๆ ส าหรับการศึกษาวิธี เช่น แผนภูมิกระบวนการ
ไหล  แผนภูมิการปฏิบัติงาน  แผนภูมิพหุกิจกรรม แผนภูมิซิโม 

เป็นต้น การแบ่งงานเป็นงานย่อย การศึกษาเวลามาตรฐาน 
ก ารป ระ เมิ น อั ต ร าก ารท าง าน  ก ารใ ช้ โป รแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกในการค านวณหาเวลา
มาตรฐาน การชักตัวอย่างงาน การน าเสนอโครงงานย่อย 

Learning to use tools and equipment for work 
study; principles of motion economy;  charts and 
diagrams such as flow process chart, operation chart, 
multiple activity chart, and simo chart; dividing operation 
into element; standard time study; assessing the rate of 
working; using a computer program to facilitate for 
calculating standard time; work sampling; mini-project 
study and presentation 
 
225-331    3(3-0-6) 
กำรควบคุมคุณภำพ   
Quality  Control  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  225-251 สถิติวิศวกรรม 1 

สถิติที่ใช้ในงานควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุม
ส าหรับข้อมูลผันแปร แผนภูมิควบคุมเชิงลักษณะ แผนภูมิ
ควบคุมกระบวนการผลิตชนิดอื่น  ๆ แผนการชักส่ิง
ตัวอย่าง เส้นโค้งโอซี  แผนการชักส่ิงตัวอย่างเชิงเดี่ยว 
แผนการชักส่ิงตัวอย่างเชิงเดี่ยวแบบมีการกรอง แผนการ
ชักส่ิงตัวอย่างเชิงคู่ แผนการชักส่ิงตัวอย่างเชิงคู่แบบมีการ
กรอง แผนการชักส่ิงตัวอย่างแบบต่อเนื่อง แผนการชักส่ิง
ตั วอ ย่ าง เชิ ง ซ้ อน  แ ผน การ ชั ก ส่ิ งตั วอ ย่ างภ ายใต้
มาตรฐานเอ็มไอแอล-เอสทีดี-105อี แผนการชักส่ิงตัวอย่าง
ส าหรับข้อมูลผันแปร การวิเคราะห์ต้นทุนคุณภาพ ทฤษฎี
ความน่าเช่ือถือ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ระบบ
บริหารคุณภาพ มาตรฐานไอเอสโอ 9000  รางวัลคุณภาพ
แห่งชาต ิ
       Statistics for quality control, control charts for 
variables, control charts for attributes, other types of 
control charts; acceptance sampling, OC  curve, single 
sampling plan, rectified single sampling plan, double 
sampling plan, rectified double sampling plan, continuous 
sampling plan, multiple sampling plan; sampling plan 
under military standard  MIL-STD-105E; sampling plan 
for variables; quality cost analysis, reliability theory; total 



quality management (TQM); quality management system, 
ISO 9000 standards, national quality award 
 

225-341    3(3-0-6) 
กำรวำงแผนและควบคุมกำรผลิต  
Production  Planning  and  Control  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  225-251 สถิติวิศวกรรม 1 

ระบบการผลิตและบริการ เทคนิคการพยากรณ์ การ
บริหารสินค้าคงคลัง การวางแผนความต้องการวัสดุ (เอ็มอาร์พี) 
ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี การวิเคราะห์ต้นทุนและก าไร
ในอุตสาหกรรมและบริการ การวางแผนการผลิต การใช้
โปรแกรมเชิงเส้นในการวางแผนการผลิต การจัดล าดับการผลิต 
การบริหารโครงการด้วยเพิร์ทและซีพีเอ็ม การจัดการซ่อมบ ารุง 
       System of manufacturing and service; forecasting 
technique; inventory management; material requirement 
planning (MRP); just in time manufacturing system; analysis 
of cost and profit in industry and service; production planning, 
using linear programming in production planning; scheduling, 
project management with PERT and CPM; maintenance 
management 
 

225-342    3(3-0-6) 
กำรวิจัยกำรด ำเนินงำน   
Operations Research  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  225-251 สถิติวิศวกรรม 1 

ความรู้เบื้องต้นของระเบียบวิธีการวิจัยการด าเนินงาน
ในการแก้ปัญหาวิศวกรรมอุตสาหการในปัจจุบัน โดยเน้นการ
ใช้วิธีการสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์ หลักการของโปรแกรม
เชิงเส้นตรง วิธีซิมเพลกซ์และทฤษฎีดูอาลิตี้ รูปแบบการขนส่ง 
กระบวนการตัดสินใจ ทฤษฎีเกมส์ รูปแบบสินค้าคงคลัง 
ทฤษฎีแถวคอย โปรแกรมพลวัต การจ าลอง 

Introduction  to the methodology of operations 
research in modern industrial engineering problem solving, 
emphasizing the use of mathematic models, linear 
programming, simplex method and duality theory; 
transportation model; decision making process; game theory; 
inventory model;  queuing theory; dynamic programming; 
simulation 
 

