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ปรัชญาของหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดการศึกษาตามแนวทาง   

พิพฒันาการนิยม (Progressivism) ในการพฒันาผูเ้รียนในทุกดา้น เพื่อให้พร้อมที่จะอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข และปรับตวัไดดี้ตามสถานการณ์ที่เปล่ียนไป โดยใชก้ระบวนการจดัการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือในการ
พฒันาผูเ้รียน โดยให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้และพฒันาจากความต้องการของผูเ้รียน ผ่าน
กระบวนการแกปั้ญหาและคน้ควา้ดว้ยตนเอง กระบวนการที่ตอ้งลงมือปฏิบติัทั้งในและนอกห้องเรียน ซ่ึงจะ
น าไปสู่การเรียนรู้ที่ย ัง่ยืนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยจดัการศึกษาที่ มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based 
Education) โดยการพฒันาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ ที่หลกัสูตรเช่ือวา่สามารถตอบสนองหลกัการ
ดงักล่าวได้ ดว้ยการจดัการเรียนรู้ที่ใชกิ้จกรรมหรือการปฏิบตัิ  (Active learning) ที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
การใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) การใช้โครงงานเป็นฐาน  (Project-based 
Learning) กระบวนการเรียนรู้จากการท างานสหสาขาวิชาชีพ (Work-based Interprofessional Learning) และ
การเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก 
“ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจที่หน่ึง”  เป็นแนวทางในการด าเนินการและเหมาะสมกับ
สถานภาพในการเป็นบณัฑิตทุกประการ เพือ่พฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นบณัฑิตสาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการที่มี
ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผูน้ า ความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณแห่ง
วชิาชีพ และมีความช านาญในเชิงปฏิบติั มีสมรรถนะในการปฏิบติังานอยา่งคุณภาพและคุณธรรมตามเกณฑ์
สมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม และสามารถวิเคราะห์ ประยกุต ์และบูรณาการวิทยาการ และ
เทคโนโลยทีี่หลากหลายของวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อให้เกิดการวิจยั พฒันา และแก้ปัญหาทางธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศ รวมไปถึงเป็นบณัฑิตที่
มีสมรรถนะที่จ  าเป็นต่อการด ารงชีวติอยา่งมีคุณค่า  ยดึประโยชน์ของเพือ่นมนุษยเ์ป็นกิจที่หน่ึง  มีจิตส านึกที่
ดีต่อตนเองและสงัคมโดยส่วนรวม 



ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
PLOs 1 สามารถบูรณาการใชค้วามรู้หรือกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และวศิวกรรมพื้นฐานที่
เก่ียวขอ้งเพือ่แกปั้ญหาทางวศิวกรรมอุตสาหการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
PLOs 2 สามารถก าหนดปัญหาและจดัการแกปั้ญหาในภาคอุตสาหกรรมผลิตและบริการตลอดโซ่อุปทานใน
ยคุธุรกิจและเศรษฐกิจดิจิทลั เพือ่พฒันาศกัยภาพของภาคใตแ้ละเช่ือมโยงสู่สากล 
PLOs 3 สามารถวเิคราะห์กระบวนการการผลิต การบริการ และคุณภาพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และยดึหลกั
จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม 
PLOs 4 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและปรับปรุงงานตามหลัก
ปฏิบตัิของวชิาชีพวศิวกรรม 
PLOs 5 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลอยา่งมีเหตุผลเพือ่พฒันาตนเอง 
PLOs 6 สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาสากลเพือ่การส่ือสารและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งเพือ่บรรลุ
เป้าหมายของทีมและองคก์ร 
PLOs 7 แสดงออกถึงการมีวินัย ซ่ือสัตย ์และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง และมีจิตสาธารณะ 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  132 หน่วยกิต 

1. หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 

สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  4 หน่วยกิต 
001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาที่ย ัง่ยนื  2((2)-0-4) 
 The King’s Philosophy and Sustainable Development  
388-100 สุขภาวะเพือ่เพือ่นมนุษย ์  1((1)-0-2) 
 Health for All   
225-001 ประโยชน์เพือ่นมนุษย ์  1((1)-0-2) 
 Benefit of Mankinds   
 

สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ  5 หน่วยกิต 
950-102 ชีวติที่ดี  3((3)-0-6) 
 Happy and Peaceful Life   
895-001 พลเมืองที่ดี  2((2)-0-4) 
 Good Citizens   
 

 
 



สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ  1 หน่วยกิต 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ  1((1)-0-2) 
 Idea to Entrepreneurship 
  

สาระที่ 4 การอยุ่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทลั  4 หน่วยกิต 
การอยู่อย่างรู้เท่าทนั (บังคบัเลือก) 
200-103 ชีวติยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว  2((2)-0-4) 
 Modern Life for Green Love  
การรู้ดิจิทัล (บังคบัเลือก) 
142-225 ปัจจยัที่ 5 (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ)  2((2)-0-4) 
 The 5th need  
200-107 การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพือ่ชีวติยคุดิจิตลั    2((2)-0-4) 
 Internet of Thing for Digital life  
345-104 รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั  2((2)-0-4) 
 Digital Technology Literacy  
472-113 ดาบสองคม (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Black and White    
 

สาระที่ 5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข  4 หน่วยกิต 
การคดิเชิงระบบ (เลือกเรียนจากรายวิชาข้างล่างนี้ 1 รายวิชา) 
142-124 การแกปั้ญหาแบบสร้างสรรค ์(จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Creative Problem Solving  
200-108 โมบาและการพฒันากลยทุธ ์  2((2)-0-4) 
 MOBA and Strategy Development  
315-202 การคิดกบัการใชเ้หตุผล   2((2)-0-4) 
 Thinking and Reasoning  
472-114 กบนอกกะลา (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Creative Thinking  
895-011 การคิดเพือ่สร้างสุข   2((2)-0-4) 
 Cultivating Happiness through Positivity  
895-012 การคิดเชิงบวก   2((2)-0-4) 
 Positive Thinking 
 
  



การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข  (เลือกเรียนจากรายวิชาข้างล่างนี้ 1 รายวิชา) 
142-129  คิดไปขา้งหนา้ (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Organic Thinking  
315-100 ค านวณศิลป์     2((2)-0-4) 
 The Art of Computing  
472-118  เงินในกระเป๋า (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Pocket Money  
895-010 การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์  2((2)-0-4) 
 Thinking and Predictable Behavior 
  

สาระที่ 6 ภาษาและการส่ือสาร  4 หน่วยกิต 
ก าหนดกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพทางด้านภาษาองักฤษของนักศึกษา 
คะแนน O-NET ( 0 - 30 ) บังคบัเรียน 
890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4) 
 Everyday English  
890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4) 
 English on the Go 
คะแนน O-NET ( 31 - 50 ) บังคบัเรียน    
890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4)  
 Everyday English    
890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4)  
 English on the Go   
คะแนน O-NET ( 51 - 70 ) บังคบัเรียน    
890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4)  
 English on the Go  
890-004 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั  2((2)-0-4)  
 English in the Digital World   
คะแนน O-NET ( 71 ขึน้ไป ) บังคับเรียน    
890-004 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั  2((2)-0-4)  
 English in the Digital World   
890-005 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ  2((2)-0-4)  
 English for Academic Success 
   
 



สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา  2 หน่วยกิต 
สุนทรียศาสตร์ (บังคบัเรียน)  1 หน่วยกิต    
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย  1((1)-0-2) 
 Aesthetics of Thai Dance  
142-135 พบัเพยีบเรียบร้อย (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Paper Craft  
142-136 ป้ันดินใหเ้ป็นดาว (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Sculpture  
142-137 ใครๆ ก็วาดได ้(จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Everyone Can Draw  
142-138 มนตรั์กเสียงดนตรี (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 The Sound of Musics  
142-139 ท่องโลกศิลปะ (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Through The World of Art  
142-234 โลกสวย (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ)  1((1)-0-2) 
 Life is Beautiful  
142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 The Designers and Their Black Attires  
340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ  1((1)-0-2) 
 The Aesthetic in Photography 
472-116 ถกัทอเสน้ใย เขา้ใจทอ้งถ่ิน (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Local Arts and Fabric  
472-117 สุขภาพดี ชีวมีีสุข* (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
            Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life  
895-020 ขิมไทย  1((1)-0-2) 
 Thai Khim 
895-021 ร้อง เล่น เตน้ร า  1((1)-0-2) 
 Singing, Playing, Dancing  
895-022 จงัหวะจะเพลง  1((1)-0-2) 
 Rhythm and Song  
895-023 กีตาร์  1((1)-0-2) 
 Guitar 
  



895-024 อูคูเลเล่  1((1)-0-2) 
 Ukulele  
895-025 ฮาร์โมนิกา  1((1)-0-2) 
 Harmonica  
895-026 ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน  1((1)-0-2) 
 Drama and Self-reflection  
895-027 อรรถรสภาษาไทย  1((1)-0-2) 
 Appreciation in Thai Language  
895-028 การวาดเสน้สร้างสรรค ์  1((1)-0-2) 
 Creative Drawing 
กีฬา (บังคบัเรียน)  1 หน่วยกิต    
895-030 วา่ยน ้ า  1((1)-0-2) 
 Swimming  
895-031 เทนนิส  1((1)-0-2) 
 Tennis  
895-032 บาสเกตบอล  1((1)-0-2) 
 Basketball  
895-033 กรีฑา  1((1)-0-2) 
 Track and Field  
895-034 ลีลาศ  1((1)-0-2) 
 Social Dance  
895-035 เปตอง  1((1)-0-2) 
 Petanque 
895-036 ค่ายพกัแรม  1((1)-0-2) 
 Camping  
895-037 แบดมินตนั  1((1)-0-2) 
 Badminton 
895-038 เทเบิลเทนนิส  1((1)-0-2) 
 Table Tennis  
895-039 การออกก าลงักายเพือ่สุขภาพ  1((1)-0-2) 
 Exercise for Health  
 

 
 



วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เรียนไม่น้อยกว่า 3 รายวิชา) 6 หน่วยกิต 
 วชิาเลือก 6 หน่วยกิต ให้นกัศึกษาเลือกเรียนรายวชิาจากกลุ่มสาระที่ 1- 7 หรือจากรายวชิาเลือกของ
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปที่เปิดสอนในคณะ/วิทยาเขตต่างๆ  ทั้ งน้ีตอ้งตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป (ไม่นบักลุ่มวชิาภาษาไทยเป็นวชิาเลือก) 
 

หรือสามารถเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
      

เปิดสอนโดยศูนย์อาเซียนศึกษา    
001-101  อาเซียนศึกษา    2((2)-0-4)  
            ASEAN Studies 
   

เปิดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์    
001-131  สุขภาวะกายและจิต    2((2)-0-4)  
             Healthy  Body  and  Mind   
เปิดสอนโดยวทิยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (สอนเป็นภาษาอังกฤษ)    
142-111 ยกเคร่ืองเร่ืององักฤษ   2((2)-0-4)  
  English Booster   
142-112 องักฤษออนแอร์   2((2)-0-4)  
  English On Air   
142-115 ภาษาองักฤษส าหรับพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ  1((1)-0-2)  
  English for Basic IT   
142-116 องักฤษจริตจะกา้น  1((1)-0-2)  
  English Pronunciation   
142-211 องักฤษกนัทกุวนั   2((2)-0-4)  
  English Everyday  
142-212 ภาษาองักฤษเพือ่การพฒันาปัจเจกบุคคล  2((1)-2-3)  
 English for Personality Development   
142-214 ภาษาส่ือและศิลปะการเล่าเร่ือง  1((1)-0-2)  
 Media Language and Art of Storytelling  
142-224  ส่ือสร้างสรรคส์ าหรับการน าเสนอผลงานวชิาการ  1((1)-0-2)  
 Creative Medias for Academic Presentation   
142-226 การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรคส์ าหรับการประชุมวชิาการและการส่ือสาร 1((1)-0-2) 
 Creative Presentation Design for Conference and Communication   
142-227 ท าเงินดว้ย Youtube  1((1)-0-2)  
  Youtube Marketing and Viral Videography   



