
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะวศิวกรรมศำสตร์  สำขำวชิำวศิวกรรมอตุสำหกำร 

  
240-101 3(2-2-5) 
แนะน ำกำรเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์  
(Introduction to Computer Programming)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: ไม่ม ี

หลักการและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การ
ท างาน ร่วมกัน ของฮา ร์ดแว ร์และซอฟแวร์  ห ลักการ
กระบวนการของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์  หลกัการเบ้ืองตน้ของ
การโปรแกรมแบบขบัเหตุการณ์หรืออีฟเวน้ท์ หลกัการของ
ภาษาชั้นสูง วิธีการออกแบบและพฒันาโปรแกรม ชนิดขอ้มูล
พ้ืนฐาน ตัวแปร ค่าคงท่ี ตัวด าเนินการและนิพจน์ ประโยค
ค าสั่งและประโยคค าสั่งเชิงประกอบ การท างานตามล าดบั การ
ท างานแบบทางเลือกและการท างานแบบวนซ ้ า โปรแกรมยอ่ย
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) 
คณิตศำสตร์วทิยำศำสตร์กำยภำพ 1  
(Physical Science Mathematics I)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: ไม่ม ี

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิตและ
ความต่อเน่ือง อนุพนัธ์ของฟังก์ชนั การประยุกต์ของอนุพนัธ์ 
ปริพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพนัธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของ
ปริพนัธ์ 

 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) 
คณิตศำสตร์วทิยำศำสตร์กำยภำพ 2  
(Physical Science Mathematics II)  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :  322-171 คณิตศำสตร์วิทยำศำสตร์
กำยภำพ 1 

ล าดบัและอนุกรมของจ านวนจริง อนุพนัธ์ของ
ฟังก์ชันหลายตวัแปร สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัอนัดับท่ี
หน่ึงและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพนัธ์สามัญเชิงเส้น
อนัดบัท่ีสองท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็นค่าคงตวัและการประยกุต ์
ผลการแปลงลาปลาซและการประยกุต ์ระบบพิกดัเชิงขั้ว 

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) 
คณิตศำสตร์วทิยำศำสตร์กำยภำพ 3  
(Physical Science Mathematics III) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 322-172 คณิตศำสตร์วทิยำศำสตร์
กำยภำพ 2 

ปริพนัธ์หลายชั้น เวกเตอร์แคลคูลสั ปริพนัธ์ตาม
เส้นและปริพนัธ์ตามผิว สมการเชิง อนุพนัธ์สามญัเชิงเส้น
ท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็นตัวแปร อนุกรมฟูเรียร์ สมการเชิง
อนุพนัธ์ยอ่ย 

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) 
เคมทีัว่ไป 
(General Chemistry)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: ไม่ม ี

ปริมาณสมัพนัธ์ ทฤษฎีอะตอม โครงสร้างอิเลก็ตรอน
ของอะตอม สมบติัของธาตุตามตารางธาตุ          ธาตเรฟพรีเซน
เตทีพ  อโลหะ และธาตุทรานซิชัน  พันธะเคมี  เทอร์โม
ไดน ามิ ก ส์  ข อ ง เห ลวและส ารละล าย  ขอ งแข็ ง  แ ก๊ ส  
จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน ้ 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) 
ปฏิบัตกิำรเคมทีัว่ไป  
(General Chemistry Laboratory)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: ไม่ม ี

ความไม่แน่นอนในการชัง่และตวง การหาค่าความ
เป็นกรด -เบสของสารละลายและการหาปริมาณด้วยการ
ไทเทรต เทอร์โมเคมี สมบติัคอลลิเกทีฟของสารละลาย อตัรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี เคมีไฟฟ้า การวิเคราะห์แอนไอออนและ
แคตไอออนหมู่หน่ึงแบบก่ึงจุลภาค 

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 ำหรับวศิวกร 1  
(Physics for Engineers I) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: ไม่ม ี

หน่วย ปริมาณทางฟิสิกส์ และเวกเตอร์   แรงและการ
เคล่ือนท่ี  งาน พลังงานและโมเมนตัม  ระบบอนุภาค  การ
เคล่ือนท่ีของวตัถุแข็งเกร็ง  การเคล่ือนท่ีแบบออสซิเลต  การ
เคล่ือนท่ีแบบคล่ืน  อนัตรกิริยาโน้มถ่วง   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 ำหรับวศิวกร 2  
(Physics for Engineers II)   
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 332-103 ฟิสิกส์ส ำหรับวศิวกร 1 

ไฟฟ้าสถิต แม่ เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ี
เปล่ียนตามเวลา กระแสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ 
กลศาสตร์ควอนตมัเบ้ืองตน้ 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) 
ปฏิบัตกิำรฟิสิกส์ส ำหรับวศิวกร 1  
(Physics Laboratory for Engineers I)  
รำยวชิำบังคบัเรียนควบกนั: 332 -10 3  ฟิ สิ ก ส์ ส ำห รับ
วศิวกร 1 

การใชเ้วอร์เนียคาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ การ
วดัและความผิดพลาด กราฟและสมการ การเคล่ือนท่ีเป็น
วงกลม การเคล่ือนท่ีแบบโปรเจกไทล์ การชน สมดุลแรง 
สปริงและการสั่น โมเมนตค์วามเฉ่ือย สมดุลสถิตของวตัถุ
แขง็เกร็ง  

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) 
ปฏิบัตกิำรฟิสิกส์ส ำหรับวศิวกร 2  



(Physics Laboratory for Engineers II)   
รำยวชิำบังคบัเรียนควบกนั : 332-104 ฟิสิกส์ทัว่ไป 2 

การใช้อุปกรณ์และมาตรวัดไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง สนามไฟฟ้า การเหน่ียวน าแม่เหล็กไฟฟ้า ตวัเก็บ
ประจุไฟฟ้า การใชอ้อสซิลโลสโคป วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั  
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 ำวศิวกรรมศำสตร์  
(Introduction to Engineering)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : ไม่ม ี