 
 

225-343    3(3-0-6) 
เศรษฐศำสตร์วิศวกรรม   
Engineering Economy  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน:  ไม่มี 

หลักการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ แนวความคิด
เกี่ยวกับต้นทุน ค่าของเงินที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 
ค่าเส่ือมราคา การประเมินโครงการ การเปรียบเทียบและ
การเลือกทางเลือก มูลค่าปั จจุบัน  มูลค่ารายปี  อัตรา
ผลตอบแทนภายในและอัตราผลตอบแทนภายนอก 
ผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การ
ทดแทนทรัพย์สิน การตัดสินใจภายใต้ความเส่ียงและความ
ไม่แน่นอน การประมาณภาษีเงินได้ 

Principles of engineering economy; cost 
concepts; time value of money; break even analysis; 
depreciation; evaluating a project; comparison and 
selection among alternatives; present worth, annual 
worth; benefit-cost ratio analysis; internal rate of return, 
external rate of return; replacement analysis; decision 
making  under uncertainty and risk; income tax 
evaluation 
 

225-344    3(3-0-6) 
กำรออกแบบโรงงำนอุตสำหกรรม  
Industrial  Plant  Design  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน:  ไม่มี 

การเลือกสถานที่ ตั้ งโรงงาน  การวิ เคราะห์
ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์กรรมวิธีการผลิต การค านวณ
เครื่องจักรและก าลังคน ความสัมพันธ์ของกิจกรรม การ
ไหล และพ้ืนที่การผลิต การล าเลียงและขนถ่ายวัสดุ การจัด
ดุลสายงานการผลิต ประเภทพื้นฐานของผังโรงงานและ
การวางผังโรงงาน การออกแบบระบบสนับสนุนต่างๆ 
ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ระบบประปา ระบบ
บ าบัดมลพิษ ระบบพลังงานความร้อน ระบบพลังงาน
ไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
ระบบส่ือสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบความปลอดภัย เป็นต้น 

The selection of plant location; product and  
process analysis; machine selection and load calculation; 
manpower requirement; activity, flow and space 
relationships analysis; material handling; assembly line 



balancing  techniques; basic types of layout and plant layout; 
design of supporting systems for industrial plant: water supply 
and  distribution system, waste treatment system, thermal 
energy system, electrical power and illumination systems, air 
conditioning and ventilation systems, telecommunication 
system and information technology, safety system, etc 

 
 

225-345 3(3-0-6) 
วิศวกรรมซ่อมบ ำรุง  
Maintenance Engineering  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :  ไม่มี 
 แนวความคิดเกี่ยวกับการซ่อมบ ารุง วงจรชีวิตของ
เครื่องจักร ประเภทของการซ่อมบ ารุง การจัดองค์กรเพื่อการ
ซ่อมบ ารุง การจัดการวัสดุส าหรับการซ่อมบ ารุง ระบบข้อมูล
และขั้นตอนปฏิบัติงานการซ่อมบ ารุง การเส่ือมสภาพของ
เครื่องจักร  การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ ระบบการ
หล่อลื่น ต้นทุนในการซ่อมบ ารุง การวางแผนและจัดล าดับงาน
ซ่อมบ ารุง การวัดและประเมินผลงานซ่อมบ ารุง การซ่อมบ ารุง
แบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 

Maintenance concept; machine life cycle; 
maintenance type; maintenance organization; maintenance 
material management; maintenance work flow and data; 
machine deterioration; inspection and lubrication system; 
maintenance cost; maintenance planning and scheduling; 
maintenance evaluation; total productive maintenance 
 

225-351 3(3-0-6) 
กำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน  
Logistics and Supply Chain Management  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :  ไม่มี 
 หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความส าคัญ
ของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ บทบาทของโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมต่อโซ่อุปทาน การ
วางแผนโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การเลือกท าเลที่ตั้ง การ
พยากรณ์ การวางแผนการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง และ
คลังสินค้า การจัดการการขนส่ง การจัดการบรรจุภัณฑ์ การ
จัดซ้ือและจัดหา กรณีศึกษา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานในอุตสาหกรรม 

 Principle of logistics and supply chain 
management; the importance of logistics and supply 
chain management to  strategic management; the role of 
industrial logistics to supply chain; logistics and supply 
chain planning; location selection; forecasting; 
production planning; inventory and warehouse 
management; transportation management; packaging 
management; purchasing and procurement; case study of 
logistics and supply chain management in industry 
 

225-464    1(1-0-2) 
กฎหมำยอุตสำหกรรม      
Industrial Laws  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :  ไม่มี 

พระราชบัญญัติ วิศวกร  กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติโรงงาน  พระราชบัญญัติจดทะเบียน
เครื่องจักร พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  ขั้นตอนทาง
กฎหมายในการตั้งโรงงาน  กฎหมายผังเมืองและเทศ
บัญญัติที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน  กฎหมายแรงงานสัมพันธ์  
สวัสดิการสังคม  กฎหมายเกี่ยวกับการประกันสังคม  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม 