142-228 การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละการสร้างแบรนด ์  1((1)-0-2)  
  Basic (Product Design Branding   
142-229 การจดัการส่ือโฆษณาออนไลน์   1((1)-0-2)  
  Online Advertising Management   
142-238 ตะลอนทวัร์  2((2)-0-4)  
  Learn to Roam 
   

เปิดสอนโดยคณะการแพทย์แผนไทย    
190-404 ธรรมชาติบ  าบดั  2((2)-0-4)  
 Natural Therapy 
   

เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์       
315-103 ความรู้ทัว่ไปทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา    2((2)-0-4)  
  Introduction to Intellectual Property   
348-103 การประยกุตน์าโนเทคโนโลย ี   2((2)-0-4)  
 Applied nanotechnology   
340-103 วทิยาศาสตร์ประยกุตเ์พือ่ชีวติ   2((2)-0-4)  
  Applied Science for Life   
340-151 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4)  
           Science and Technology in Daily Life  
315-203 กุญแจไขธรรมชาติ   2((2)-0-4)  
                 Key to Nature        
336-214 กินดี ชีวติดี     2((2)-0-4)  
 Smart Eating and Being Healthy 
336-215 ชีวติปลอดภยัจากสารพษิ    2((2)-0-4)  
 Safety Life from Toxic Substances   
336-216 ยาและสุขภาพ     2((2)-0-4)  
 Drug and Health 
   

เปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ     
472-106 แนวคิดเติบโตส าหรับการน าเสนออยา่งมืออาชีพ  2((2)-0-4)  
 Growth Mindset for Professional Presenter 
    

เปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์    
874-192 กฎหมายเพือ่การประกอบอาชีพและการด าเนินชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4)  
   Law relating to Occupations and Everyday Life   



874-193 ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบักฎหมายและกระบวนการยติุธรรม 2((2)-0-4)  
 General Principles of Law and Judicial Process   
874-194 ภาษีอากรกบัชีวติ   2((2)-0-4)  
            Taxation and Life   
874-195 สิทธิมนุษยชนกบัความเป็นพลเมือง   2((2)-0-4)  
 Human Rights and Citizenship 
   

เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์    
890-010 การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
            Improving English Writing Skills   
890-011 อ่านไดใ้กลต้วั  2((2)-0-4)  
 Reading All Around  
890-012 เทคนิคพชิิตการอ่าน   2((2)-0-4)  
            Strategic Reading for Greater Comprehension   
890-013 อ่านงานเขียนเชิงวชิาการส าราญใจ  2((2)-0-4)  
 Better Academic Texts Readers   
890-014 ฝึกส าเนียงผา่นเสียงเพลง  2((2)-0-4)  
 English Pronunciation through Songs  
890-015 ไวยากรณ์องักฤษเพือ่การส่ือสารในชีวติจริง   2((2)-0-4)  
 English Grammar for Real Life Communication   
890-020 การสนทนาภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
 English Conversation 
890-021 ฟังแลว้พดูภาษาองักฤษ   2((2)-0-4)  
 From Listening to Speaking English   
890-022 การน าเสนอและการพดูในที่สาธารณะเป็นภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
            Presentations and Public Speaking in English   
890-023 การเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นทางวฒันธรรม   2((2)-0-4)  
            Learning English Through Cultures   
890-024 รังสรรคห์นงัสั้นภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
            Creating English Short Films   
890-025 ทกัษะการเรียนภาษาองักฤษเพือ่การศึกษาต่อ  2((2)-0-4)  
 Study Skills in English for Higher Studies   
890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาองักฤษ   2((2)-0-4)  
 Reading to Write in English   



890-027 การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษเชิงวชิาการ     2((2)-0-4)  
 Academic Reading and Writing in English   
890-030 การส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ  2((2)-0-4)  
 English Communication for Business   
890-031 ภาษาองักฤษในที่ท  างาน    2((2)-0-4)  
 English in the Workplace   
890-032 ภาษาองักฤษส าหรับนกัท่องเที่ยว  2((2)-0-4)   
            English for Travelers   
890-033 ภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 2((2)-0-4)  
            English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs  
890-040 การเขียนเพือ่การสมคัรงาน   2((2)-0-4)  
 Writing for Job Application   
890-041 ภาษาองักฤษเพือ่การสมัภาษณ์งาน  2((2)-0-4)  
 English for Job Interview   
890-050 แปลสิกูเกิล   2((2)-0-4)  
            Google Translate Me  
890-060 ภาษาองักฤษตลอดเวลา   2((2)-0-4)  
 English Twenty-Four/Seven   
890-061 ภาษาองักฤษเพือ่การรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั  2((2)-0-4)  
 English for Digital Literacy 
890-070 พชิิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพือ่การท างาน    2((2)-0-4)  
 Winning English Test for Employment   
890-071 พชิิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพือ่การศึกษาต่อ   2((2)-0-4)  
 Winning English Test for Higher Studies   
891-010 ภาษาญี่ปุ่ นเบื้องตน้    2((2)-0-4)  
 Basic Japanese  
891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่ นในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4)  
 Japanese Conversation in Daily Life   
891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่ นในที่ท  างาน   2((2)-0-4)  
 Japanese Conversation in the Workplace   
891-020 ภาษาจีนเบื้องตน้  2((2)-0-4)  
 Basic Chinese 
   



891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4)  
 Chinese Conversation in Daily Life   
891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ท  างาน   2((2)-0-4)  
 Chinese Conversation in the Workplace   
891-030 ภาษามลายเูบื้องตน้   2((2)-0-4)  
 Basic Malay   
891-031 สนทนาภาษามลายใูนชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4)  
 Malay Conversation in Daily Life    
891-032 สนทนาภาษามลายเูพือ่การทอ่งเที่ยว   2((2)-0-4)  
 Malay Conversation for Tourism  
891-033 ภาษามลายกูลางส าหรับสตัวแพทย ์  2((2)-0-4)  
 Standard Malay for Veterinary Students   
891-034 ภาษามลายถ่ิูนส าหรับสตัวแพทย ์  2((2)-0-4)  
 Malay Dialect for Veterinary Students   
891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องตน้   2((2)-0-4)  
 Basic Korean  
891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4)  
 Korean Conversation in Daily Life   
891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท  างาน  2((2)-0-4)  
 Korean Conversation in the Workplace 
891-050 ภาษาเยอรมนัเบื้องตน้   2((2)-0-4)  
 Basic German   
895-040 จิตวทิยาความรัก  2((2)-0-4)  
 Psychology of Love   
895-041 ปรัชญาจริยะ   2((2)-0-4)  
 Ethical Philosophy  
895-042 ศิลปะการส่ือสารภาษาไทยในศตวรรษที่ 21  2((2)-0-4)  
 Art of communication in Thai language in the 21st century   
895-043 การใชภ้าษาไทย  2((2)-0-4)  
 Thai Usage   
895-044 ภาษาไทยร่วมสมยั  2((2)-0-4)  
 Contemporary Thai Language 
   



895-045 ทกัษะการส่ือสาร   2((2)-0-4)  
 Communication Skills   
895-046 ความคิดและการส่ือสาร  2((2)-0-4)  
 Thoughts and Communication   
895-047 ประวตัิศาสตร์ในภาพยนตร์   2((2)-0-4)  
 History in Movies   
895-048 การวาดเสน้และระบายสี  2((2)-0-4)  
 Drawing and Painting   
895-049 ศิลปะกบัความสุข   2((2)-0-4)  
 Art for Happiness  
895-050 ศิลปะในสงัคมพหุวฒันธรรม   2((2)-0-4)  
 Arts in Multicultural Society   
895-051 ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั   2((2)-0-4)  
 Contemporary Arts and Culture   
895-052 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค*์   2((2)-0-4)  
 Creative Tourism 
895-053 การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา*   2((2)-0-4)  
 Volunteer tourism   
895-054  การเรียนรู้ผา่นการท่องเที่ยวแบบประหยดั  2((2)-0-4)  
 Learning through Backpacking Trips 
895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก   2((2)-0-4)  
 World Heritage Journey   
895-056 สงขลาศึกษา   2((2)-0-4)  
 Songkhla Studies   
895-057  ดนตรีไทย    2((2)-0-4)  
 Thai Classical Music  
895-058 สงัคีตศิลป์ไทย  2((2)-0-4)  
 Thai Music Art   
895-059 ดนตรีตะวนัตก   2((2)-0-4)  
 Western Music   
895-060 การพลศึกษาและนนัทนาการ   2((2)-0-4)  
 Physical Education and Recreation 
   



895-061 ฟิตและเฟิร์ม   2((2)-0-4)  
 Fit and Firm   
895-062  ลดเวลานัง่ เพิม่เวลายนื   2((2)-0-4)  
 Active Lifestyle   
895-063 อว้นไดก้็ผอมได ้  2((2)-0-4)  
 Fat to Fit   
895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ  2((2)-0-4)  
 Wisdom of Living 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  96 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์  11 หน่วยกิต 
200-112 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับวศิวกร   3((3)-0-6) 
 Fundamental Mathematics for Engineer  
200-113 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวศิวกร         3((3)-0-6) 
 Fundamental Physics for Engineer            
200-114 เคมีพื้นฐานส าหรับวศิวกร  2((2)-0-4) 
 Fundamental Chemistry for Engineer  
225-251 คณิตศาสตร์ส าหรับวศิวกรรมอุตสาหการ  3((3)-0-6) 
 Mathematics for Industrial Engineering   
  

2.2 กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน  23  หน่วยกิต 
200-111 สู่โลกวศิวกรรม  2((2)-0-4) 
 Into Engineering World  
200-115 พื้นฐานไฟฟ้าส าหรับงานวศิวกรรม  3((2)-2-5) 
 Basic Electrical Engineering  
200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับวิศวกร 3((2)-2-5) 
 Basic Engineering Programming  
200-117 เขียนแบบวศิวกรรมพื้นฐาน  2((2)-0-4) 
 Basic Engineering Drawing  
221-101 กลศาสตร์วศิวกรรม 1   3((3)-0-6) 
 Engineering Mechanics I  
225-211 พื้นฐานทางกระบวนการผลิต     2((1)-3-2) 
 Fundamental of Manufacturing Process  
 



225-231 สถิติวศิวกรรม 1  3((3)-0-6) 
 Engineering Statistics I  
230-215 พื้นฐานทางอุณหพลศาสตร์และการไหลของของไหล 3((3)-0-6) 
 Fundamental of Thermodynamic and Fluid Flow  
237-111 วสัดุวศิวกรรม  2((2)-0-4) 
 Engineering Materials  
  

2.2 กลุ่มวิชาชีพ  62 หน่วยกิต 
      วิชาบังคบั  44    หน่วยกิต 
225-171 แนะน าวศิวกรรมอุตสาหการ  1((1)-0-2) 
 Introduction to Industrial Engineering  
225-213 การสร้างแบบจ าลองเรขาคณิตของผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 1(0-3-0) 
 Geometric Modelling for Industrial Products  
225-221 วศิวกรรมความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม  3((3)-0-6) 
 Safety and Environmental Engineering             
225-232 สถิติวศิวกรรม 2  2((2)-0-4) 
 Engineering Statistics II  
225-252 การวจิยัการด าเนินงาน 1     3((3)-0-6) 
 Operations Research I  
225-321  การศึกษาการท างานในอุตสาหกรรมสมยัใหม่     3((3)-0-6) 
 Modern Industrial Work Study  
225-322 การบริหารแบบลีนและการเพิม่ผลผลิต  3((3)-0-6) 
 Lean Management and Productivity Improvement  
225-331 การควบคุมคุณภาพยคุดิจิทลั  3((3)-0-6) 
 Digital Age Quality Control  
225-341 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  3((3)-0-6) 
 Engineering Economy  
225-351 การวางแผนและควบคุมการผลิต  3((3)-0-6) 
 Production Planning and Control  
225-352 วศิวกรรมการซ่อมบ ารุง     3((3)-0-6) 
 Maintenance Engineering  
225-361 การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมยัใหม่  3((3)-0-6) 
 Modern Logistics and Supply Chain Management  
 