ประวัติความเป็นมาของวิศวกรรมศาสตร์ และ
พฒันาการของวศิวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ ส่ิงประดิษฐท่ี์ส าคญั
ทางวิศวกรรมศาสตร์ในยุคสมัยต่ างๆ  องค์กรวิชาชีพ ท่ี
เก่ียวข้อง จรรยาบรรณวิศวกร เทคนิคการวิเคราะห์และการ
แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 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) 
เขียนแบบวศิวกรรม 1  
(Engineering Drawing I)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: ไม่ม ี

ความส าคญัของการเขียนแบบวิศวกรรม เคร่ืองมือ
อุปกรณ์และวิธีใช ้ การเขียนตวัเลขและตวัอกัษรชนิดของเส้น
และมาตรฐานส าหรับงานเขียนแบบเรขาคณิตประยุกต์  การ
เขียนภาพสามมิติ    ภาพฉายออโธ กราฟฟิก และการเขียนภาพ
ฉายออโธกราฟฟิก การเขียนภาพสเก็ต การเขียนภาพตดั การ
เขียนภาพแยกส่วนและภาพประกอบ การก าหนดขนาด และ
ความคลาดเคล่ือน และรายละเอียดอ่ืนๆ พ้ืนฐานการเขียนแบบ
ดว้ยคอมพิวเตอร์ 

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) 
กลศำสตร์วศิวกรรม 1  
(Engineering Mechanics I)  
รำยวิช ำบั งคั บ เรี ยน ร่วม : 322 -171   คณิ ตศ ำสต ร์
วทิยำศำสตร์กำยภำพ 1  

แนวคิดและหลกัการพ้ืนฐานของสถิตยศาสตร์ 
ระบบแรงสองมิติและสามมิติ การรวมและการแยกแรง 
โมเมนต์ แรงคู่ควบ และระบบแรงสมมูล สมดุลของ
อนุภาคและวตัถุเกร็ง แผนภาพวตัถุอิสระ การวิเคราะห์
โครงขอ้หมุน เฟรมและเคร่ืองจกัรกล แรงเสียดทาน ศูนย์
ถ่วง เซนทรอยด์ โมเมนต์ความเฉ่ือยของพ้ืนท่ี วงกลม
โมเมนต์ความ เฉ่ื อยของโมห์  หลักการงาน เสมือน 
เสถียรภาพของวตัถุ แนะน าพลศาสตร์เบ้ืองตน้ 

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) 
วสัดุวศิวกรรม  
(Engineering Materials)  
รำยวชิำบังคบัก่อน: ไม่ม ี

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ 
กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้วสัดุวิศวกรรม 
ได้แ ก่  โลห ะ  พอ ลิ เมอ ร์  เซ รามิ ก   ว ัส ดุ ผสม  วัส ดุ
อิเล็กทรอนิกส์ คอนกรีตและไม ้แผนภาพสมดุลเฟสและ
การน าไปใช้ประโยชน์  สมบัติ เชิงกลของวัสดุ  การ
เส่ือมสภาพของวสัดุ 



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) 
หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้ำ  
(Fundamentals of Electrical Engineering) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน: ไม่ม ี
 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  แรงดันไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้า และก าลงัไฟฟ้า  กฎของโอห์มและกฎของเคอร์
ชอฟฟ์   การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั   ก าลงัไฟฟ้าจริง
และก าลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟ  ตวัประกอบก าลงั  การปรับปรุงค่าตวั
ประกอบก าลงั   ระบบไฟฟ้าสามเฟส การส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า 
หม้อแปลงไฟฟ้า เคร่ืองจักรกลไฟฟ้าเบ้ืองต้น เคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า เคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 
  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) 
ปฏิบัตกิำรวศิวกรรมไฟฟ้ำเบ้ืองต้น  
(Basic Electrical Engineering Laboratory)  
รำยวชิำบังคบัเรียนร่วม: 210-211 วงจรไฟฟ้ำ 1 หรือ  
                            211-211 หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้ำ 

การทดลองประมาณ 10 หัวขอ้ เก่ียวกบัวงจรไฟฟ้า
เบ้ืองต้น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ตลอดจนอุปกรณ์และเคร่ืองมือวดั
อยา่งง่าย 

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: 332-103 ฟิสิกส์ส ำหรับ
วศิวกร 1 หรือ  221-101 กลศำสตร์วศิวกรรม 1 

มโนทศัน์เบ้ืองตน้ มิติและหน่วย สมบติัของของ
ไหล สถิตยศาสตร์ของไหล ความดันและการวดั  แรง
กระท าต่อวตัถุในของไหล การทรงตวัของวตัถุลอย และ
สมดุลสัมพทัธ์ มโนทศัน์ของของไหลสมมุติและของไหล
จริง การไหลแบบราบเรียบและป่ันป่วน การไหลแบบ
ความหนาแน่นคงท่ี และไม่คงท่ี   การวิ เคราะห์ เชิ ง
อินทิ เกรต สมการต่อเน่ือง สมการโมเมนตัม สมการ
พลังงาน  และสมการเบอร์นูลลีกับการประยุกต์กับ
เคร่ืองจกัรกลของไหล  การวิเคราะห์เชิงมิติและการจ าลอง
แบบ การไหลในท่อ  แรงเสียดทานและความดนัลดในท่อ 
การวเิคราะห์วงจรท่ออยา่งง่าย การวดัอตัราการไหล 

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) 
หลกัมูลวศิวกรรมเคร่ืองกล  
(Fundamentals of Mechanical Engineering)  
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  216-241 กลศำสตร์ของไหล 1และ  
230-212 อุณหพลศำสตร์ 1 หรือ  215-231 อุณหพลศำสตร์
วศิวกรรม 1 
 แบบอยา่ง และการวเิคราะห์วฏัจกัรทางอุณหพล
ศาสตร์ โรงจักรไอน ้ า  โรงจักรกังหันก๊าซ เคร่ืองยนต์
สันดาปภายใน  เคร่ืองท าความเย็น  เคร่ืองปรับอากาศ 
และฮีทป๊ัม   การถ่ายเทความร้อนเบ้ืองตน้ ได้แก่ การน า  
การพา และการแผ่รังสี  เค ร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน 
จลนพลศาสตร์เคร่ืองจกัรกล  ไดแ้ก่  การเคล่ือนท่ีของวตัถุ