Engineering acts, case studies in industrial laws 
such as factory acts, the machinery registration acts and 
hazardous substance acts; legal proceeding for 
establishing a factory; town and country planning acts 
and local administration regulations related to factory 
plants; labor relations, labor welfare and social security 
laws; other related environmental laws 
 

226-314 3(3-0-6) 
วิศวกรรมเครื่องมือ   
Tool Engineering  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: ไม่มี 
 อุปกรณ์ทางกลที่ช่วยก าหนดต าแหน่งช้ินงานทั้ง
ที่เป็นต าแหน่งแบบอยู่กับที่และต าแหน่งขณะเคลื่อนที่  
อุปกรณ์ทางกลที่ช่วยในการตัด การวัด การประกอบ การ
เช่ือม และการขนย้าย เครื่องมือที่ถูกออกแบบจากขนาด
และความคลาดเคลื่อนที่ยินยอมของช้ินงาน ความคลาด
เคลื่อนสะสม การเลือกและการค านวณเกี่ยวกับช้ินส่วน



ทางกลที่ใช้ในการส่งผ่านแรง เช่น ลิ่ม ลูกเบี้ยว สกรู ทอกเกิล 
ตัวอย่างจิ๊กและฟิกซ์เจอร ์

Positioning devices; devices to assist in cutting, 
measuring, assembling, welding and handling workpieces; 
tools designed from workpiece dimension and its tolerances; 
stacking tolerances; selection of mechanical components such 
as wedge, cam, screw, toggle, and calculations thereof for 
force transmission; examples of jig and fixture 
 
226-361 3(3-0-6) 
เทคโนโลยีคอมพิ วเตอร์ เพื่ อกำรออกแบบและกำรผลิต
Computer Technology for Design and Manufacturing
รำยวิช ำบั งคั บ เรียน ผ่ ำนก่ อน  : 322 -172  คณิ ตศำสตร์
วิทยำศำสตร์กำยภำพ 2 และ 226-211 กระบวนกำรผลิต 
รำยวิชำบังคับเรียนร่วม : 226-364 ปฏิบัติกำรเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพื่อกำรออกแบบและกำรผลิต 
                  พื้นฐานพีชคณิตและเรขาคณิต การแปลงรูปทาง
เรขาคณิต แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในงานคอมพิวเตอร์
กราฟิ ก  เทคโนโลยีคอมพิ ว เตอร์ ช่ วยในการออกแบบ 
คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม คอมพิวเตอร์
ช่วยในการผลิตและคอมพิ ว เตอร์ ช่ วยในการวางแผน
กระบวนการผลิต การเขียนโปรแกรมควบคุมเชิงเลขส าหรับ
ควบคุม เครื่องจักรอัตโนมัติ  การบู รณาการเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม เช่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ในกระบวนการออกแบบแม่พิมพ์และการฉีดพลาสติก เป็นต้น 

Basic algebra and geometry; geometric 
tramsformation; mathematical models in computer graphic; 
computer technology in computer aided design, computer 
aided engineering, computer aided manufacturing, computer 
aided process planning; numerical control programing; 
integrated computer technology in industry i.e. plastic 
injection mold design and process analysis 
 
226-364  1(0-3-0) 
ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อกำรออกแบบและกำรผลิต    
Computer Technology for Design and Manufacturing Laborator
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :  216-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1 
วิชำบังคับเรียนร่วมกัน :   226-361 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ
กำรออกแบบและกำรผลิต 

การสร้างแบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ 
2 มิติและ 3 มิติ การสร้างแบบจ าลองรูปพื้นผิวและรูปทรง
ตัน การสร้างรูปช้ินส่วนประกอบ การสร้างแบบงาน
ช้ินส่วนและช้ินส่วนประกอบ การใช้คอมพิวเตอร์
วิ เค ร า ะ ห์ ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม เบื้ อ ง ต้ น  ก า ร เขี ย น
โปรแกรมควบคุมเชิงเลข การควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ 
ซีเอ็นซี การใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ช่วยในการผลิต 
โครงงานคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและผลิตทางวิศวกรรม 

Computer modeling in 2 D and 3 D; surface 
modeling; assembly modeling; part drawing and 
assembly drawing creation; basic computer aided 
application; numerical control programing; computer 
numerical machine controlling; computer aided 
manufacturing software usage; engineering computer 
aided design and manufacturing project 
 
225-361 1(0-3-0) 
กรณีศึกษำและเรียนรู้งำนในอุตสำหกรรม  
Case Study and Industrial Plant Visit   
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :   ไม่มี 

ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ครอบคลุม
ระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น ระบบทางกล ระบบ
ความร้อนและไอน้ า ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
ระบบไฟฟ้า ระบบน้ า ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบสนับสนุน
การผลิต ระบบบริหารการผลิต ชุมชนสัมพันธ์ และ
กระบวนการผลิต; เลือกกรณีศึกษาในระบบงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในโรงงานอุตสาหกรรมตามความสนใจ 