225-371 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมสมยัใหม่  3((3)-0-6) 
 Modern Industrial Plant Design  
225-372 การวเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่และการเรียนรู้ของเคร่ือง 3((3)-0-6) 
 Big Data Analytics and Machine Learning  
225-373 ปฏิบตัิการวศิวกรรมอุตสาหการ 1  1(0-3-0) 
 Industrial Engineering Laboratory I  
225-374 ปฏิบตัิการวศิวกรรมอุตสาหการ 2  1(0-3-0) 
 Industrial Engineering Laboratory II  
225-332 ชุดวชิาวิธีการลีนซิกซ์ซิกมาและการปรับปรุงคุณภาพ 5((4)-2-9) 
 Lean Six Sigma Methodology and Quality Improvement Module   
 

วิชาเลือกชีพ     18  หน่วยกิต 

นักศึกษาต้องเลือกรูปแบบการศึกษาซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ทางเลือก คือ    
1. ทางโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ     
2. ทางเลือกสหกิจศึกษา     
3. ทางเลือกการศึกษาในต่างประเทศ      
     

ทางเลือกที่ 1 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ    9  หน่วยกิต  
225-376 การฝึกงาน                                      ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง 
 Practical Training  
225-378 เตรียมการฝึกประสบการณ์ท างาน   1((1)-0-2) 
 Pre-work Experience  
225-451 การบริหารโครงการทางอุตสาหกรรม   3((3)-0-6) 
 Industrial Project Management     
225-471 โครงงานวศิวกรรมอุตสาหการ 1  1(0-3-0) 
 Industrial Engineering Capstone Project I  
225-472 โครงงานวศิวกรรมอุตสาหการ 2  3(0-9-0) 
 Industrial Engineering Capstone Project II  
225-475 การพฒันาอาชีพ   1((1)-0-2) 
 Career Development    
 

ทางเลือกที่ 2 สหกิจศึกษา  9  หน่วยกิต 
บังคบัเรียน    
225-375 เตรียมสหกิจศึกษา   1((1)-0-2)  
 Pre-cooperative Education   



บังคบัเลือก (เลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหน่ึง)    
225-473 สหกิจศึกษา  8(0-40-0)  
 Cooperative Education   
225-474 สหกิจศึกษาต่างประเทศ  8(0-40-0)  
 OVERSEA Cooperative Education     
 
หมายเหตุ   
 1. เลือกเรียนรายวิชา 225-473 สหกิจศึกษา หากต้องการปฏิบัติงานสหกิจภายในประเทศ หรือเลือก
เรียนรายวิชา 225-474 สหกิจศึกษาต่างประเทศ หากต้องการปฏิบัติงานสหกิจในต่างประเทศ   
 2. ในกรณีที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 225-375 เตรียมสหกิจศึกษา และขอเปลี่ยนแปลง
แผนการเรียนเป็นทางเลือกที่ 1 (โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ) โดยผ่านความเห็นชอบของหลักสูตรฯ แล้ว 
ให้เทียบรายวิชาดังกล่าวกับรายวิชา 225-378 เตรียมการฝึกประสบการณ์ท างานแทนได้    
 
ทางเลือกที่ 3 การศึกษาในต่างประเทศ    
 ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาในต่างประเทศ (ประสงค์จะเขา้ร่วมโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัย/สถาบนัพนัธมิตรในต่างประเทศ) นักศึกษาที่เลือกการศึกษาต่างประเทศ จะตอ้งลงทะเบียน
เรียนรายวชิาที่เปิดสอนโดยภาควชิาที่สงักดัจากมหาวทิยาลยั/สถาบนัพนัธมิตร และสามารถด าเนินการเทียบ
โอนหน่วยกิตจากมหาวทิยาลยั/สถาบนัพนัธมิตรในต่างประเทศไดต้ามประกาศของมหาวทิยาลยัฯ  
   
วิชาชีพเลือก  ทั้ง 3 ทางเลือก ต้องเลือกเรียนใน 7 กลุ่มความรู้      9 หน่วยกิต 
กลุ่มที่ 1 วัสดุอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต    
225-311 การออกแบบอุปกรณ์เพือ่เพิม่ผลิตภาพทางอุตสาหกรรม  3((3)-0-6)  
 Devices Design for Industrial Productivity   
225-312 เทคโนโลยกีารผลิตในอุตสาหกรรม 4.0  3((3)-0-6)  
 Manufacturing Technology for Industry 4.0   
225-411 การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑส์มยัใหม่    3((3)-0-6)  
 Modern Product Design and Development   
225-413 หวัขอ้พเิศษวิศวกรรมอุตสาหการ 1   1-6((x)-y-z)  
 Special Topics in Industrial Engineering I   
กลุ่มที่ 2  ระบบงานและความปลอดภัย    
225-323 การยศาสตร์   3((3)-0-6)  
 Ergonomics  
  



225-324 การจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  3((3)-0-6)  
 Occupational Health and Safety Management   
225-325 จิตวทิยาอุตสาหกรรม  3((3)-0-6)  
 Industrial Psychology   
225-421 วศิวกรรมปัจจยัมนุษย ์   3((3)-0-6)  
 Human Factors Engineering   
225-422 การประเมินความเส่ียงและการจดัการความเส่ียง   3((3)-0-6)  
 Workplace Risk Assessment and Management   
225-423 หวัขอ้พเิศษวิศวกรรมอุตสาหการ 2   1-6((x)-y-z)  
 Special Topics in Industrial Engineering II   
กลุ่มที่ 3  ระบบคุณภาพ    
225-333 การวเิคราะห์ความสามารถของกระบวนการและระบบการวดั 3((3)-0-6)  
 Process Capability and Measurement Systems Analysis   
225-431 วศิวกรรมความไวใ้จ  3((3)-0-6)  
 Reliability Engineering   
225-432 การประกนัคุณภาพ  3((3)-0-6)  
 Quality Assurance   
225-433 หวัขอ้พเิศษวิศวกรรมอุตสาหการ 3  1-6((x)-y-z)  
 Special Topics in Industrial Engineering III   
กลุ่มที่ 4  เศรษฐศาสตร์และการเงิน    
225-342 การวเิคราะห์และจดัการตน้ทุนในอุตสาหกรรม   3((3)-0-6)  
 Industrial Cost Analysis and Management   
225-441 การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการอุตสาหกรรม 3((3)-0-6)  
 Industrial Project Feasibility Study   
225-442 วศิวกรรมการเงินเบื้องตน้  3((3)-0-6)  
 Introduction to Financial Engineering   
225-443 หวัขอ้พเิศษวิศวกรรมอุตสาหการ 4  1-6((x)-y-z)  
 Special Topics in Industrial Engineering IV   
กลุ่มที่ 5  การจัดการการผลิตและด าเนินงาน    
225-353 การวจิยัการด าเนินงาน 2   3((3)-0-6)  
 Operations Research II   
225-354 การจ าลองสถานการณ์ของระบบ  3((3)-0-6)  
 Systems Simulation   



225-452 การจดัการธุรกิจส าหรับวศิวกรและการเป็นผูป้ระกอบการ 3((3)-0-6)  
 Business Management for Engineer and Entrepreneurship    
225-453 การจดัการด าเนินงานธุรกิจบริการ  3((3)-0-6)  
 Service Operations Management   
225-454 การจดัการและวศิวกรรมระบบบริการสุขภาพ  3((3)-0-6)  
 Healthcare Systems Engineering and Management   
225-455 การจดัการนวตักรรมและการเปล่ียนแปลง  3((3)-0-6)  
 Innovation and Change Management   
225-456 ระบบการผลิตแบบโตโยตา้  3((3)-0-6)  
 Toyota Production System   
225-457 การบ ารุงรักษาทวผีลแบบทุกคนมีส่วนร่วม  3((3)-0-6)  
 Total Productive Maintenance   
225-458 หวัขอ้พเิศษวิศวกรรมอุตสาหการ 5  1-6((x)-y-z)  
 Special Topics in Industrial Engineering V   
กลุ่มที่ 6  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน    
225-362 การจดัการคลงัสินคา้และสินคา้คงคลงัส าหรับยคุอุตสาหกรรม 4.0   3((3)-0-6)  
 Inventory and Warehouse Management for Industry 4.0   
225-363 การจดัการการขนส่ง  3((3)-0-6)  
 Transportation Management   
225-461 การออกแบบระบบการขนถ่ายวสัดุ    3((3)-0-6)  
 Material Handling System Design    
225-462 โซ่อุปทานสีเขียวและการจดัการอยา่งย ัง่ยนื  3((3)-0-6)  
 Green Supply Chain and Sustainable Management   
225-463 หวัขอ้พเิศษวิศวกรรมอุตสาหการ 6  1-6((x)-y-z)  
 Special Topics in Industrial Engineering VI   
กลุ่มที่ 7  การบูรณาการวธีิการทางวิศวกรรมอุตสาหการ    
225-377 การแสดงขอ้มูลดว้ยภาพและการวเิคราะห์  3((3)-0-6)  
 Data Visualization and Analysis   
225-476 การจดัการฐานขอ้มูลเชิงอุตสาหกรรมและการจดัคลงัขอ้มูล 3((3)-0-6)  
 Industrial Database Management and Data Warehousing  Industrial Database   
 Management and Data Warehousing   
225-412 ปัญญาประดิษฐแ์ละระบบอตัโนมติัเบื้องตน้  3((3)-0-6)  
 Introduction to Artificial Intelligence and Automation Systems   



225-477 พนกังานฝึกหดัใหม่  6(0-30-0)  
 New Traineeship   
225-478 การฝึกเฉพาะต าแหน่ง  6(0-30-0)  
 Practicum   
225-479 หวัขอ้พเิศษวิศวกรรมอุตสาหการ 7  1-6((x)-y-z)  
 Special Topics in Industrial Engineering VII   
 
 นกัศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรียนรายวชิาในหลกัสูตรปริญญาตรีหรือโทในสาขาอ่ืน เป็นวชิาเลือก
ในกลุ่มวชิาชีพเลือกนอกเหนือจากรายวชิาที่ปรากฏอยูน้ี่ได ้ ทั้งน้ี ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ/ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือนกัศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน
และสะสมหน่วยกิตที่จดัการเรียนการสอนโดยสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ที่ไดรั้บการรับทราบจากคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาแลว้ และเป็นหลกัสูตรที่องคก์รวชิาชีพนั้น ๆ ให้การรับรองแลว้ (กรณี ขอเทียบโอนรายวิชา
พื้นฐานทางวิศวกรรม และรายวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม) และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยัฯ ทั้งน้ี ตอ้ง
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการภาควิชาวิศวกรรม               
อุตสาหการอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร     
 
ส าหรับนกัศึกษาที่เลือกทางเลือกที่ 3 (การศึกษาในต่างประเทศ) อาจเลือกที่จะศึกษาต่อเน่ืองในภาคการเรียน
ที่ 2 ได ้โดยนกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิาที่เปิดสอนโดยภาควชิาที่สงักดัจากมหาวทิยาลยั/สถาบนั
พนัธมิตร และสามารถด าเนินการเทียบโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลยั/สถาบนัพนัธมิตรในต่างประเทศได้
ตามประกาศของมหาวทิยาลยัฯ รวมกนัไม่เกิน 18 หน่วยกิต ทั้งน้ี ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ/ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร     
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
 

        นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ที่สนใจ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวทิยาลยัอ่ืน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร/ภาควชิา 
 

4. หมวดวิชาฝึกงาน   

225-376 การฝึกงาน                                                                                                     ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง 
 Practical Training 

 