เกร็ง  การเคล่ือนท่ีสัมพทัธ์  การวิเคราะห์กลไก  เช่น  แขนต่อ  
เฟือง  ลูกเบ้ียว และกลไกการส่งก าลงับางชนิด 
 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)  
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน: 221-201 กลศำสตร์วศิวกรรม 1 

แนะน ากลศาสตร์ของวตัถุท่ีเปล่ียนรูปได ้พฤติกรรม
ของวตัถุเม่ือรับแรง ความเค้น ความเครียด และกฎของฮุค 
ทฤษฎีการบิดเบ้ืองตน้ การดดัและความเคน้ในคาน แผนภาพ
แรงเฉือนและโมเมนต์ของคาน การโก่งตัวของคาน การ
วเิคราะห์ความเคน้และความเครียดในระนาบเดียว วงกลมของ
โมห์ แรงกระท ารวมและแรงเยื้องศูนย ์แรงกระท าทนัทีทนัใด 
แรงกระแทก ทฤษฎีการโก่งเดาะเบ้ืองตน้ แนะน าทฤษฎีการ
วบิติั 

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) 
สถิตวิศิวกรรม 1  
(Engineering Statistics I)  
รำยวชิำบังคบัก่อน: ไม่ม ี

วิธีการทางสถิติ ลกัษณะสมบัติของข้อมูลและการ
วิเคราะห์ ความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะ
เป็นแบบช่วง การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเน่ือง การแจก
แจงของส่ิงตัวอย่าง ทฤษฎีการประมาณค่า การทดสอบ

สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวเิคราะห์การ
ถดถอยเชิงเสน้ตรง  สหสมัพนัธ์ 

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) 
กระบวนกำรผลติ  
(Manufacturing Processes)  
รำยวชิำบังคบัก่อน:  ไม่ม ี
 กระบ วนก ารท างอุ ต ส าห กรรมก ารผ ลิ ต 
องคป์ระกอบและปัจจยัการผลิต กรรมวธีิการผลิตท่ีส าคญั 
เช่น การหล่อโลหะ การข้ึนรูปโลหะ การตดัเฉือนวสัดุ การ
ข้ึนรูปวสัดุผง การข้ึนรูปพลาสติก การเช่ือมแบบหลอม
ละลาย กระบวนการเช่ือมประสานแบบอ่ืนๆ กรรมวิธีทาง
ความร้อน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในออกแบบ ผลิต 
และวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเบ้ืองตน้ เทคโนโลยีการผลิต
แบบกา้วหนา้ การวดัละเอียดและมาตรวทิยา 

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) 
ปฏิบัตกิำรกระบวนกำรผลติ 1  
(Manufacturing Processes Laboratory I)  
รำยวชิำบังคบัเรียนร่วม: 226-211 กระบวนกำรผลติ 

การปฏิบัติการด้านการกลึงโลหะ เช่น การกลึง
ปอก กลึงปาดหนา้ กลึงเรียว กลึงเกลียว กลึงข้ึนลาย    เป็น
ตน้ การปฏิบติัการทางดา้นการเช่ือมโลหะ เช่น การเช่ือม
ไฟฟ้า การเช่ือมแก๊ส เป็นตน้ การปฏิบติัการดา้นโลหะแผ่น 
เช่น การบัดกรี การข้ึนรูปโลหะแผ่น การหล่อโลหะ การ



ท าแบบ  การผสมทรายและท าแบบห ล่อ  การเทโลหะ
หลอมเหลวลงในแบบหล่อ เป็นตน้ 

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) 
ปฏิบัตกิำรกระบวนกำรผลติ 2  
(Manufacturing Processes Laboratory II)  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 226-211 กระบวนกำรผลิต และ  
226-212 ปฏิบัตกิำรกระบวนกำรผลติ 1 

ปฏิบติัการกลึงโลหะ เช่น กลึงยนัศูนย ์กลึงเรียวและ
กลึงเกลียว การกัดโลหะ เช่น การกัดผิวเรียบ กัดร่องและกัด
เฟืองตรง การไสผิวเรียบ การไสผิวเอียงและไสร่องฉาก การ
เจียระไนผิวราบและทรงกระบอก การควา้นบนเคร่ืองกลึงดว้ย
ฟิกซ์เจอร์ติดหน้าจาน การกัดด้วยอุปกรณ์จับยึดประจ า
เคร่ืองกดัโดยยึดงานดว้ยฟิกซ์เจอร์ การเจาะดว้ยจ๊ิก การตดัเจาะ
ดว้ยแม่พิมพ ์การเจียระไนทรงกระบอก วดัละเอียดในเชิงความ
ยาวและมิติ 

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)  
รำยวชิำบังคบัก่อน: ไม่ม ี 
                  กฎขอ้ท่ีหน่ึงและสองของอุณหพลศาสตร์ ฟังก์ชั่น
ต่าง ๆ เชิงอุณหพลศาสตร์และการประยกุต ์ งานและความร้อน  
สมบัติของสารบริสุทธ์ิ  กระบวนการไหลของของไหล   การ
หาค่าสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของสารต่าง ๆ  จากกราฟ  

ตาราง  และสมการสถานะ  ลกัษณะการไหลของของไหล
ในท่อและการไหลผ่านหัวฉีดชนิดต่าง ๆ  วฏัจกัรคาร์โนท ์  
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) 
สถิตวิศิวกรรม 2   
(Engineering Statistics II)  
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  225-251 สถิตวิศิวกรรม 1 

การถดถอยเชิงเส้นตรงอย่างซ้อน หลักการ
ออกแบบการทดลอง การออกแบบการทดลองส าหรับ
ปัจจัยเดียว การออกแบบการทดลองแบบบล็อค การ
ออกแบบการทดลองส าหรับหลายปัจจยั การออกแบบการ
ทดลองส าหรับหลายปัจจัยแบบ 2k โปรแกรมช่วยการ
วเิคราะห์ดา้นสถิติ 