Plant visit of selected industry; each group of 
students are assigned the related topics on plant structure 
and facilities: mechanical system, heating and streaming 
systems, air conditioning and ventilation systems, 
electrical system, water supply system, wastewater 
treatment system, production support system, production 
management system, social relations aspects and 
production processes; selecting case studies from the 
plants in each group of students on interests 
 
 
 



225-363   ไม่น้อยกว่ำ 320 ช่ัวโมง 
กำรฝกึงำน    
Practical Training  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 225-322 กำรศึกษำกำรท ำงำนใน
อุตสำหกรรม 
เงื่อนไข: เรียนผ่ำนรำยวิชำในหลักสูตรวิศวกรรมอุตสำหกำร
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 88 หน่วยกิต 

การฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ อย่างน้อย 320 ช่ัวโมง ภายใต้ความดูแลของวิศวกรอุตสา
หการที่มีประสบการณ์ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน งานที่เลือกฝึกจะต้องได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา
ก่อน และเขียนรายงานเสนอภาควิชาเมื่อเสร็จส้ินการฝึกงาน 

Practical Training with minimum of 3 2 0  hours of 
relevant in industrial engineering under supervision of 
experienced engineers in state enterprise, government 
agencies, or private sectors; the selected practice approved by 
department; submitting a written report to department at the 
end of the training  
 
225-421 3(3-0-6) 
กำรยศำสตร ์     
Ergonomics  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 

ความหมายและความส าคัญ ของการยศาสตร์ 
โครงสร้างและการท างานของร่างกายมนุษย์ เช่น ระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อ ระบบประสาท หลักชีวกลศาสตร์ พลังงานและ
การสูญเสียพลังงานในกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์  ความสามารถ
และข้อจ ากัดในการรับรู้ข่าวสาร สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ
การท างาน การออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ท างานและ
จอภาพแสดงข่าวสารโดยอาศัยหลักการพื้นฐานทางการย
ศาสตร์ 

Definition and importance of ergonomics; structure 
and function of human body: musculoskeletal systems; 
nervous system; biomechanics;  energy consumption and 
energy efficiency; capacity and limitation of human  works; 
working environments; tools and equipment design; 
workstation and workplace design; displays and controls 
design based on ergonomics  principles 
 

 

225-461 1(0-3-0) 
โครงงำนวิศวกรรมอุตสำหกำร 1  
Industrial Engineering Project I     
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน:  ไม่มี 

การค้นคว้าโดยนักศึกษาในปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิศวกรรมอุตสาหการ โดยการแนะน าของอาจารย์
ผู้สอน การด าเนินการก าหนดหัวข้อเรื่อง การค้นคว้า
เอกสารและ/หรือการศึกษาเบื้องต้น และเขียนข้อเสนอ
โครงงานเสนอต่อภาควิชา เพื่อขอความเห็นชอบใน
การศึกษาค้นคว้าเพิ่ม เติมในวิชา 225 -462 โครงงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ 2 นักศึกษาต้องเตรียมงานด้าน
เอกสาร กรอบแนวคิด หรือการออกแบบอย่างสมบูรณ์ 
ส าหรับการทดลองหรือการผลิตในวิชา 225-462 โครงงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ 2 นักศึกษาต้องส่งรายงานข้อเสนอ
โครงงาน และน าเสนอโครงงานแบบปากเปล่าเมื่อส้ินภาค
การศึกษา 

Investigation by students on the selected 
industrial problems under the supervision of department's 
faculty members; carrying out in topic setting, literature 
reviews and/or preliminary studies; submitting proposals 
for approval to the department and for further 
investigation in 2 2 5 -4 6 2 ; preparing documents 
documents, conceptual framework, or design completely 
by students for experiments or manufacturing in 225-462; 
requiring to submit project proposal reports and to do an 
oral presentation by students at the end of semester 
 

225-462   3(0-9-0) 
โครงงำนวิศวกรรมอุตสำหกำร 2  
Industrial Engineering Project II       
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 225-461 โครงงำนวิศวกรรม 
                                                                                อุตสำหกำร 1 
      โครงงานสืบเนื่องต่อจากวิชา 225 -461 โครงงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 นักศึกษาต้องท าโครงงานภายใต้
การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา โครงงานที่ท าอาจเป็น
งานวิจัย งานออกแบบและพัฒนา งานผลิตหรืองานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษาต้อง
ส่งรายงานโครงงาน และน าเสนอโครงงานแบบปากเปล่า
เมื่อส้ินภาคการศึกษา 



      Continuity of this subject after completing in 2 2 5 -4 6 1 ; 
doing students’ project under the supervision of their 
supervisors; possibly doing projects on engineering research, 
design and development, manufacturing, or such topics 
related to the industrial engineering problems; requiring to 
submit final reports and to do an oral presentation by students 
at the end of semester 
 