 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 

ปีที่ 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
200-111 สู่โลกวศิวกรรม 2((2)-0-4) 
200-112 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับวศิวกร  3((3)-0-6) 
200-113 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวศิวกร        3((3)-0-6) 
200-114 เคมีพื้นฐานส าหรับวศิวกร 2((2)-0-4) 
200-115 พื้นฐานไฟฟ้าส าหรับงานวศิวกรรม 3((2)-2-5) 
200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับวิศวกร 3((2)-2-5) 
200-117 เขียนแบบวศิวกรรมพื้นฐาน 2((2)-0-4) 
890-00x สาระที่ 6  ภาษาและการส่ือสาร* 2((2)-0-4) 
  รวม                                                                                  20(18-4-38) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
200-103  ชีวติยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว 2((2)-0-4) 
225-171  แนะน าวศิวกรรมอุตสาหการ 1((1)-0-2) 
225-251  คณิตศาสตร์ส าหรับวศิวกรรมอุตสาหการ 3((3)-0-6) 
950-102  ชีวติที่ดี          3((3)-0-6) 
*890-00x สาระที่ 6  ภาษาและการส่ือสาร* 2((2)-0-4) 
895-001  พลเมืองทีดี่     2((2)-0-4) 
xxx-xxx  กลุ่มวชิาการคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2((2)-0-4) 
xxx-xxx  กลุ่มวชิาการรู้ดิจิทลั 2((2)-0-4) 
xxx-xxx  รายวชิาเลือก หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 
xxx-xxx  สุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((1)-0-2) 
 รวม                                                                                  20(20-0-40) 
 
 
การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย    
    

 
 



ปีที่ 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาที่ย ัง่ยนื **    2((2)-0-4) 
221-101 กลศาสตร์วศิวกรรม 1 3((3)-0-6) 
225-001 ประโยชน์เพือ่นมนุษย ์**   1((1)-0-2) 
225-231 สถิติวศิวกรรม 1  3((3)-0-6) 
230-215 พื้นฐานทางอุณหพลศาสตร์และการไหลของของไหล    3((3)-0-6) 
388-100 สุขภาวะเพือ่เพือ่นมนุษย ์                               1((1)-0-2) 
xxx-xxx กลุ่มวชิาการคิดเชิงระบบ                           2((2)-0-4) 
xxx-xxx สุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((1)-0-2) 
xxx-xxx รายวชิาเลือก หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 
  รวม                                                                                   18(18-0-36)  
    
** หรือเรียนรายวิชา 003-001 ผู้น าจิตอาสากับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน   
  
ภาคการศึกษาที่ 2 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2) 
225-211 พื้นฐานทางกระบวนการผลิต 2((1)-3-2) 
225-213 การสร้างแบบจ าลองเรขาคณิตของผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 1(0-3-0) 
225-232 สถิติวศิวกรรม 2 2((2)-0-4) 
225-252 การวจิยัการด าเนินงาน 1 3((3)-0-6) 
237-111 วสัดุวศิวกรรม 2((2)-0-4) 
225-221 วศิวกรรมความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 3((3)-0-6) 
xxx-xxx รายวชิาเลือก หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป * 2((2)-0-4) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 
  รวม 19(x-y-z) 
 
หมายเหตุ   * นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียน รายวิชา 890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 
2((2)-0-4) เป็นรายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าฝึกงานหรือสหกิจ
ศึกษาในช้ันปีที่ 3 
 
    



ปีที่ 3 ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
 
ภาคการศึกษาที่ 1 
225-321 การศึกษาการท างานในอุตสาหกรรมสมยัใหม่ 3((3)-0-6) 
225-331 การควบคุมคุณภาพยคุดิจิทลั 3((3)-0-6) 
225-351 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3((3)-0-6) 
225-352 วศิวกรรมการซ่อมบ ารุง 3((3)-0-6) 
225-361 การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมยัใหม่ 3((3)-0-6) 
225-371 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมสมยัใหม่ 3((3)-0-6) 
225-373 ปฏิบตัิการวศิวกรรมอุตสาหการ 1 1(0-3-0) 
  รวม                                                                                  19(18-3-36) 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
225-341 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3((3)-0-6) 
225-322 การบริหารแบบลีนและการเพิม่ผลผลิต 3((3)-0-6) 
225-372 การวเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่และการเรียนรู้ของเคร่ือง 3((3)-0-6) 
225-374 ปฏิบตัิการวศิวกรรมอุตสาหการ 2 1(0-3-0) 
225-378 เตรียมการฝึกประสบการณ์ท างาน 1((1)-0-2) 
225-332 ชุดวชิาวิธีการลีนซิกซ์ซิกมาและการปรับปรุงคุณภาพ 5((4)-2-9) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 
  รวม 19(x-y-z) 
 
ภาคฤดูร้อน 
225-376  การฝึกงาน                                                                                                    ไม่นอ้ยกวา่  320 ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที่ 4 ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
225-451 การบริหารโครงการทางอุตสาหกรรม 3((3)-0-6) 
225-471 โครงงานวศิวกรรมอุตสาหการ 1 1(0-3-0) 
225-475 การพฒันาอาชีพ 1((1)-0-2) 
xxx-xxx วชิาเลือกวชิาชีพ 3((x)-y-z) 
  รวม 8(x-y-z) 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
225-472 โครงงานวศิวกรรมอุตสาหการ 2 3(0-9-0) 
xxx-xxx วชิาเลือกวชิาชีพ 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกวชิาชีพ 3((x)-y-z) 
  รวม 9(x-y-z) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที่ 3 ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน สหกิจศึกษา 
    
ภาคการศึกษาที่ 1    
225-321 การศึกษาการท างานในอุตสาหกรรมสมยัใหม่ 3((3)-0-6) 
225-331 การควบคุมคุณภาพยคุดิจิทลั 3((3)-0-6) 
225-351 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3((3)-0-6) 
225-352 วศิวกรรมการซ่อมบ ารุง 3((3)-0-6) 
225-361 การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมยัใหม่ 3((3)-0-6) 
225-371 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมสมยัใหม่ 3((3)-0-6) 
225-373 ปฏิบตัิการวศิวกรรมอุตสาหการ 1 1(0-3-0) 
  รวม                                                                                  19(18-3-36) 
  
  
   
ภาคการศึกษาที่ 2    
225-341 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3((3)-0-6) 
225-322 การบริหารแบบลีนและการเพิม่ผลผลิต 3((3)-0-6) 
225-372 การวเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่และการเรียนรู้ของเคร่ือง 3((3)-0-6) 
225-374 ปฏิบตัิการวศิวกรรมอุตสาหการ 2 1(0-3-0) 
225-375 เตรียมสหกิจศึกษา  1((1)-0-2) 
225-332 ชุดวชิาวิธีการลีนซิกซ์ซิกมาและการปรับปรุงคุณภาพ 5((4)-2-9) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี  3((x)-y-z) 
  รวม 19(x-y-z) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที่ 4 ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน สหกิจศึกษา 
 
ภาคการศึกษาที่ 1 
225-47x กลุ่มวชิาสหกิจศึกษา 8(0-40-0) 
  รวม 8(0-40-0) 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2   
xxx-xxx วชิาเลือกวชิาชีพ *  3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกวชิาชีพ *  3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกวชิาชีพ *  3((x)-y-z) 
  รวม 9(x-y-z) 
 
หมายเหตุ   * สามารถรวมจ านวนหน่วยกิตได้ เพ่ือลงรายวิชา 225-477 พนักงานฝึกหัดใหม่ หรือ 225-478 
การฝึกเฉพาะต าแหน่ง     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที่ 3 ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน การศึกษาต่างประเทศ 
    
ภาคการศึกษาที่ 1    
225-321 การศึกษาการท างานในอุตสาหกรรมสมยัใหม่ 3((3)-0-6)  
225-331 การควบคุมคุณภาพยคุดิจิทลั 3((3)-0-6)  
225-351 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3((3)-0-6)  
225-352 วศิวกรรมการซ่อมบ ารุง 3((3)-0-6)  
225-361 การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมยัใหม่ 3((3)-0-6)  
225-371 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมสมยัใหม่ 3((3)-0-6)  
225-373 ปฏิบตัิการวศิวกรรมอุตสาหการ 1 1(0-3-0)  
  รวม                                                                                   19(18-3-36)  
    
    
     
ภาคการศึกษาที่ 2    
225-341 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3((3)-0-6)  
225-322 การบริหารแบบลีนและการเพิม่ผลผลิต 3((3)-0-6)  
225-372 การวเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่และการเรียนรู้ของเคร่ือง 3((3)-0-6)  
225-374 ปฏิบตัิการวศิวกรรมอุตสาหการ 2 1(0-3-0)  
225-378 เตรียมการฝึกประสบการณ์ท างาน 1((1)-0-2)  
225-332 ชุดวชิาวิธีการลีนซิกซ์ซิกมาและการปรับปรุงคุณภาพ 5((4)-2-9)  
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี  3((x)-y-z)  
  รวม 19(x-y-z)  
 
ภาคฤดูร้อน  
225-376 การฝึกงาน                                                                                       ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที่ 4 ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน การศึกษาต่างประเทศ 
      
ภาคการศึกษาที่ 1    
xxx-xxx โครงงานวศิวกรรมอุตสาหการนานาชาติ n(x-y-z)  
xxx-xxx  รายวชิาเทียบโอน  n(x-y-z)  
  รวม 8(x-y-z)  
     
    
ภาคการศึกษาที่ 2    
xxx-xxx  วชิาเลือกวชิาชีพ  3((x)-y-z)  
xxx-xxx  วชิาเลือกวชิาชีพ  3((x)-y-z)  
xxx-xxx  วชิาเลือกวชิาชีพ  3((x)-y-z)  
  รวม 9(x-y-z)  
    
หรือ ขอเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาจากมหาวิทยาลัยพันธมิตรในต่างประเทศ    
  
   
ภาคการศึกษาที่ 2    
xxx-xxx รายวชิาเทียบโอน  17(x-y-z)  
  รวม 17(x-y-z)  
 



         ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วิธีการสอน   และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์/วิธีการสอน 

กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

PLO 1 สามารถบู รณ าการใช้ค วาม รู้ห รือ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
วิศวกรรมพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือแกปั้ญหาทาง
วิศวกรรมอุตสาหการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1 . บ ร ร ย ายท ฤ ษ ฎี ห ลั ก ก าร  แ ล ะ ก าร
ประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมพ้ืนฐานและศาสตร์
อื่ น ๆ ท่ี เก่ี ย วข้อ ง ใน การแก้ ปั ญ ห าท าง
วิศวกรรม 
2. บรรยายและฝึกปฏิบติัให้นกัศึกษาสามารถ
ป ฏิ บั ติ ง าน ใน ก ารแก้  ปั ญ ห าท างด้ าน
วิศวกรรมศาสตร์โดยเน้นผูเ้รียนให้มีความ
อดทน มีวินัย มีความซ่ือสัตย ์และรับผิดต่อ
หนา้ท่ีของตนเองและสังคม
3. ยกตัวอย่างสถานการณ์ในชั้ น เรียนให้
นั ก ศึ ก ษ าไ ด้ น าอ ง ค์ ค ว าม รู้ ท าง ด้ าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม
พ้ื น ฐ าน และศ าสต ร์ อ่ื น ท่ี เก่ี ย วข้อ งไป
ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์นั้น ๆ

1. การสอบกลางภาคและปลายภาค
2. การทดสอบยอ่ย
3. การอภิปรายกลุ่ม
4. การท ารายงาน
5. การสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน
และผลสัมฤทธ์ิ

PLO 2 สามารถก าหนดปัญหาและจัดการ
แกปั้ญหาในภาคอุตสาหกรรมผลิตและบริการ
ตลอดโซ่อุปทานในยุคธุรกิจและเศรษฐกิจ
ดิจิทัล เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาคใต้และ
เช่ือมโยงสู่สากล 