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) 
วศิวกรรมควำมปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม           
(Safety and Environmental Engineering) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: ไม่ม ี
 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับหลักการความปลอดภัย 
การวิเคราะห์อนัตรายและการป้องกนัการสูญเสีย กฎหมาย
ความปลอดภัย ระบบการจัดการความปลอดภัย ปัจจัย
มนุษย ์การวิเคราะห์อนัตรายและการประเมินความเส่ียง 
อันตรายในการท างาน โรคจากการท างาน การปฐม
พยาบาล อุปกรณ์ ป้องกันภัยส่วน บุคคล  มลพิษใน
อุตสาหกรรมและการป้องกนั การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ความ
รับผิดชอบขององคก์รต่อสงัคม 



 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 
หลักการประหยดัการเคล่ือนท่ี แผนภูมิกระบวนการไหล  
แผนภาพการไหล แผนภูมิการปฏิบติังาน  แผนภูมิพหุกิจกรรม 
แผนภูมิซิโม  การวดังาน ขั้นตอนการศึกษาเวลา  การประเมิน
อตัราการท างาน  การค านวณเวลาปรกติและเวลามาตรฐาน  
การชักตัวอย่างงาน ระบบข้อมูลมาตรฐาน  ระบบเวลาการ
เคล่ือนท่ีท่ีก าหนดไว ้ค่าจา้งจูงใจ 
       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)   
ปฏิบัตกิำรศึกษำกำรท ำงำนในอุตสำหกรรม   
(Industrial Work Study Laboratory)  
รำยวิชำบังคับเรียนควบกัน : 225-322 กำรศึกษำกำรท ำงำนใน
อุตสำหกรรม 
       เรียนรู้การใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆท่ีใชใ้น
การศึกษาการท างาน  หลกัการประหยดัการเคล่ือนท่ี การใช้
แผนภูมิต่างๆ ส าหรับการศึกษาวิธี เช่น แผนภูมิกระบวนการ
ไหล  แผนภูมิการปฏิบติังาน  แผนภูมิพหุกิจกรรม แผนภูมิซิโม 

เป็นตน้ การแบ่งงานเป็นงานยอ่ย การศึกษาเวลามาตรฐาน 
ก ารป ระ เมิ น อัต ร าก ารท าง าน  ก ารใช้ โป รแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกในการค านวณหาเวลา
มาตรฐาน การชกัตวัอยา่งงาน การน าเสนอโครงงานยอ่ย 

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)  
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 225-251 สถิตวิศิวกรรม 1 

สถิติท่ีใชใ้นงานควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุม
ส าหรับขอ้มูลผนัแปร แผนภูมิควบคุมเชิงลกัษณะ แผนภูมิ
ควบคุมกระบวนการผลิตชนิดอ่ืน  ๆ แผนการชักส่ิง
ตัวอย่าง เส้นโค้งโอซี  แผนการชักส่ิงตัวอย่างเชิงเด่ียว 
แผนการชักส่ิงตวัอย่างเชิงเด่ียวแบบมีการกรอง แผนการ
ชกัส่ิงตวัอยา่งเชิงคู่ แผนการชกัส่ิงตวัอยา่งเชิงคู่แบบมีการ
กรอง แผนการชกัส่ิงตวัอยา่งแบบต่อเน่ือง แผนการชกัส่ิง
ตัวอ ย่ าง เชิ งซ้ อน  แ ผน การชัก ส่ิ งตั วอ ย่ างภ ายใต้
มาตรฐานเอ็มไอแอล-เอสทีดี-105อี แผนการชกัส่ิงตวัอยา่ง
ส าหรับขอ้มูลผนัแปร การวิเคราะห์ตน้ทุนคุณภาพ ทฤษฎี
ความน่าเช่ือถือ การบริหารคุณภาพทั่วทั้ งองค์กร ระบบ
บริหารคุณภาพ มาตรฐานไอเอสโอ 9000  รางวลัคุณภาพ
แห่งชาติ 
       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) 
กำรวำงแผนและควบคุมกำรผลติ  
(Production  Planning  and  Control)  
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 225-251 สถิตวิศิวกรรม 1 

ระบบการผลิตและบริการ เทคนิคการพยากรณ์ การ
บริหารสินคา้คงคลงั การวางแผนความตอ้งการวสัดุ (เอม็อาร์พี) 
ระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดี การวเิคราะห์ตน้ทุนและก าไร
ในอุตสาหกรรมและบริการ การวางแผนการผลิต การใช้
โปรแกรมเชิงเสน้ในการวางแผนการผลิต การจดัล าดบัการผลิต 
การบริหารโครงการดว้ยเพิร์ทและซีพีเอม็ การจดัการซ่อมบ 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) 
กำรวจิยักำรด ำเนินงำน   
(Operations Research)  
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  225-251 สถิตวิศิวกรรม 1 

ความรู้เบ้ืองตน้ของระเบียบวธีิการวจิยัการด าเนินงาน
ในการแกปั้ญหาวิศวกรรมอุตสาหการในปัจจุบนั โดยเนน้การ
ใชว้ิธีการสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์ หลกัการของโปรแกรม
เชิงเส้นตรง วธีิซิมเพลกซ์และทฤษฎีดูอาลิต้ี รูปแบบการขนส่ง 
กระบวนการตัดสินใจ ทฤษฎีเกมส์ รูปแบบสินค้าคงคลัง 
ทฤษฎีแถวคอย โปรแกรมพลวตั 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) 
เศรษฐศำสตร์วศิวกรรม   
(Engineering Economy)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน:  ไม่ม ี

หลกัการพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ แนวความคิด
เก่ียวกบัตน้ทุน ค่าของเงินท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา 
ค่าเส่ือมราคา การประเมินโครงการ การเปรียบเทียบและ
การเลือกทางเลือก มูลค่าปัจจุบัน  มูลค่ารายปี  อัตรา
ผลตอบแทนภายในและอัตราผลตอบแทนภายนอก 
ผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การ
ทดแทนทรัพยสิ์น การตดัสินใจภายใตค้วามเส่ียงและความ
ไม่แน่นอน การประมาณภาษีเงินได ้

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)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน:  ไม่ม ี