225-362 1(1-0-2) 
เตรียมสหกิจศึกษำ    
Pre-cooperative Education  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 
 การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานสหกิจศึกษา 
การศึกษาและค้นคว้าเอกสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ ฝึกงาน 
การพัฒนาโครงร่างการศึกษาวิจัยส าหรับสหกิจศึกษา การ
วางแผนงานวิจัยและสัมมนา การน าเสนอรายงานหน้าช้ัน 
 Cooperative education preparatory session; review 
of literature related to the assigned research project; 
development of the project proposal; research planning and 
seminar; oral presentations 
 
225-463 7(0-35-0) 
สหกิจศึกษำ 
Cooperative Education  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 225-362 เตรียมสหกิจศึกษำ 
 การฝึกงานและศึกษาระบบการท างานจริงที่เกี่ยวข้อง
กับวิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานในฐานะ
เสมือนพนักงานของสถานประกอบการ  เพื่อเสริมสร้างให้เกิด
การพัฒนาทักษะด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู้ใน
ห้องเรียนกับประสบการณ์การท างาน นักศึกษาจะต้องมีช่ัวโมง
การท างานเต็มเวลาในสถานประกอบการธุรกิจรวมไม่น้อยกว่า 
16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา และการประเมินผลการ
ท าง าน จะปฏิ บั ติ โด ยอ าจ ารย์ที่ ป รึ กษ าร่ ว มกั บสถาน
ประกอบการ เมื่อส้ินสุดการฝึกงาน นักศึกษาต้องรายงานและ
จัดท ารายงานสรุปผล การท างานฉบับสมบูรณ์ให้กับสถาน
ประกอบการ 
 Practical training and studying of real workplace 
system related to industrial engineering as a full time staff of 
an entrepreneur; establishment of a professional skill based on 

the integration of classroom theory and practical work 
experience; at least 1 6  weeks or a semester in the 
workplace; carrying out an evaluation by both the project 
advisor and the entrepreneur; oral presentation and final 
report submission to the entrepreneur 
  
225-324 3(3-0-6) 
วิศวกรรมปัจจัยมนุษย์  
Human Factors Engineering  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: ไม่มี 
 หลักทางกายภาพและสรีรศาสตร์ของมนุษย์ใน
การท างาน รูปแบบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การ
เคลื่อนไหวแบบพลศาสตร์ การควบคุมของระบบประสาท 
ความสามารถในการท างานทางกายภาพ การก าหนดการ
พักผ่อน 
 Physics and physiology of humans at work; 
models of muscle strength; dynamic movements; neural 
control; physical work capacity; rest allocation 
 
225-422 3(3-0-6) 
วิศวกรรมชีวกลศำสตร์  
Biomechanic Engineering  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: ไม่มี 
 การประยุกต์ความรู้ก าย วิภาคศาสตร์และ
หลักการทางชีวกลศาสตร์ ต่อสภาวะของร่างกายในขณะ
อยู่นิ่งและเคลื่อนไหว ทั้งในสภาวะปกติและผิดปกติ การ
วิเคราะห์ท่าทางที่เกี่ยวข้องกับการท างาน การเรียน และ
กิจกรรมการด าเนินชีวิตและการพักผ่อน โดยเน้นการ
ประยุกต์ใช้กิจกรรมบ าบัด การประยุกต์หลักการทางจล
นวิทยาในการเพิ่มความสามารถ การป้องกันการบาดเจ็บ 
และการรับมือกับปัญหาจากประกอบอาชีพและการด าเนิน
ชีวิต 
 Application of anatomy and principle of 
biomechanics to the body during normal and abnormal 
static and dynamic conditions; analysis of posture in 
analysis of posture in work, education,  and activities of 
daily living and leisure with emphasis on applications of 
occupational therapy; conceptual application of 
kinesiology in performance enhancement, injury 



prevention, and coping with occupational and lifestye 
problems 
 
225-423                                                         1-3(x-y-z) 
หัวข้อพิเศษวิศวกรรมอุตสำหกำร 1  
Special Topics in Industrial Engineering I  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :   ไม่มี 
       วิทยาการที่น่าสนใจและทันสมัยเกี่ยวกับวิศวกรรมอุต
สาหการ เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และต้องผ่านการเห็นชอบ
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
       Modern and interesting topics in industrial 
engineering; being beneficial for student and approval by 
Faculty of Engineering 
  
225-332  3(3-0-6) 
กำรปรับปรุงคุณภำพ   
Quality Improvement  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :  225-251 สถิติวิศวกรรม 1 
     แนวความคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพ  ความ
แตกต่างระหว่างการปรับปรุงคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ 
เป้าหมายการปรับปรุงคุณภาพ การท าโครงการ การคัดเลือก
โครงการ  ทีมโครงการ สถิติส าหรับการปรับปรุงคุณภาพ  
เครื่องมือและระบบที่สนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพ 
 Concept of quality improvement; differences 
between quality improvement and quality control; objectives 
of quality improvement; quality improvement project; project 
selection; project team; statistics for quality improvement; 
tools and system for supporting quality improvement 
 