1. บรรยายทฤษ ฎีหลักการให้ นัก ศึกษา
สามารถน าไปประยุกต์เพื่อใชน้การแกปั้ญหา
ในภาคอุตสาหกรรมผลิตและบริการตลอดโซ่
อุปทานในยคุธุรกิจและเศรษฐกิจดิจิทลั
2. ฝึกปฏิบัติโดยเน้นการสอนทักษะท่ีเป็น
เทคนิคเฉพาะ พร้อมทั้งการใช้เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยีการผลิตสมยัใหม่
3. ใช้กรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาท่ีเรียน
โดยเนน้ความทนัสมยัและการประยกุต์ใชก้บั
สถานประกอบการ
4. ฝึกทกัษะการเรียบเรียงขอ้มูล สรุปประเด็น
เพื่อการเขียนรายงาน
5. ฝึกทกัษะการน าเสนอผา่นกิจกรรมกลุ่ม

1. การสอบกลางภาคและปลายภาค
2. การทดสอบยอ่ย
3. การอภิปรายกลุ่ม
4. การท ารายงาน
5. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
6. การถอดบทเรียน

PLO 3 สามารถวิเคราะห์กระบวนการการผลิต 
การบริการ และคุณภาพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
และยึดหลกัจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 

1.บรรยายทฤษฎีหลกัการคิดเชิงตรรกะอย่าง
เป็นระบบและสร้างสรรค์  ให้นักศึกษามี
ความสามารถในการออกแบบ วางแผน
ควบคุม วิเคราะห์ กระบวนการการผลิต การ
บริการ และคุณภาพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
2. ฝึกปฏิบัติโดยเน้นการสอนทักษะท่ีเป็น
เทคนิคเฉพาะ การคิดเชิงตรรกะอย่างเป็น
ระบบและส ร้างสรรค์  พ ร้อมทั้ งการใช้

1. การสอบกลางภาคและปลายภาค
2. การท ารายงาน
3. การสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน
และผลสัมฤทธ์ิ
4. การปฏิบติัตามระเบียบวินยัในการ
เขา้เรียน
5. การน าเสนอ
6. การทดสอบยอ่ย



ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล เคร่ืองมือและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ 
เพื่อการออกแบบ วางแผน ควบคุม วิเคราะห์ 
กระบวนการการผลิต 
3. การจ าลอง วางแผน โดยน าทฤษฎีไป
ปฏิบติังานในสถานการณ์จริงในชั้นเรียนและ
นอกชั้นเรียน 
4. ใช้กรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาท่ีเรียน
โดยเนน้ความทนัสมยัและการประยกุต์ใชก้บั
สถานการณ์จริงหรือสถานประกอบการ 
5. ฝึกทักษะการเรียบเรียงข้อมูล การเขียน
รายงานทางวิชาการ 
6. ฝึกทักษะการน าเสนอผลงานทางวิชาการ
ผา่นกิจกรรมกลุ่ม 

7. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
8. การอภิปรายกลุ่ม 
9. การเขา้ร่วมกิจกรรม 

PLO 4 ประยุกต์ ใช้ความ รู้ด้ าน วิศวกรรม         
อุตสาหการเพื่ อแก้ปัญห าท่ีซับซ้อนและ
ปรับปรุงงานตามหลักปฏิบั ติของวิชาชีพ
วิศวกรรม 

1. บรรยายทฤษฎีหลักการ ให้นักศึกษามี
ความสามารถในประยุกต์ใช้ความรู้และ
เทคนิคต่าง ๆ ในการแกปั้ญหาท่ีซับชอ้นและ
การปรับปรุงงานขั้นสูง 
2. บรรยายทฤษฎีหลกัการ แนวคิดในการเป็น
ผูป้ระกอบการและการสร้างอาชีพ การสร้าง
องค์ความรู้และนวตักรรม เพื่อให้ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงในโลกปัจจุบนัและอนาคต  
2. ฝึกปฏิบัติโดยเน้นการสอนทักษะท่ีเป็น
เทคนิคเฉพาะ พร้อมทั้งการใช้เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่  แก้ปัญหาท่ี
ซั บ ซ้ อ น แล ะป รับ ป รุ ง ง าน ได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิผล ตลอดจนการเป็นผูป้ระกอบการ
หรือสร้างอาชีพได ้       
  3. การทดลอง ทดสอบ โดยน าทฤษฎีไป
ปฏิบติังานในสถานการณ์จริงทั้งในชั้นเรียน
และในสถานประกอบการ                                                
4. ใช้กรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาท่ีเรียน
โดยเนน้ความทนัสมยัและการประยกุต์ใชก้บั
สถานประกอบการ   
5. ยกตัวอย่างสถานการณ์ในชั้ น เรียนให้
นั ก ศึ ก ษ าไ ด้ น าอ ง ค์ ค ว าม รู้ ท าง ด้ าน
วิศวกรรมศาสตร์และศาสตร์อื่นท่ีเก่ียวขอ้งไป
ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ  
ครอบคลุมตั้งแต่ การออกแบบ การวางแผน 
การควบคุม  และการแก้ปัญหา เสมือน
นั ก ศึ ก ษ า เป็ น ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน ใน ส ถ าน
ประกอบการนั้น ๆ             
6. ศึกษาดูงาน และบรรยายพิเศษโดยวิทยากร

1. การสอบกลางภาคและปลายภาค 
2. การท ารายงาน 
3. การสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน 
และผลสัมฤทธ์ิ  
4. การปฏิบติัตามระเบียบวินยัในการ
เขา้เรียน 
5. การน าเสนอ 
6. การทดสอบยอ่ย 
7. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
8. การอภิปรายกลุ่ม 
9. การเขา้ร่วมกิจกรรม 
10. การถอดบทเรียน 
11. การสอบถามห รือ สั มภาษ ณ์
ผูป้ระกอบการ 
12. การสอบถามห รือ สั มภาษ ณ์
นกัศึกษา 



ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล ผูเ้ชียวชาญ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้น า
องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และ
ศาสตร์อื่น ท่ี เก่ียวข้องไปประยุกต์ใช้ให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ต่าง ๆ 

PLO 5 ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้
ขอ้มูลอยา่งมีเหตุผลเพื่อพฒันาตนเอง 

1. ฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูล การติดตาม
ขอ้มูล การเรียบเรียงขอ้มูล การเขียนรายงาน
ทางวิชาการ 
2. จดัประสบการณ์ การออกแบบการวิจยั การ
ด าเนินงานวิจัย การสังเคราะห์ข้อมูล การ
เขียนรายงานและการอภิปรายผลการวิจยั 
3. ฝึกทักษะการน าเสนอผลงานทางวิชาการ
ผา่นกิจกรรมกลุ่ม 

1. กา รสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน 
และผลสัมฤทธ์ิ  
2. การปฏิบัติ ตามระเบียบ วินัยใน
การ เขา้เรียน 
3. การน าเสนอ 
4. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
5. การอภิปรายกลุ่ม 
6. การเขา้ร่วมกิจกรรม 

PLO 6  สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาสากล
เพื่อการส่ือสารและท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งเพื่อบรรลุเป้าหมายของทีมและองคก์ร 

1. ใช้กรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาท่ีเรียน
โดยเน้นการท างานเป็นทีม และยึดหลัก
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม                            
 2 . ฝึ กป ฏิบั ติ ทั้ ง ในชั้ น เรี ยนและสถาน
ประกอบการ โดยเน้นการสอนทกัษะการเป็น
ผูน้ า การท างานเป็นทีม การส่ือสาร การส่ัง
การ 

1. การสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน 
และผลสัมฤทธ์ิ  
2. การปฏิบัติ ตามระเบียบ วินัยใน
การ เขา้เรียน 
3. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และการ
เขา้ร่วมกิจกรรม 
4. การอภิปรายกลุ่ม และการน าเสนอ 
5. การถอดบทเรียน 
6. ก ารส อบ ถ ามห รือ สั ม ภ าษ ณ์
ผูป้ระกอบการ และนกัศึกษา 

PLO 7  แสดงออกถึงการมีวินัย ซ่ือสัตย ์และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมตามหลกั
ป รัชญ าของเศรษฐกิจพอเพี ยง  และ มี จิต
สาธารณะ 

1. บรรยายกฎระเบียบของสังคม หลักการ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ยง  ก าร เป็ นพลเมืองท่ี ดี  ก ารมี จิต
สาธารณะ สังคมแบบพหุวฒันธรรม หลกัการ
แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์  
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษ า มี ค ว าม ส าม าร ถ ใน
ประยุกต์ใช้ความรู้และใช้เหตุผลในการ
แยกแยะและตดัสินใจในการแกปั้ญหา 
2. ฝึกปฏิบัติ จัดประสบการณ์ โดยเน้นการ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  การเป็นผูใ้ห้และพร้อมปรับตนเพื่อ
การให้ การเป็นพลเมืองท่ีดี มีจิตสาธารณะ 
และถือประโยชนของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ี
หน่ึง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สังคม
พหุวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม 
3. ใชก้รณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาท่ีเรียน  
4. ฝึกทักษะการน าเสนอผลงานทางวิชาการ
ผา่นกิจกรรมกลุ่ม 

1. การสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน 
และผลสัมฤทธ์ิ  
2. การปฏิบัติ ตามระเบียบ วินัยใน
การ เขา้เรียน 
3. การน าเสนอ 
4. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
5. การเขา้ร่วมกิจกรรม 
6. การอภิปรายกลุ่ม 
7. ก ารส อบ ถ ามห รือ สั ม ภ าษ ณ์
นกัศึกษา 
8. การถอดบทเรียน 

 
 



 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

หลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 

ก. หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 
 กลุ่มสำระศำสตร์พระรำชำและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 
001-102  ศำสตร์พระรำชำกบักำรพฒันำท่ียั่งยืน 2((2)-0-4) 

The King’s Philosophy and Sustainable Development 
ความหมาย หลกัการ แนวคิด ความส าคญั และเป้าหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลกัการทรงงาน หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา การพฒันาตามศาสตร์พระราชา และการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 
การวิเคราะห์การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีระดบับุคคล องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดับ
ทอ้งถ่ิน และระดบัประเทศ  

Meaning, principles, concept, importance and goal of the philosophy of sufficiency; work 
principles, understanding and development of the King’s philosophy and  sustainable development; an 
analysis of application of the King’s philosophy in the area of interest including individual, business or 
community sectors in local and national level 

225-001   ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
Benefit of Mankinds 
การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้  เนน้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน 

หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง   
The Integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency economy, work principles, 

understanding and development of King’s philosophy for the benefits of mankind 

388-100  สุขภำวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
Health for All 
หลกัการและขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ปฏิบติัการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในสถานการณ์จ าลอง  

ปัญหาสุขภาพจิตท่ีพบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแลเบ้ืองต้นของอาการทางจิต การดูแล
สุขภาพตามวยั แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 

Principle and steps of basic life support, practice of basic life support in simulated situation; 
common mental health problems,  warning signs, initial assessment and care; concepts of health and health 
promotion; first aid 



กลุ่มสำระควำมเป็นพลเมืองและชีวิตท่ีสันติ  
895-001  พลเมืองท่ีดี  2((2)-0-4) 
             Good Citizens  
 บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมือง การจดัระเบียบทางสังคม กฎหมาย 
สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค  การอยูร่่วมกนัภายใตส้ังคมพหุวฒันธรรม 
  Role; duty and social responsibility as a citizen; social organization; law; right; liberty; equality; 
living together in a multicultural society             
 
950-102  ชีวิตท่ีดี 3((3)-0-6) 
 Happy and Peaceful Life 
 ความหลากหลายทางวฒันธรรม ความสุขของชีวิต การเขา้ใจและยอมรับความแตกต่างและความ
หลากหลาย การท างานอย่างเป็นทีม การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ทักษะการส่ือสารและการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคใ์นสังคมพหุลกัษณ์ 
 Various multi cultures; happiness of life; understanding and acceptance of the difference and 
variousness; team work; live in peace; communication skills and creative solving the problems in multiple 
pattern society    
 