การเลือกสถาน ท่ีตั้ งโรงงาน  การวิ เคราะห์
ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์กรรมวิธีการผลิต การค านวณ
เคร่ืองจกัรและก าลงัคน ความสัมพนัธ์ของกิจกรรม การ
ไหล และพ้ืนท่ีการผลิต การล าเลียงและขนถ่ายวสัดุ การจดั
ดุลสายงานการผลิต ประเภทพ้ืนฐานของผงัโรงงานและ
การวางผงัโรงงาน การออกแบบระบบสนับสนุนต่างๆ 
ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ระบบประปา ระบบ
บ าบัดมลพิษ ระบบพลังงานความร้อน ระบบพลังงาน
ไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
ระบบส่ือสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบความปลอดภยั เป็นตน้ 

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) 
วศิวกรรมซ่อมบ ำรุง  
(Maintenance Engineering)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 แนวความคิดเก่ียวกับการซ่อมบ ารุง วงจรชีวิตของ
เคร่ืองจกัร ประเภทของการซ่อมบ ารุง การจัดองค์กรเพ่ือการ
ซ่อมบ ารุง การจดัการวสัดุส าหรับการซ่อมบ ารุง ระบบขอ้มูล
และขั้นตอนปฏิบัติงานการซ่อมบ ารุง การเส่ือมสภาพของ
เคร่ืองจักร  การตรวจสอบเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ระบบการ
หล่อล่ืน ตน้ทุนในการซ่อมบ ารุง การวางแผนและจดัล าดบังาน
ซ่อมบ ารุง การวดัและประเมินผลงานซ่อมบ ารุง การซ่อมบ ารุง
แบบทวผีลท่ีทุกคนมีส่วนร่วม 

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) 
กำรจดักำรโลจสิตกิส์และโซ่อุปทำน  
(Logistics and Supply Chain Management)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความส าคัญ
ของการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อการจดัการเชิงกล
ยทุธ์ บทบาทของโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมต่อโซ่อุปทาน การ
วางแผนโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การเลือกท าเลท่ีตั้ ง การ
พยากรณ์ การวางแผนการผลิต การจัดการสินคา้คงคลงั และ
คลงัสินค้า 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)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี

พระราชบัญญัติวิศวกร  กรณีศึกษาเก่ียวกับ
พระราชบัญญัติโรงงาน  พระราชบัญญัติจดทะเบียน
เคร่ืองจักร พระราชบัญญัติวตัถุอันตราย  ขั้นตอนทาง
กฎหมายในการตั้ งโรงงาน  กฎหมายผังเมืองและเทศ
บญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกับโรงงาน  กฎหมายแรงงานสัมพนัธ์  
สวัสดิการสังคม  กฎหมายเก่ียวกับการประกันสังคม  
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 

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) 
วศิวกรรมเคร่ืองมือ   
(Tool Engineering)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: ไม่ม ี
 อุปกรณ์ทางกลท่ีช่วยก าหนดต าแหน่งช้ินงานทั้ง
ท่ีเป็นต าแหน่งแบบอยู่กับท่ีและต าแหน่งขณะเคล่ือนท่ี  
อุปกรณ์ทางกลท่ีช่วยในการตดั การวดั การประกอบ การ
เช่ือม และการขนยา้ย เคร่ืองมือท่ีถูกออกแบบจากขนาด
และความคลาดเคล่ือนท่ียินยอมของช้ินงาน ความคลาด
เคล่ือนสะสม การเลือกและการค านวณเก่ียวกับช้ินส่วน



ทางกลท่ีใชใ้นการส่งผ่านแรง เช่น ล่ิม ลูกเบ้ียว สกรู ทอกเกิล 
ตวัอยา่งจ๊ิกและฟิกซ์เจอร์ 

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) 
เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์เพ่ือกำรออกแบบและกำรผลติ
(Computer Technology for Design and Manufacturing) 
รำยวิช ำบั งคับ เรียน ผ่ ำน ก่อน  : 322 -172  คณิ ตศำสต ร์
วทิยำศำสตร์กำยภำพ 2 และ 226-211 กระบวนกำรผลติ 
รำยวิชำบังคับเรียนร่วม : 226-364 ปฏิบัติกำรเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์เพ่ือกำรออกแบบและกำรผลติ 

พ้ืนฐานพีชคณิตและเรขาคณิต การแปลงรูปทาง
เรขาคณิต แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในงานคอมพิวเตอร์
กราฟิก  เทคโนโลยีคอม พิ วเตอ ร์ช่ วยในการออกแบบ 
คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม คอมพิวเตอร์
ช่วยในการผ ลิตและคอมพิว เตอ ร์ช่ วยในการวางแผน
กระบวนการผลิต การเขียนโปรแกรมควบคุมเชิงเลขส าหรับ
ควบคุมเค ร่ืองจักรอัตโนมัติ  การบูรณาการเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม เช่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ในกระบวนการออกแบบแม่พิมพแ์ละการฉีดพลาสติก เป็นตน้ 

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) 
ปฏิบัตกิำรเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เพ่ือกำรออกแบบและกำรผลติ   
(Computer Technology for Design and Manufacturing Laboratory)
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  216-111 เขียนแบบวศิวกรรม 1 
วชิำบังคบัเรียนร่วมกนั :   226-361 เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์เพ่ือ
กำรออกแบบและกำรผลติ 

การสร้างแบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ 
2 มิติและ 3 มิติ การสร้างแบบจ าลองรูปพ้ืนผิวและรูปทรง
ตัน การสร้างรูปช้ินส่วนประกอบ การสร้างแบบงาน
ช้ินส่วนและช้ิน ส่วนประกอบ  การใช้คอมพิวเตอร์
วิ เค ร า ะ ห์ ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม เ บ้ื อ ง ต้ น  ก า ร เ ขี ย น
โปรแกรมควบคุมเชิงเลข การควบคุมเคร่ืองจกัรอัตโนมติั 
ซีเอ็นซี การใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ช่วยในการผลิต 
โครงงานคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและผลิตทางวศิวกรรม 

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)   
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :   ไม่ม ี

ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ครอบคลุม
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ เช่น ระบบทางกล ระบบ
ความร้อนและไอน ้ า ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
ระบบไฟฟ้า ระบบน ้ า ระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบสนบัสนุน
การผลิต ระบบบริหารการผลิต ชุมชนสัมพันธ์ และ
กระบวนการผลิต; เลือกกรณีศึกษาในระบบงานต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งในโรงงานอุตสาหกรรมตามความสนใจ 

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 
กำรฝึกงำน  



(Practical Training)  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 225-322 กำรศึกษำกำรท ำงำนใน
อุตสำหกรรม 
เง่ือนไข: เรียนผ่ำนรำยวิชำในหลักสูตรวิศวกรรมอุตสำหกำร
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 88 หน่วยกติ 

การฝึกงานท่ีเก่ียวขอ้งกับสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ อยา่งนอ้ย 320 ชัว่โมง ภายใตค้วามดูแลของวิศวกรอุตสา
หการท่ีมีประสบการณ์ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน งานท่ีเลือกฝึกจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากภาควิชา
ก่อน และเขียนรายงานเสนอภาควชิาเม่ือเสร็จส้ินการฝึกงาน 

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) 
กำรยศำสตร์     
(Ergonomics)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : ไม่ม ี

ความหมายและความส าคัญ ของการยศาสต ร์ 
โครงสร้างและการท างานของร่างกายมนุษย ์เช่น ระบบกระดูก
และกลา้มเน้ือ ระบบประสาท หลกัชีวกลศาสตร์ พลงังานและ
การสูญเสียพลงังานในกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย ์ ความสามารถ
และขอ้จ ากดัในการรับรู้ข่าวสาร สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบั
การท างาน การออกแบบเคร่ืองมือ อุปกรณ์ สถานท่ีท างานและ
จอภาพแสดงข่าวสารโดยอาศัยหลักการพ้ืนฐานทางการย
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) 
โครงงำนวศิวกรรมอุตสำหกำร 1  

(Industrial Engineering Project I)     
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน:  ไม่ม ี

การคน้ควา้โดยนกัศึกษาในปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานวิศวกรรมอุตสาหการ โดยการแนะน าของอาจารย์
ผู ้สอน การด าเนินการก าหนดหัวข้อเร่ือง การค้นคว้า
เอกสารและ/หรือการศึกษาเบ้ืองต้น และเขียนข้อเสนอ
โครงงานเสนอต่อภาควิชา เพ่ือขอความเห็นชอบใน
การศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมในวิชา 225-462 โครงงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ 2 นักศึกษาต้องเตรียมงานด้าน
เอกสาร กรอบแนวคิด หรือการออกแบบอย่างสมบูรณ์ 
ส าหรับการทดลองหรือการผลิตในวชิา 225-462 โครงงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ 2 นักศึกษาตอ้งส่งรายงานขอ้เสนอ
โครงงาน และน าเสนอโครงงานแบบปากเปล่าเม่ือส้ินภาค
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) 
โครงงำนวศิวกรรมอุตสำหกำร 2  
(Industrial Engineering Project II)       
รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน: 225-461 โครงงำนวิศวกรรมอุต
สำหกำร 1 

โครงงานสืบเน่ืองต่อจากวิชา 225-461 โครงงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 นักศึกษาตอ้งท าโครงงานภายใต้
การควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษา โครงงานท่ีท าอาจเป็น
งานวจิยั งานออกแบบและพฒันา งานผลิตหรืองานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัปัญหาทางวศิวกรรมอุตสาหการ นกัศึกษาตอ้ง
ส่งรายงานโครงงาน และน าเสนอโครงงานแบบปากเปล่า
เม่ือส้ินภาคการศึกษา 
      Continuity of this subject after completing in 2 2 5 -
461; 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) 
เตรียมสหกจิศึกษำ    
(Pre-cooperative Education)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : ไม่ม ี
 การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานสหกิจศึกษา 
การศึกษาและคน้ควา้เอกสารในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ ฝึกงาน 
การพัฒนาโครงร่างการศึกษาวิจัยส าหรับสหกิจศึกษา การ
วางแผนงานวจิยัและสมัมนา การน าเสนอรายงานหนา้ชั้น 
 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) 
สหกจิศึกษำ 
(Cooperative Education)  
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน: 225-362 เตรียมสหกจิศึกษำ 
 การฝึกงานและศึกษาระบบการท างานจริงท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษาจะตอ้งปฏิบติังานในฐานะ
เสมือนพนกังานของสถานประกอบการ  เพื่อเสริมสร้างให้เกิด
การพัฒนาทักษะด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู้ใน
หอ้งเรียนกบัประสบการณ์การท างาน นกัศึกษาจะตอ้งมีชัว่โมง
การท างานเต็มเวลาในสถานประกอบการธุรกิจรวมไม่นอ้ยกวา่ 
16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา และการประเมินผลการ
ท าง าน จะป ฏิบั ติ โด ยอ าจ ารย์ ท่ี ป รึกษ าร่วมกับ สถาน
ประกอบการ เม่ือส้ินสุดการฝึกงาน นักศึกษาตอ้งรายงานและ
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 16  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) 
วศิวกรรมปัจจยัมนุษย์  
(Human Factors Engineering)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: ไม่ม ี
 หลกัทางกายภาพและสรีรศาสตร์ของมนุษยใ์น
การท างาน รูปแบบความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ การ
เคล่ือนไหวแบบพลศาสตร์ การควบคุมของระบบประสาท 
ความสามารถในการท างานทางกายภาพ การก าหนดการ
พกัผอ่น 
 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) 
วศิวกรรมชีวกลศำสตร์  
(Biomechanic Engineering)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: ไม่ม ี
 การประยุกต์ความ รู้กายวิภาคศาสต ร์และ
หลกัการทางชีวกลศาสตร์ ต่อสภาวะของร่างกายในขณะ
อยู่น่ิงและเคล่ือนไหว ทั้งในสภาวะปกติและผิดปกติ การ
วิเคราะห์ท่าทางท่ีเก่ียวขอ้งกับการท างาน การเรียน และ
กิจกรรมการด าเนินชีวิตและการพักผ่อน โดยเน้นการ
ประยุกต์ใช้กิจกรรมบ าบัด การประยุกต์หลกัการทางจล
นวิทยาในการเพ่ิมความสามารถ การป้องกนัการบาดเจ็บ 
และการรับมือกบัปัญหาจากประกอบอาชีพและการด าเนิน
ชีวติ 
 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) 
หัวข้อพเิศษวศิวกรรมอุตสำหกำร 1  
(Special Topics in Industrial Engineering I) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :   ไม่ม ี
       วทิยาการท่ีน่าสนใจและทนัสมยัเก่ียวกบัวศิวกรรมอุต
สาหการ เป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา และตอ้งผ่านการเห็นชอบ
จากคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
       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)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  225-251 สถิตวิศิวกรรม 1 
     แนวความคิดเก่ียวกับการปรับปรุงคุณภาพ  ความ
แตกต่างระหวา่งการปรับปรุงคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ 
เป้าหมายการปรับปรุงคุณภาพ การท าโครงการ การคดัเลือก
โครงการ  ทีมโครงการ สถิติส าหรับการปรับปรุงคุณภาพ  
เคร่ืองมือและระบบท่ีสนบัสนุนการปรับปรุงคุณภาพ 
 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) 
กำรบริหำรเพ่ือคุณภำพโดยรวม  
(Total Quality Management)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :   ไม่ม ี
 คุณภาพกบัการบริหารธุรกิจ คุณภาพ ตน้ทุนและการ
เพ่ิมผลผลิต วิวฒันการของกระบวนการทางธุรกิจ กิจกรรม
ส าคญัของกระบวนการทางธุรกิจ วิวฒันการของกระบวนการ
บ ริหารและจัดการ วิว ัฒนการของการบ ริหารคุณภาพ  
แนวความคิดด้าน คุณภาพ แนวความคิด เก่ียวกับ ลูกค้า 
ความหมายและหลกัการของทีคิวเอ็ม ปรัชญาของการบริหาร
คุณภาพ กระบวนการแกปั้ญหาคุณภาพ คิวซีสตอร่ี การบริหาร
นโยบาย การจดัการงานประจ าวนั การจดัการแบบขา้มสายงาน 