225-431 3(3-0-6) 
กำรบริหำรเพื่อคุณภำพโดยรวม  
Total Quality Management  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :   ไม่มี 
 คุณภาพกับการบริหารธุรกิจ คุณภาพ ต้นทุนและการ
เพิ่มผลผลิต วิวัฒนการของกระบวนการทางธุรกิจ กิจกรรม
ส าคัญของกระบวนการทางธุรกิจ วิวัฒนการของกระบวนการ
บริห ารและจัดการ วิ วัฒนการของการบริห ารคุณภาพ  
แนวความคิดด้ านคุณภาพ แนวความคิด เกี่ ยวกับลูกค้ า 
ความหมายและหลักการของทีคิวเอ็ม ปรัชญาของการบริหาร

คุณภาพ กระบวนการแก้ปัญหาคุณภาพ คิวซีสตอรี่ การ
บริหารนโยบาย การจัดการงานประจ าวัน การจัดการแบบ
ข้ามสายงาน 
 Quality and business management; quality, cost, 
and productivity; evolution of business process; key 
activities in business process; evolution of administration 
and management process; evolution of quality 
management; quality concept; customer concept; 
definition and principles of TQM; quality management 
philosophy; problem solving pocess; QC story; policy 
management; daily management; cross functional 
management 
 
225-432 3(3-0-6) 
วิศวกรรรมควำมไว้วำงใจ   
Reliability Engineering  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :   225-251 สถิติวิศวกรรม 1 
 ความไว้วางใจ และการขัดข้อง ระยะเวลาเฉลี่ย
ระหว่างการขัดข้อง ฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็น
ของการขัดข้อง ความไว้วางใจของระบบ การออกแบบ
เพื่อความไว้วางใจและการออกแบบความน่าจะเป็น การ
วิเคราะห์ความไว้วางใจโดยเอฟเอ็มอีเอและเอฟทีเอ การ
ประเมินและการวัดความไว้วางใจ 
 Reliability and failure; mean time between 
failures; failure probability density functions; system 
reliability; design by reliability and probabilistic design; 
reliability analysis through FMEA and FTA; reliability 
estimation and measurement 
 
225-433 1-3(x-y-z) 
หัวข้อพิเศษวิศวกรรมอุตสำหกำร 2  
Special Topics in Industrial Engineering II  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :   ไม่มี 
       วิท ยาการที่ น่ าสนใจและทันสมั ย เกี่ ยวกับ
วิศวกรรมอุตสาหการ เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และต้อง
ผ่านการเห็นชอบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
       Modern and interesting topics in industrial 
engineering; being beneficial for student and approval by 
Faculty of Engineering 



 225-347 3(3-0-6) 
กำรวิเครำะห์และจัดกำรต้นทุนในอุตสำหกรรม  
Industrial Cost Analysis and Management  
รำยวิชำบั งคับ เรียนผ่ำนก่อน :  225-343 เศรษฐศำสตร์
วิศวกรรม 

ความรู้ทั่วไปการบริหารต้นทุน แนวคิดเกี่ยวกับ
ต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์ความสามารถท าก าไร รายงาน
การเงิน  การวิ เคราะห์ทางการเงิน  การวิ เคราะห์ต้นทุน 
โครงสร้างทางต้นทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ต้นทุนงานและ
ต้นทุน ช่วงในการผลิต งบประมาณยืดหยุ่นและต้นทุน
มาตรฐาน 
       Introduction to cost management; concept of 
manufacturing cost; profitability analysis; financial 
statements; financial analysis; cost analysis; cost-structure; 
break-even analysis; job and process costing in 
manufacturing; flexible budgets and standard costs 
 
225-441 3(3-0-6) 
กำรจัดกำรธุรกิจส ำหรับวิศวกรและกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
Business Management for Engineer and Entrepreneurship 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :   ไม่มี 
       ประเภทขององค์การธุรกิจ กระบวนการจัดการ การ
วางแผน  การจัดองค์กร  การบริหารบุคคล  การส่ังการ และการ
ควบคุม  หลักการของการตลาด ความรู้เบื้องต้นในการเป็น
ผู้ป ระกอบการใหม่   การประเมินศักยภาพในการเป็ น
ผู้ประกอบการ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของโครงการ แผนธุรกิจและการจัดท าแผน
ธุรกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์เป้าหมาย การส ารวจและการ
วิจัยตลาด กลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจใหม่ การพยากรณ์
ความต้องการทางการตลาด เทคนิคการขาย การวางแผน
การตลาด การบริหารการผลิต การวางแผนการผลิต/บริการ 
การวางแผนการบริหารองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ ระบบบัญชี
ผู้ประกอบการ วิเคราะห์งบการเงิน การจัดท าแผนการเงิน การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและความไวในการประกอบการธุรกิจ  การ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาในการประกอบการธุรกิจ  แหล่ง
เงินทุน ระบบภาษีอากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายธุรกิจ  
การบริการของภาครัฐเพื่อผู้ประกอบการ  จริยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจ  