กลุ่มสำระกำรเป็นผู้ประกอบกำร  
001-103  ไอเดียสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร  1((1)-0-2)    
   Idea to Entrepreneurship 
 การเป็นผูป้ระกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจดัท า
แนวคิดธุรกิจดว้ยเคร่ืองมือทางธุรกิจสมยัใหม่ 
   Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; survey for business 
opportunity analysis; using business models with modern business tools 
 
กลุ่มสำระกำรอยู่อย่ำงรู้เท่ำทัน และกำรรู้ดิจิทัล  
กำรอยู่อย่ำงรู้เท่ำทัน  
142-121  โลกแห่งอนำคต 2((2)-0-4) 
 The Future Earth  
 ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี และผลกระทบต่อชีวิตมนุษยแ์ละ
สังคมยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21 พลงังานใหม่ พลงัสีเขียว พลงังานทางเลือก ระบบนิเวศน์และส่ิงแวดลอ้ม 
ปัญหาโลก ปัญหาสังคม ความเส่ือมถอยของความกา้วหนา้ 



 Advancement in science; fast-growing technologies and their impacts on human lifeand modern 
society in 21st century; new energy, green energy, alternative energy; ecosystem and environment; global 
and social problems; drawbacks of the advancement 
  
200-103  ชีวิตยุคใหม่ด้วยใจสีเขียว   2((2)-0-4) 
            Modern Life for Green Love 
 สถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มโลกในปัจจุบนั ทรัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีวิต มลพิษส่ิงแวดลอ้มใน
ปัจจุบนั สถานการณ์การใชน้ ้ าและผลกระทบจากชีวิตประจ าวนั สถานการณ์อากาศเสียและการผลิตขยะมูล
ฝอย วิธีการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ 
 Current situation of world environment, natural resources for living; current pollution in 
community; current situation of water usage and impact from daily life;  current situation ofair pollution 
and solid waste; natural resources and pollution management 
 
315-201   ชีวิตแห่งอนำคต   2((2)-0-4) 
             Life in the Future 
 การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มโลกในอนาคต เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี พลงังาน
สะอาด เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการใชชี้วิตในอนาคต ปัญญาประดิษฐ์ 
 Climate change in the future; biotechnology and nanotechnology; clean energy; information 
technology for living in the future; artificial intelligence 
 
472-115  ฉันต้องรอด   2((2)-0-4) 
            Survival 101 
 เขา้ใจและเรียนรู้การเอาตวัรอด การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ การเอาตวัรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ี
แตกต่างกัน เช่น ภยัธรรมชาติ แผ่นดินไหว น ้ าท่วม และ เหตุการณ์สึนามิ การเรียนรู้ในการป้องกนัตนเอง
จากภยัใกลต้วั และน าเอาความรู้ท่ีไดไ้ปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนั  
  Understand and learn how to survival; how to handle the situation; survive in different situations 
such as natural disasters; earthquake; flooding and tsunami disaster; learn self-defensive to protect from 
crime; and apply the knowledge in daily life 
 
 
 
 
 



820-100  รักษ์โลก รักษ์เรำ   2((2)-0-4) 
            Save Earth Save Us 
 หลักการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ทั้งสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม
ใหก้บัเยาวชนคนรุ่นใหม่อยา่งสร้างสรรค ์ทนัสมยัและยัง่ยนื 
 Concept for creative, sustainable, and environmental friendly living, survival, and adaptation in 
the changing environment, science and technology, and society including environmental awareness raising 
with up-to-date edutainment for young generation 
 
กำรรู้ดิจิทัล  
142-225  ปัจจัยท่ี 5  2((2)-0-4) 
            The 5th need 
 ความส าคญัและอิทธิพลของส่ือสังคมในยุคดิจิทลั    กลุ่มช่วงอายุของคนในแต่ละยุคกบัส่ือสังคม 
แอปพลิเคชนัส่ือสังคม ส่ือสังคมในยคุดิจิทลัเพื่อการศึกษาและเพื่อการศึกษาแนวสาระบนัเทิง ประโยชน์และ
โทษของส่ือสังคม พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล 
 The importance and influence of social media in digital age; age groups of each generation and 
social media; social media applications; social media in digital age for education and educational 
entertainment; advantages and disadvantages of social media; computer crime act and information privacy 
 
200-107  กำรเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพ่ือชีวิตยุคดิจิตัล  2((2)-0-4) 
           Internet of Thing for Digital life 
 แนะน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ , แนะน าเทคโนโลยีการส่ือสารยุคใหม่ , การใช้งาน
อินเตอร์เน็ตอย่างชาญฉลาด, หลกัการของการเช่ือมต่อสรรพส่ิงและการประยุกต์ใช้งาน แนะน าโปรแกรม
ประยกุตท่ี์จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 Introduction to modern computer technology; introduction to modern communication 
technology; smart internet usage; introduction to Internet of Things; introduction to program applications 
for 21st century skills 
 
345-104   รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล 2((2)-0-4) 
             Digital Technology Literacy 
 การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างเข้าใจและ
ปลอดภยั ฝึกฝนการใชง้านโปรแกรมประยุกตท่ี์จ าเป็นต่อการท างาน การฝึกใชง้านแอปพลิเคชนัในคลาวด์
คอมพิวต้ิง เพื่อการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  



  Learn and utilize current technology and future trends in a secure and understandable way; 
practice the applications needed to work; uses of cloud computing applications for work effectively 
   
  472-113 ดำบสองคม    2((2)-0-4) 
            Black and White 
 ตระหนักและรู้เท่าทันส่ือสังคมในยุคดิจิตอล เรียนรู้ในการใช้ประโยชน์จากส่ือดิจิติลเพื่อ
สร้างสรรคส์ังคม และรู้ทนัภยัอนัตรายจากการใชส่ื้อดิจิตอล 
 Understand and know social media in digital age; creating benefit for society by using social 
media; understand the disadvantage from using social media 
  
กลุ่มสำระกำรคิดเชิงระบบ กำรคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  
กำรคิดเชิงระบบ  
142-124  กำรแก้ปัญหำแบบสร้ำงสรรค์ 2((2)-0-4) 
 Creative Problem Solving 
 ปัจจยัและสาเหตุของปัญหา การท าความเขา้ใจปัญหา ประเภทของปัญหา ขั้นตอนการแกปั้ญหา 
อัลกอริทึม การคิดเพื่อการตัดสินใจและวางขั้นตอนวิธี การแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึม การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและมุมมองต่าง ๆ ความน่าเช่ือถือและความสัมพนัธ์กนั แหล่งท่ีมาของขอ้มูล การท าความเขา้ใจ
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล หลกัฐาน ขอ้เทจ็จริง ความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือ 
 Factors and causes of problem; understanding the problem; types of problems, problem solving 
steps; algorithm; thinking for decision making and algorithm; problem solving with algorithm; critical 
thinking and ideas; reliability and relevance; sources of information, understanding the sources of 
information, evidences, facts, validity and reliability 
 
315-202  กำรคิดกบักำรใช้เหตุผล 2((2)-0-4) 
           Thinking and Reasoning 
 นิยามและความส าคญัของการคิดและเหตุผล ระบบการคิดของสมอง ประเภทการคิด หลกัเหตุผล 
การใหเ้หตุผล การคิดเชิงวิทยาศาสตร์และนวตักรรม 
 The definitions and importances of thinking and reasoning; brain thinking process; types of 
thinking; causality; reasoning; scientific and innovative thinking 
 
 
 
 



472-114  กบนอกกะลำ 2((2)-0-4) 
            Creative Thinking 
 ความคิดคร่อมกรอบและการกระจายความคิด; พฒันาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการระดมสมอง ; 
แผนผงัความคิด; การปรับมุมมองใหม่ และ การเล่นบทบาทสมมุติ 
 Thinking out of the box and generate ideas; developing creativity thinking through 
brainstorming; mind mapping; reframing and role playing  
 
895-011  กำรคิดเพ่ือสร้ำงสุข 2((2)-0-4) 
            Creative Thinking 
 ความคิดกบัความสุข  รูปแบบการคิด นานาทศันะ วิธีคิดก าหนดวิถีทาง  รูปแบบความสุข ความคิด
เชิงบวก ความสุขกบัการศึกษา ความสุขกบัความสัมพนัธ์ และการประยกุตรู์ปแบบการคิดมาใชใ้นการด าเนิน
ชีวิตและการท างาน 
 Thoughts and happiness; cognitive styles; method of determining; happiness styles; positive 
thinking; happiness and education; happiness and relationships; applying thinking styles in living and 
working    
 
895-012  กำรคิดเชิงบวก 2((2)-0-4) 
            Positive Thinking 
 การคิดเชิงบวก การตรวจสอบความคิดของตนเอง ทกัษะในการด าเนินชีวิตและจุดมุ่งหมายของ
การมีชีวิต 
  Positive thinking; examining one’s own thought; life skills and aims of living 
 
กำรคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
142-129  คิดไปข้ำงหน้ำ 2((2)-0-4) 
 Organic Thinking 
 การคิดวิเคราะห์ การสันนิษฐานและการสมมติ ขอ้สมมติฐาน การคิดแบบเอกนยัและอเนกนยั การ
ค้นหาข้อมูล การค้นหาปัญหาและการแก้ปัญหา การท านาย ตรรกศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
เช่ือมโยง  และการสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ การเพิ่มมูลค่า  
 Analytical thinking; presumption and assumption; hypothesis; convergent and divergent 
thinking; data finding; problem and solution finding; predictions; logical; numberical analysis; relating and 
creating things; value adding 
 
 



322-100  ค ำนวณศิลป์ 2((2)-0-4) 
            The Art of Computing 
 คณิตศาสตร์รอบตัว ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต  อัตราดอกเบ้ียค่ารายปี การ
รวบรวมและจดัการขอ้มูลการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้และการน าเสนอ 
 Mathematics in surrounding; mathematical modeling for life; interest rate; annuity; collection 
and management data; introduction to data analysis and presentation 
 
472-118  เงินในกระเป๋ำ   2((2)-0-4) 
 Pocket Money 
 ความส าคญัของการออมเงิน การตั้งเป้าหมายการออม วางแผนการใช้จ่ายและการออมอย่างมี
ประสิทธิภาพ การค านวณเงินออมเพื่อกรณีฉุกเฉิน 
 The importance of money saving; saving target; saving and spending plan to achieve target 
effectively; calculation of saving for emergency case  
 
895-010  กำรคิดกบัพฤติกรรมพยำกรณ์ 2((2)-0-4) 
           Thinking and Predictable Behavior  
 การคิดเชิงระบบ การแกปั้ญหา พฤติกรรมศาสตร์ การตดัสินใจ การท านายพฤติกรรม 
 Systematic thinking; problem solving; behavioral science; decision making; behavior prediction 
 
กลุ่มสำระภำษำและกำรส่ือสำร 
890-001  สรรสำระภำษำองักฤษ 2((2)-0-4) 
            Essential English 
 โครงสร้างทางไวยากรณ์และค าศพัท์ภาษาองักฤษท่ีเป็นสาระส าคญั การออกเสียง ทกัษะพื้นฐาน
การฟัง พูด อ่าน และเขียนระดบัประโยค และขอ้ความสั้น ๆ 
 Essential English grammatical structures and vocabulary; pronunciation; basic skills in listening, 
speaking, reading, and writing sentences and short messages 
 
890-002   ภำษำองักฤษในชีวิตประจ ำวัน 2((2)-0-4) 
             Everyday English 
 การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษท่ีมีเน้ือหาใกล้ตัวและไม่ซับซ้อน เพื่อจบัใจความส าคัญและ
รายละเอียด ไวยากรณ์และส านวนภาษาส าหรับการพูดและเขียนเพื่อส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 
 Listening and reading in English on familiar, straightforward topics for main ideas and details; 
grammatical structures and expressions for everyday spoken and written communication 