 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) 
วศิวกรรรมควำมไว้วำงใจ   
(Reliability Engineering)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  225-251 สถิตวิศิวกรรม 1 
 ความไวว้างใจ และการขดัขอ้ง ระยะเวลาเฉล่ีย
ระหวา่งการขดัขอ้ง ฟังกช์นัความหนาแน่นความน่าจะเป็น
ของการขดัขอ้ง ความไวว้างใจของระบบ การออกแบบ
เพื่อความไวว้างใจและการออกแบบความน่าจะเป็น การ
วิเคราะห์ความไวว้างใจโดยเอฟเอ็มอีเอและเอฟทีเอ การ
ประเมินและการวดัความไวว้างใจ 
 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) 
หัวข้อพเิศษวศิวกรรมอุตสำหกำร 2  
(Special Topics in Industrial Engineering II)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :   ไม่ม ี
       วิท ยาการ ท่ี น่ าสนใจและทันสมัย เก่ี ยวกับ
วศิวกรรมอุตสาหการ เป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา และตอ้ง
ผา่นการเห็นชอบจากคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
       Modern and interesting topics in industrial 
engineering; being beneficial for student and approval by 
Faculty of Engineering 
 



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

ความรู้ทั่วไปการบริหารต้นทุน แนวคิดเก่ียวกับ
ตน้ทุนการผลิต การวิเคราะห์ความสามารถท าก าไร รายงาน
การเงิน  การวิ เค ราะห์ทางการเงิน  การวิ เคราะห์ต้น ทุน 
โครงสร้างทางตน้ทุน การวิเคราะห์จุดคุม้ทุน ตน้ทุนงานและ
ต้น ทุน ช่วงในการผลิต งบประมาณยืดหยุ่นและต้น ทุน
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) 
กำรจดักำรธุรกจิส ำหรับวศิวกรและกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
(Business Management for Engineer and Entrepreneurship) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :   ไม่ม ี
       ประเภทขององค์การธุรกิจ กระบวนการจดัการ การ
วางแผน  การจดัองคก์ร  การบริหารบุคคล  การสัง่การ และการ
ควบคุม  หลักการของการตลาด ความรู้เบ้ืองต้นในการเป็น
ผู ้ป ระกอบการให ม่   การประเมินศักยภาพในการเป็ น
ผูป้ระกอบการ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของโครงการ แผนธุรกิจและการจัดท าแผน
ธุรกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์เป้าหมาย การส ารวจและการ
วิจัยตลาด กลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจใหม่ การพยากรณ์
ความต้องการทางการตลาด เทคนิคการขาย การวางแผน
การตลาด การบริหารการผลิต การวางแผนการผลิต/บริการ 
การวางแผนการบริหารองคก์รและทรัพยากรมนุษย ์ระบบบญัชี
ผูป้ระกอบการ วิเคราะห์งบการเงิน การจดัท าแผนการเงิน การ
วเิคราะห์ความเส่ียงและความไวในการประกอบการธุรกิจ  การ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาในการประกอบการธุรกิจ  แหล่ง
เงินทุน ระบบภาษีอากรและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เครือข่ายธุรกิจ  
การบริการของภาครัฐเพื่อผูป้ระกอบการ  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) 
หัวข้อพเิศษวศิวกรรมอุตสำหกำร 3  
(Special Topics in Industrial Engineering III) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :   ไม่ม ี
       วิท ยาการ ท่ี น่ าสนใจและทันสมัย เก่ี ยวกับ
วศิวกรรมอุตสาหการ เป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา และตอ้ง
ผา่นการเห็นชอบจากคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
       Modern and interesting topics in industrial 
engineering; being beneficial for student and approval by 
Faculty of Engineering 
  
225-352 3(3-0-6) 
กำรจดักำรกำรขนส่ง  
(Transportation Management)  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :  225-351 กำรจัดกำรโลจิสติกส์
และโซ่อุปทำน 
  การศึกษาและวิเคราะห์ระบบการขนส่ง การ
ขนส่งทางบก ทางอากาศและทางเรือ การพยากรณ์ความ
ตอ้งการการเดินทาง การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อ
ระบบการขนส่ง การไหลของการจราจร การตัดสินใจ
ส าหรับการหาค าตอบท่ี เหมาะสมท่ีสุดในการขนส่ง 
แบบจ าลองส าหรับการศึกษาพฤติกรรมในระบบการ