Type of business; management process, 
planning, organizing, staffing, directing, controlling; 
marketing concept, introduction to the new entrepreneur 
creation; entrepreneurship appraisal; business  
opportunity  analysis; project feasibility study; business 
plan and and its creation;  SWOT analysis; market survey 
and research; marketing strategy for new business; 
demand forecasting in marketing; salesmanship; 
marketing planning;  production management; production 
and service planning; organization and human resource 
management;  accounting; financial analysis; financial 
planning; business’s risk analysis; intellectual property 
management; investment funding sources; tax and 
business laws and regulations; business networking; 
public sector’s services and facilities; business ethics 
 
225-442 1-3(x-y-z) 
หัวข้อพิเศษวิศวกรรมอุตสำหกำร 3  
Special Topics in Industrial Engineering III  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :   ไม่มี 
       วิท ยาการที่ น่ าสนใจและทันสมั ย เกี่ ยวกับ
วิศวกรรมอุตสาหการ เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และต้อง
ผ่านการเห็นชอบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
       Modern and interesting topics in industrial 
engineering; being beneficial for student and approval by 
Faculty of Engineering 
  
225-352 3(3-0-6) 
กำรจัดกำรกำรขนส่ง  
Transportation Management  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :  225-351 กำรจัดกำรโลจิสติกส์
และโซ่อุปทำน 
  การศึกษาและวิเคราะห์ระบบการขนส่ง การ
ขนส่งทางบก ทางอากาศและทางเรือ การพยากรณ์ความ
ต้องการการเดินทาง การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ
ระบบการขนส่ง การไหลของการจราจร การตัดสินใจ
ส าหรับการหาค าตอบที่ เหมาะสมที่ สุดในการขนส่ง 
แบบจ าลองส าหรับการศึกษาพฤติกรรมในระบบการ



จัดการขนส่ง การวางแผนพัฒนาระบบการขนส่งและเส้นทาง
การขนส่ง กรณีศึกษาการขนส่ง 
 Study and analysis of transportation systems, land 
transportation, airfreight, marine transportation, forecasting of 
traveling demand; analysis of different factors influencing 
transportation systems; traffic flow density; decision making 
for traveling optimization; simulation model for studying the 
behavior of transportation systems, planning of developing 
systems and transportation routes; case study 
 
225-451 3(3-0-6) 
กำรจัดกำรคลังสินค้ำและสินค้ำคงคลัง  
Inventory and Warehouse Management  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :  225-351 กำรจัดกำรโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทำน 

แนวทางในการจัดการคลังและศูนย์กระจายสินค้า 
การวิเคราะห์แนวโน้ม โอกาสและการเปลี่ยนแปลง บทบาท
ของคลังสินค้าในโซ่อุปทาน การออกแบบคลังสินค้าและการ
เลือกท าเลที่ตั้ง การวางผังคลังและศูนย์กระจายสินค้า การ
ออกแบบช้ันวางสินค้า การวางแผนการไหลของสินค้า การ
จ าลองแบบส าหรับการวิเคราะห์และการออกแบบคลังสินค้า
และโครงข่ายกระจายสินค้า การก าหนดปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ 
บทบาทของคลังและศูนย์กระจายสินค้าส าหรับภายในประเทศ
และต่างประเทศ การออกแบบช้ันวาง การจัดการระบบ
สารสนเทศโลจิสติกของคลังสินค้า การบริหารความเสี่ยง ความ
ปลอดภัยส าหรับคลังสินค้า การจัดการขนส่งและกิจกรรมของ
คลังสินค้า กรณีศึกษาในการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 
       Guidelines for management of warehouse and 
distribution center; analysis of trends, changes and 
opportunity; role of warehouse in supply chain; warehouse 
design and location selection; warehouse and distribution 
center layout; flow of material planning; simulation model for 
analysis and design of warehouse and distribution network; 
economic factor determination; role of warehouse and 
distribution center for both domestic and foreign; shelves 
design; logistics information system management of 
warehouse; risk management; safety in warehouse; 
transportation with warehouse activity; case study in 
inventory and warehouse management 

225-452 3(3-0-6) 
กำรออกแบบระบบกำรขนถ่ำยวัสดุ    
Material Handling System Design  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :     ไม่มี 
 หลักการออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุ การ
วิเคราะห์ปัญหาและการเลือกวิธีการขนถ่ายวัสดุ การ
ออกแบบสายพานชนิดต่าง ๆ เช่น สายพานแบน สายพาน
แบบถาด สายพานแบบไหลต่อเนื่อ ง กระพ้อล าเลียง 
สายพานแบบสกรู สายพานแบบถาดเขย่า สายพานแบบโซ่
ล าเลียง สายพานลูกกล้ิง และสายพานระบบลม 
 Principles of material handling system design; 
problem analysis and selection of handing method; design 
of belt conveyor, tray conveyor, continuous-flow 
conveyor, bucket elevator, screw conveyor, vibrating tray 
conveyor, trolley conveyor, roller conveyor, and 
pneumatic conveyor 
 