890-003 ภำษำองักฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4) 
            English on the Go 
 การฟังและการอ่านภาษาองักฤษเก่ียวกบัหัวขอ้ท่ีเป็นปัจจุบนั เพื่อความเขา้ใจ การสรุปความและ
การตีความ ไวยากรณ์และส านวนภาษาท่ีซบัซอ้นส าหรับการพูดและเขียนเพื่อส่ือสารในบริบทท่ีหลากหลาย 
 English listening and reading on current topics for comprehension, summarization and 
interpretation; complex grammatical structures and expressions for everyday spoken and written 
communication in various contexts 
 
890-004  ภำษำองักฤษยุคดิจิทัล 2((2)-0-4) 
           English in the Digital World 
 การฟังและอ่านภาษาองักฤษในยุคดิจิทลั การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นต่อสาระท่ีฟังและ
อ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 
 Listening and reading in English in the digital world; critically responding to listening and 
reading texts through speaking and writing 
 
890-005   ภำษำองักฤษเชิงวิชำกำร 2((2)-0-4) 
            English for Academic Success 
 การฟังและการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ การวิเคราะห์สารเชิงวิชาการ การพูดและการเขียนเพื่อ
แสดงความคิดเห็นต่อสารอยา่งมีวิจารณญาณ 
 English listening and reading in academic contexts; analyzing and responding critically to 
academic texts through speaking and writing 
 
กลุ่มสำระสุนทรียศำสตร์และกฬีำ 
สุนทรียศำสตร์ 
061-001  ควำมงำมของนำฏศิลป์ไทย    1((1)-0-2) 
             Aesthetics of Thai Dance 
 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบันาฏศิลป์ไทย  การแต่งกายตามแบบนาฏศิลป์ไทย    เพลงประกอบการแสดง
นาฏศิลป์ไทย  ท่าร าตามแบบนาฏศิลป์ไทย  การแสดงนาฏศิลป์ไทยในรูปแบบต่าง ๆ 
 General knowledge about Thai dance;  costumes for Thai dance;  songs for Thai dance;  basic 
Thai dance movements;   Thai dance performances 
 
 
 



142-135  พบัเพยีบเรียบร้อย 1((1)-0-2) 
 Paper Craft 
 การฝึกศิลปะประดิษฐ์ด้วยกระดาษ การตัด การพับ การสร้างสรรค์งานศิลปะจากกระดาษ 
 Paper craft workshop, cutting, folding, creating artworks from paper   
 
142-136  ป้ันดินให้เป็นดำว   1((1)-0-2) 
 Sculpture 
 การสร้างงานป้ันโดยใชว้สัดุต่างๆ เช่น ดินเหนียวธรรมชาติ หรือดินเหนียวญ่ีปุ่ น เรียนรู้การใชว้สัดุ
และเคร่ืองมือต่างๆ ในงานป้ันอย่างปลอดภยั การช่ืนชมและวิจารณ์งานป้ันผ่านการอ่านและการอภิปราย การ
พิจารณาพิเคราะห์รูปทรงเรขาคณิต นามธรรม และรูปทรงของส่ิงมีชีวิต ความรู้พื้นฐานดา้นงานป้ันเพื่อต่อ
ยอดต่อไป 
 Molding sculptures using various materials such as natural clay or Japanese clay; Learning how 
to manipulate these materials and use sculpting tools safely; Appreciating and Criticizing sculpture works 
through reading and discussion; Examining geometric, abstract and organic forms. Fundamentals of 
sculpture program 
  
142-137  ใคร ๆ กว็ำดได้ 1((1)-0-2) 
            Everyone Can Draw 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวาด การฝึกทกัษะ การวาดเส้น การวาดขั้นพื้นฐาน กางลงแสงเงา การ
วาดรูปร่างมนุษย ์
 Introduction to basic drawing and practice; sketching; basic drawing, light and shadow; human 
figures   
 
142-138  มนต์รักเสียงดนตรี 1((1)-0-2) 
 The Sound of Musics 
 การศึกษาประวติัศาสตร์ ลกัษณะ องคป์ระกอบ ผูป้ระพนัธ์ แนวคิดเชิงดนตรี และการพฒันาทกัษะ
การฟังดนตรีตะวนัตกและตะวนัออก 
 Exploration of historical periods of both Eastern and Western art music; musical styles, musical 
elements, and composers and their works; basic musical concepts; develop music perception skills and 
representative musical compositions 
 
 
 



142-139  ท่องโลกศิลปะ 1((1)-0-2) 
  Through The World of Art 
 ศาสตร์แห่งทศันศิลป์ การใชส่ื้อและเทคนิคในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ  
 Art of Visual art, medium and technique in art creation 
 
142-234  โลกสวย 1((1)-0-2)  
            Life is Beautiful 
 การสร้างสุนทรียศาสตร์ในชีวิต บนพื้นฐานของความเขา้ใจในวฒันธรรมท่ีหลากหลาย พลงัของ
ทศันคติบวก การเรียนรู้และซึบซบัความสวยงามของชีวิตผา่นงานศิลปะ ผา่นธรรมชาติ ผ่านงานสุนทรียด์า้น
ต่างๆ พฒันาการดา้นอารมณ์และความรู้สึก เรียนรู้เขาเรียนรู้เราผ่านการแสดงออกทางศิลปะ การผ่อนคลาย
ความตึงเครียดดว้ยศิลปะแขนงต่างๆ การหาแรงบนัดาลใจ การสร้างก าลงัใจ การอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข  
 Development of life aesthetics based on multicultural understanding; power of positive attitude; 
feeling and absorbing the beauty of life through arts, nature and other aesthetic creations; getting to know 
yourself and others through expressive art; stress release and relaxation through different types of arts; 
searching for inspiration and spirit; peaceful co-existence 
 
142-237  ดีไซน์เนอร์ชุดด ำ   1((1)-0-2) 
            The Designers and Their Black Attires 
 วิวฒันาการในการออกแบบ องค์ประกอบของการออกแบบ กระบวนการการออกแบบ การ
ออกแบบกบัวิถีชีวิตประจ าวนั 
 Evolution of design, fundamental of design, design process, design in relation to daily basis 
 
340-162  สุนทรียศำสตร์กำรถ่ำยภำพ 1((1)-0-2) 
           The Aesthetic in Photography 
 แสง สี และเงา; การจดัองค์ประกอบภาพ; สุนทรียะในการถ่ายภาพธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม; 
สุนทรียะในการถ่ายภาพพฤติกรรมมนุษย;์ สุนทรียะในการถ่ายภาพเพื่อศิลปะ และ สุนทรียะในการถ่ายภาพ
เพื่อการส่ือสาร 
 Light and shadow; Image composition; aesthetics in natural and environmental photography; 
aesthetics in human behavioral Imaging; aesthetics in photography for the arts; aesthetics in photography 
for communication 
 
 
 



472-116  ถักทอเส้นใย เข้ำใจท้องถิ่น 1((1)-0-2) 
           Local Arts and Fabric 
 เรียนรู้ เห็นคุณค่า ซาบซ้ึงในงานศิลปะของทอ้งถ่ิน เห็นประโยชน์ของศิลปะ สะทอ้นความเป็นอยู่
ภายในทอ้งถ่ินผา่นกิจกรรม เช่น การลงพื้นท่ีในทอ้งถ่ินเพื่อแลกเปล่ียนพูดคุยและเรียนรู้กบัครูชุมชน 
 Learning, knowing value and appreciate the local arts; knowing the arts of reflecting life of local 
people through visiting and exchanging knowledge with the community leaders 
 

895-020  ขิมไทย 1((1)-0-2) 
           Thai Khim 
 ขิมไทย องค์ประกอบของขิมไทย ปฏิบติัการบรรเลงขิมไทย การบรรเลงเพลงไทย  2 ชั้นดว้ยขิม
ไทย 
 Thai Khim; components of the Thai Khim; Thai Khim practice;  playing Song Chan or moderate 
rhythm traditional Thai music with a Thai Khim 
 

895-021  ร้อง เล่น เต้นร ำ 1((1)-0-2) 
           Singing, Playing, Dancing  
 เพลงพื้นบา้น เพลงร้องและเคร่ืองดนตรีประกอบเพลงพื้นบา้น ร ากลองยาว เพลงเก่ียวขา้ว เพลง
เตน้ร าก าเคียว เพลงงูกินหาง 
 Folk music; singing and folk musical instruments; Klong Yao Dance, Kieo Khao Song, Ten, 
Kam, Ram Khieo Song, and Ngu Kin Hang Song 
 

895-022  จังหวะจะเพลง 1((1)-0-2) 
            Rhythm and Song 
 เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองตีของไทย ระนาดเอก ระนาดทุม้ ฆอ้งวง เคร่ืองประกอบจงัหวะต่าง ๆ 
กลองยาว กลองแขก โทน ร ามะนา ฉ่ิง ฉาบ กรับ โหม่ง และการบรรเลงเพลงไทยพื้นฐาน 
 Thai percussion instruments, Ranat Ek, Ranat Thum, Khong Wong; rhythm and percussion 
instruments, Klong Yao, Klong Khaek, Thon, Rammana, Ching, Chap, Krap, Mong; playing basic 
traditional Thai music 
 
895-023  กตีำร์ 1((1)-0-2) 
            Guitar 
 กีตาร์ขั้นพื้นฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลงของกีตา้ร์ 
เพลงสมยันิยม 
 Basic guitar lessons; tone; sound quality; music scale; guitar melodies; popular music 



895-024  อูคูเลเล่  1((1)-0-2) 
          Ukulele 
 อูคูเลเล่ขั้นพื้นฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบนัไดเสียง บทเพลงของอูคูเลเล่ 
เพลงสมยันิยม 
 Basic ukulele lessons; tone; sound quality; music scale; ukulele melodies; popular music 
 
895-025  ฮำร์โมนิกำ  1((1)-0-2) 
           Harmonica 
 ฮาร์โมนิกาขั้นพื้นฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบนัไดเสียง บทเพลงของฮาร์
โมนิกา เพลงสมยันิยม 
 Basic harmonica lessons; tone; sound quality; music scale; harmonica melodies; popular music 
 
895-026  ดูหนังดูละครย้อนดูตน 1((1)-0-2) 
            Drama and Self-reflection 
 สุนทรียะจากภาพยนตร์และละคร ขอ้คิด ตวัตนมนุษย ์ภาพสะทอ้นทางวฒันธรรมจากภาพยนตร์
และละคร 
 Aesthetics of the film and drama; food for thought; human identity; cultural reflection from the 
film and drama 
 
895-027  อรรถรสภำษำไทย 1((1)-0-2) 
            Appreciation in Thai Language 
 ลักษณะภาษาท่ีกระทบความรู้สึกนึกคิด คุณค่า ความงดงาม การส่ือความหมายได้ตาม
วตัถุประสงค ์
 Linguistic features affecting thoughts, feelings, values and aesthetics expressing meanings as 
intended 
 
895-028  กำรวำดเส้นสร้ำงสรรค์ 1((1)-0-2) 
            Creative Drawing 
 วาดเส้นจากส่ิงแวดลอ้ม การร่างภาพสามมิติ การถ่ายทอดจินตนาการดว้ยลายเส้น 
 Drawing environments; sketching three dimensional images; drawing from imagination 
 
 
 



กฬีำ 
895-030  ว่ำยน ้ำ 1((1)-0-2) 
           Swimming 
 การเคล่ือนไหวกบัว่ายน ้ า กิจกรรมว่ายน ้ า การน ากิจกรรมวา่ยน ้าไปใชส้ร้างสุขภาพและทกัษะทาง
สังคมในชีวิตประจ าวนั 
 Body movements for swimming; swimming activities; application of swimming activities for 
health promotion and social skills in daily life 
 

895-031  เทนนิส  1((1)-0-2) 
            Tennis 
 การเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยเทนนิส กิจกรรมเทนนิส การใช้เทนนิสเป็นส่ือเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
และทกัษะทางสังคมท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 Body movement with tennis; activities tennis; the use of tennis as a medium to enhance the 
health and social skills needed in everyday life 
 