จดัการขนส่ง การวางแผนพฒันาระบบการขนส่งและเส้นทาง
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) 
กำรจดักำรคลงัสินค้ำและสินค้ำคงคลงั  
(Inventory and Warehouse Management)  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :  225-351 กำรจัดกำรโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทำน 

แนวทางในการจัดการคลังและศูนยก์ระจายสินค้า 
การวิเคราะห์แนวโน้ม โอกาสและการเปล่ียนแปลง บทบาท
ของคลงัสินคา้ในโซ่อุปทาน การออกแบบคลงัสินคา้และการ
เลือกท าเลท่ีตั้ ง การวางผังคลังและศูนย์กระจายสินค้า การ
ออกแบบชั้นวางสินคา้ การวางแผนการไหลของสินค้า การ
จ าลองแบบส าหรับการวิเคราะห์และการออกแบบคลงัสินคา้
และโครงข่ายกระจายสินคา้ การก าหนดปัจจยัทางเศรษฐศาสตร์ 
บทบาทของคลงัและศูนยก์ระจายสินคา้ส าหรับภายในประเทศ
และต่างประเทศ การออกแบบชั้ นวาง การจัดการระบบ
สารสนเทศโลจิสติกของคลงัสินคา้ การบริหารความเส่ียง ความ
ปลอดภยัส าหรับคลงัสินคา้ การจดัการขนส่งและกิจกรรมของ
คลงัสินคา้ กรณีศึกษาในการจดัการคลงัสินคา้และสินคา้คงคลงั 
       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) 
กำรออกแบบระบบกำรขนถ่ำยวสัดุ    
(Material Handling System Design)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :     ไม่ม ี
 หลักการออกแบบระบบการขนถ่ายวสัดุ การ
วิเคราะห์ปัญหาและการเลือกวิธีการขนถ่ายวสัดุ การ
ออกแบบสายพานชนิดต่าง ๆ เช่น สายพานแบน สายพาน
แบบถาด สายพานแบบไหลต่อเน่ือง กระพ้อล าเลียง 
สายพานแบบสกรู สายพานแบบถาดเขยา่ 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 ำลองแบบโดยคอมพวิเตอร์    
(Computer Simulation)  
รำยวชิำบังคับเรียนก่อน :  225-251 สถิติวศิวกรรม 1  และ  
225-342 กำรวจิยักำรด ำเนินงำน 

หลกัการจ าลอง ซอฟตแ์วร์ในการจ าลอง ตวัแบบ
ทางสถิติ การก่อก าเนิดเลขสุ่ม การก่อก าเนิดค่าตวัแปรสุ่ม 
การจ าลองขอ้มูลน าเขา้ การทดสอบความสมเหตุสมผล
ของตวัแบบ การวเิคราะห์ขอ้มูลออก การประเมินและการ
เปรียบเทียบระบบทางเลือก การประยกุตใ์ชก้ารจ 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) 
หัวข้อพเิศษวศิวกรรมอุตสำหกำร 4  
(Special Topics in Industrial Engineering IV) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :   ไม่ม ี



       วทิยาการท่ีน่าสนใจและทนัสมยัเก่ียวกบัวศิวกรรมอุต
สาหการ เป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา และตอ้งผ่านการเห็นชอบ
จากคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
       Modern and interesting topics in industrial 
engineering; being beneficial for student and approval by 
Faculty of Engineering 
  
225-465 3(3-0-6) 
จติวทิยำอุตสำหกรรม    
(Industrial Psychology)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :   ไม่ม ี
       ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับทฤษฎีพ้ืนฐานของจิตวิทยา
และจิตวิทยาอุตสาหกรรม การส่ือสารและภาวะผูน้ าในองคก์ร 
บุคลิกภาพ ความสัมพนัธ์ของบุคลากรในการท างาน การจูงใจ
และขวญัก าลังใจในการท างาน การเลือกและการฝึกอบรม
บุคลากร การบริหารความขดัแยง้และการประสานงาน  
 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) 
หัวข้อพเิศษวศิวกรรมอุตสำหกำร 5  
(Special Topics in Industrial Engineering V)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
       วทิยาการท่ีน่าสนใจและทนัสมยัเก่ียวกบัวศิวกรรมอุต
สาหการ เป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา และตอ้งผ่านการเห็นชอบ
จากคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
       Modern and interesting topics in industrial 
engineering; being beneficial for student and approval by 
Faculty of Engineering 
  
226-464 3(3-0-6) 
กำรออกแบบผลติภัณฑ์   
(Product Design)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : ไม่ม ี

วิธีการออกแบบผลิตภณัฑ์ การหาความตอ้งการของ
ลูกคา้ การก าหนดหน้าท่ีการท างาน การออกแบบโครงสร้าง

ผลิตภณัฑ์ การเลือกวสัดุและการเลือกกรรมวิธีการผลิต 
และเคร่ืองมือช่วยส าหรับการออกแบบท่ีส าคญั เช่น การ
สืบค้นสิทธิบัตร การออกแบบเพื่อการผลิตและการ
ประกอบ การวเิคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ เทคนิควิศวกรรม
ก้าวขนาน วิศวกรรมยอ้นรอย รวมทั้ งฝึกปฏิบัติการผ่าน
โครงงานกลุ่มยอ่ย 

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) 
กำรจดักำรกำรผลติและกำรด ำเนินงำน   
(Production and Operations Management)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :   ไม่ม ี
        ระบบการด าเนินงาน ประกอบดว้ย การจดัการ
การด าเนินงาน กลยุทธ์การด าเนินงาน การพยากรณ์  การ
เลือกท าเลท่ีตั้ ง  การวางผงัโรงงาน การศึกษาการท างาน 
การบริหารโครงการ การวางแผนก าลงัผลิต การวางแผน
รวม การวางแผนความต้องการวสัดุ การจัดการพสัดุคง
คลงั การจดัการห่วงโซ่อุปทาน 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 