225-453 3(3-0-6) 
กำรจ ำลองแบบโดยคอมพิวเตอร์    
Computer Simulation  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :  225-251 สถิติวิศวกรรม 1  และ  
225-342 กำรวิจัยกำรด ำเนินงำน 

หลักการจ าลอง ซอฟต์แวร์ในการจ าลอง ตัวแบบ
ทางสถิติ การก่อก าเนิดเลขสุ่ม การก่อก าเนิดค่าตัวแปรสุ่ม 
การจ าลองข้อมูลน าเข้า การทดสอบความสมเหตุสมผล
ของตัวแบบ การวิเคราะห์ข้อมูลออก การประเมินและการ
เปรียบเทียบระบบทางเลือก การประยุกต์ใช้การจ าลอง  
       General principles; simulation software; 
statistical models in simulation; random-number 
generation; random-variate generation; input modeling; 
verification and validation of simulation models; output 
analysis; evaluation and comparison of alternatives 
systems; applications of simulation 
 

225-454                                                           1-3(x-y-z) 
หัวข้อพิเศษวิศวกรรมอุตสำหกำร 4  
Special Topics in Industrial Engineering IV  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :   ไม่มี 
       วิท ยาการที่ น่ าสนใจและทั นสมั ย เกี่ ยวกับ
วิศวกรรมอุตสาหการ เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และต้อง
ผ่านการเห็นชอบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 



       Modern and interesting topics in industrial 
engineering; being beneficial for student and approval by 
Faculty of Engineering 
  
225-465 3(3-0-6) 
จิตวิทยำอุตสำหกรรม    
Industrial Psychology  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :   ไม่มี 
       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีพื้นฐานของจิตวิทยา
และจิตวิทยาอุตสาหกรรม การส่ือสารและภาวะผู้น าในองค์กร 
บุคลิกภาพ ความสัมพันธ์ของบุคลากรในการท างาน การจูงใจ
และขวัญก าลังใจในการท างาน การเลือกและการฝึกอบรม
บุคลากร การบริหารความขัดแย้งและการประสานงาน  
 Introduction to fundamental theory of psychology 
and industrial psychology; communication and leaderships in 
organization; personality; human relations at work; work 
motivation and morale; employee training and selection; 
conflict and co-operation management 
 
225-467                                                           1-3(x-y-z) 
หัวข้อพิเศษวิศวกรรมอุตสำหกำร 5  
Special Topics in Industrial Engineering V  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :  ไม่มี 
       วิทยาการที่น่าสนใจและทันสมัยเกี่ยวกับวิศวกรรมอุต
สาหการ เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และต้องผ่านการเห็นชอบ
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
       Modern and interesting topics in industrial 
engineering; being beneficial for student and approval by 
Faculty of Engineering 
  
226-464 3(3-0-6) 
กำรออกแบบผลิตภัณฑ์   
Product Design  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 

วิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์ การหาความต้องการของ
ลูกค้า การก าหนดหน้าที่การท างาน การออกแบบโครงสร้าง
ผลิตภัณฑ์ การเลือกวัสดุและการเลือกกรรมวิธีการผลิต และ
เครื่องมือช่วยส าหรับการออกแบบที่ส าคัญ เช่น การสืบค้น
สิทธิบัตร การออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ การ

วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ เทคนิควิศวกรรมก้าวขนาน 
วิศวกรรมย้อนรอย รวมทั้งฝึกปฏิบัติการผ่านโครงงานกลุ่ม
ย่อย 

Product development process; identifying 
customer needs; product functional requirements; product 
architecture; material and process selection; product 
development tools and techniques such as patent search; 
design for manufacturability and assembly; economics 
analysis; concurrent engineering; reverse engineering; 
design project 
 
225-346 3(3-0-6) 
กำรจัดกำรกำรผลิตและกำรด ำเนินงำน   
Production and Operations Management  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :   ไม่มี 
        ระบบการด าเนินงาน ประกอบด้วย การจัดการ
การด าเนินงาน กลยุทธ์การด าเนินงาน การพยากรณ์  การ
เลือกท าเลที่ตั้ง  การวางผังโรงงาน การศึกษาการท างาน 
การบริหารโครงการ การวางแผนก าลังผลิต การวางแผน
รวม การวางแผนความต้องการวัสดุ การจัดการพัสดุคง
คลัง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การบริหารระบบคุณภาพ 
และการควบคุมคุณภาพ  
       Operations system; operations management; 
operations strategy; forecasting; location selection; 
facility layout; work study; project management; capacity 
planning; aggregate planning; material requirements 
planning; inventory management; supply chain 
management; quality management and quality control 