895-032  บำสเกตบอล  1((1)-0-2) 
           Basketball 
 สมรรถภาพทางกาย ทักษะในการเคล่ือนไหว เทคนิคและทักษะบาสเกตบอลเบ้ืองต้น กติกา 
มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี น าไปเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  
 Physical fitness; basic movements; basic techniques and skills in basketball; rules; etiquettes of 
players and spectators; improve the quality of life 
 

895-033  กรีฑำ 1((1)-0-2) 
           Track and Field 
 การเคล่ือนไหวกบักรีฑา กิจกรรมกรีฑา การน ากิจกรรมกรีฑาใชส้ร้างสร้างสุขภาพและทกัษะทาง
สังคมในชีวิตประจ าวนั 
 Body movements for track and field; track and field activities; application of track and field 
activities for health promotion and social skills in daily life 
 

895-034  ลลีำศ 1((1)-0-2) 
           Social Dance  
 การเคล่ือนไหวกบัลีลาศ  กิจกรรมลีลาศ การน ากิจกรรมลีลาศใชส้ร้างสร้างสุขภาพและทกัษะทาง
สังคมในชีวิตประจ าวนั     
 Body movements for social dance; social dance activities; application of social dance activities 
for health promotion and social skills in daily life 



895-035  เปตอง 1((1)-0-2) 
            Petanque 
 การเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยเปตอง กิจกรรมเปตอง การใชเ้ปตองเป็นส่ือเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและ
ทกัษะทางสังคมท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 Body movement with petanque; activities petanque; the use of petanque as a medium to enhance 
the health and social skills needed in everyday life 
 

895-036  ค่ำยพกัแรม  1((1)-0-2) 
            Camping 
 ความเป็นมาและคุณค่าของค่ายพกัแรม    การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติกบัค่ายพกัแรม ชนิดของ
ค่าย กิจกรรมค่าย  การเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี กฎระเบียบ มารยาทของการอยู่ ค่ายพักแรม การน าไปใช้
 Background; values of camping; conserving natural resources and camping; types of camping;  
camping activities;  being good leaders  and followers;  rules;  camping etiquettes; application of the skills 
 

895-037  แบดมินตัน  1((1)-0-2) 
            Badminton 
 การเคล่ือนไหวกับแบดมินตัน  กิจกรรมแบดมินตัน การน ากิจกรรมแบดมินตันใช้สร้างเสริม
สุขภาพและทกัษะทางสังคมในชีวิตประจ าวนั 
 Body movements for badminton playing, badminton activities, application of badminton 
activities for health promotion and social skills in daily life 
 

895-038  เทเบิลเทนนิส 1((1)-0-2) 
           Table Tennis 
 กิจกรรมการเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยกีฬาเทเบิลเทนนิส การใช้กีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นส่ือในการ
สร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และน าไปประยกุตใ์ช้ในชีวิตประจ าวนั 
 Body movement with table tennis; using table tennis as a medium for health promotion; 
application in daily life 
 

895-039  กำรออกก ำลงักำยเพ่ือสุขภำพ 1((1)-0-2) 
            Exercise for Health 
 วตัถุประสงค ์คุณค่าและประโยชน์ของการออกก าลงักาย สรีรวิทยาการออกก าลงักาย สมรรถภาพ
ทางกาย หลกัเกณฑ์และรูปแบบของกิจกรรม แนวทางการเลือกรูปแบบการออกก าลงักาย การน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 



Objectives, values and benefits of physical exercise; physiology of exercise; physical fitness; criteria and 
formats of activities; selections of exercise model; application in daily life 
 
รำยวิชำเลือก หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป   
001-101 อำเซียนศึกษำ   2((2)-0-4) 
            ASEAN Studies 
 ประชาคมอาเซียน     พหุวฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและความมัน่คงในอาเซียน ความร่วมมือ
ภายใตป้ระชาคมอาเซียน อาเซียนในบริบทโลกและสถานการณ์ปัจจุบนั ความเป็นพลเมืองอาเซียน  
  ASEAN, cultural diversity, economics, politics and security in ASEAN, collaboration in 
ASEAN, ASEAN in global context, current status, ASEAN citizenship 
 
001-131 สุขภำวะกำยและจิต   2((2)-0-4) 
             Healthy  Body  and  Mind 
 สุขภาวะแบบองคร์วม การดูแลสุขภาพกายและจิต การเสริมสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์  ศิลปะกบั
การสร้างเสริมสุขภาวะแบบองคร์วม  
 Holistic health; physical and mental health care; strengthening  emotional quotient; art and the 
holistic health promotion 
 
142-112 องักฤษออนแอร์  2((2)-0-4) 
 English On Air 
 ภาษาองักฤษออนแอร์ ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร การพฒันาทกัษะทุกด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน 
โดยเนน้ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการศึกษาระดบัสูงต่อไป การฟังเพื่อน าไปใชใ้นการพูด การอภิปราย การขยาย
ความ การจดบนัทึก การจบัใจความส าคญั การสรุปขอ้มูลจากการฟัง การฟังเพื่อฝึกตีความ การพูดเชิงเล่า
เร่ืองและอธิบาย การแสดงความคิดเห็น ใหข้อ้เสนอแนะ ให้ค  าแนะน า การบรรยายผูค้น สถานท่ีและกิจกรรม
ต่างๆ การพูดในท่ีสาธารณะ กลยุทธ์การอ่าน การอ่านคร่าวๆ เพื่อจับใจความส าคญั การอ่านผ่านๆ เพื่อหา
ขอ้มูลเฉพาะ การคาดเดาความหมายจากบริบท การอนุมานการสรุปจากงานเขียน การอ่านเพื่อการเขียน การ
เขียนยอ่หนา้และเรียงความใหถู้กตอ้งตามหลกัโครงสร้าง การเขียนสรุปความและการถอดความ 
 English for communication; all-skills development: listening, speaking ,reading and writing, 
emphasizing on the necessary skills for higher education; listening tasks as a basis of speaking; discussion 
and extension; note-taking; identifying main points and summarizing information from listening texts; 
listening for inferences; narrative and explanatory speaking: giving opinions, suggestions and advices, 
describing people, places and activities; public speaking; reading strategies: skimming for main ideas, 
scanning for specific information, guessing meaning from context, making inferences from written texts, 



reading for writing; writing well-constructed paragraphs and compositions, summarizing, paraphrasing 
information 
 
142-211 องักฤษกนัทุกวัน  2((2)-0-4) 
 English Everyday 
 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวนั ภาษาองักฤษแบบทั่วไป การพฒันาทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียน ส าหรับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั บทสนทนาภาษาองักฤษ ค าศพัท์เฉพาะในสถานการณ์
ต่างๆ การฝึกทกัษะภาษาองักฤษเชิงวิชาการเพื่อน าไปใช้ในการเรียน การฟังเพื่ อวตัถุประสงค์ทางวิชาการ 
การอภิปรายและการน าเสนอเชิงวิชาการโดยใชภ้าษาองักฤษ การอ่านภาษาองักฤษจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ การ
เขียนเชิงวิชาการและการเขียนในชีวิตประจ าวนั 
 English for Daily Life General English; all-skills improvement: listening, speaking, reading and 
writing for different situations in daily life; conversation in English; vocabulary for different situations; 
academic English to apply in classrooms; listening for academic purposes; discussion and presentation in 
English; reading in English from different sources; academic writing and writing English in daily life    
 
142-212 ภำษำองักฤษเพ่ือกำรพฒันำปัจเจกบุคคล 2((1)-2-3) 
 English for Personality Development 
 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเน้ือหาสาระวิชาต่างๆ จากศาสตร์ท่ีหลากหลาย เช่น การพัฒนา
บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม โลกและส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม ทกัษะการส่ือสารระหว่างบุคคล เป็นตน้ 
การเรียนรู้ภาษาผ่านเน้ือหาและการเรียนรู้เน้ือหาผ่านภาษาเพื่อพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษและพฒันา
ความเป็นปัจเจกบุคคลควบคู่กนัไป 
 Content-obligatory language and content-compatible language from a variety of topics such as 
personality development, morality, ethics, Earth and environment, cultures, interpersonal skills, etc.; 
learning language through content and vice versa in order to develop language skills and each individual 
personality simultaneously 
 
190-404 ธรรมชำติบ ำบัด  2((2)-0-4) 
           Natural Therapy 
 ความหมายและแนวคิดของธรรมชาติบ าบดั การใช้หลกัและวิธีทางธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมความ
เขา้ใจและเห็นคุณค่าของตนเอง และผูอ่ื้น รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการบ าบดัโรค การรักษาโรคโดย
การใช้ความร้อน ความเยน็ แสงแดด เคร่ืองหอม เคร่ืองด่ืมสมุนไพร การอบ การประคบ และการออกก าลงั
กาย การฝึกสมาธิและจิตบ าบดั การส่งเสริมสุขภาพจิต พลงัชีวิต ส่ิงแวดลอ้ม และศาสนากับการด ารงชีวิต 



การด ารงชีวิตอย่างเข้าใจและใส่ใจ เพื่อให้เกิดสมดุลกับธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ความเช่ือ วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคม 
Definition and concept of natural therapy; use of principle and methods of natural therapy for 
understanding and appreciating oneself and others in health promotion and cure; use of coldness, hotness, 
sun light, aroma, herbal drink, sauna, compression, exercise, meditation, and psychotherapy based on 
concept of nature cure; promotion of mental health, vital energy, environment, and religion and life living; 
and living harmoniously with nature, environment, belief, and culture of society as well as strengthening 
the civic value of society 
 
315-103 ควำมรู้ท่ัวไปทำงด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ   2((2)-0-4) 
 Introduction to Intellectual Property 
 กระบวนการสร้างสรรค์ คุม้ครองและใช้ประโยชน์ทรัพยสิ์นทางปัญญา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกับทรัพยสิ์นทางปัญญาในประเทศและต่างประเทศ บทบาทของทรัพยสิ์นทางปัญญาต่อการพฒันา
เศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม 
 Creation, protection and utilization of intellectual property; organizations responsible for 
intellectual property in the country and overseas; role for intellectual property in economic, socio and 
industrial developments 
 
332-100 กุญแจไขธรรมชำติ                        2((2)-0-4) 
              Key to Nature             
 ปรากฏการณ์รอบตวัเรา วิทยาศาสตร์ของเกมส์ ภาพยนตร์และแอนิเมชัน การสาธิตและทดลอง
เสมือนจริงทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโครงงานวิทยาศาสตร์ขนาดยอ่ย 
 Everyday phenomena; science of games, films and animations; science virtual demonstrations 
and experiments; science and technology; mini science project 
    
336-215 ชีวิตปลอดภัยจำกสำรพษิ   2((2)-0-4) 
 Safety Life from Toxic Substances 
 สถานการณ์และปัญหาสารพิษร่างกายจดัการกบัสารพิษ สารพิษใกลต้ัว กล่องโฟมใส่อาหาร น ้ ายา
ลบค าผิด น ้ ายาท าความสะอาดสุขภณัฑ ์น ้ ายาถูพื้น สารเคมีก าจดัแมลง สารเสพติด บุหร่ี สุรา พืชมีพิษ สัตวมี์
พิษ มลพิษน ้าและอากาศคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 
 Situations and problems of toxic substances; body interaction with toxic substances; common 
toxic substances, foam food containers, correction fluid, sanitizers, floor scourers, insecticides; drug and 



substance abuse, cigarette, alcohol; poisonous plant; poisonous and venomous animal; water and air 
pollution; electromagnetic wave 
 
  336-216 ยำและสุขภำพ    2((2)-0-4) 
 Drug and Health 
 ยา ยาสามญัประจ าบา้น ยาท่ีใชเ้ม่ือเป็นหวดั ยาถ่ายยาระบาย ยาแกท้อ้งเสีย ยาตา้นการติดเช้ือ ยาแก้
ปวดอกัเสบ ยาท าแผล วคัซีน วิตามินและเกลือแร่ ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร เคร่ืองส าอาง ความผิดปกติดา้นการ
นอน ปัญหาจากการใชย้า การแพย้า ยาผิดแผน การคุมก าเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
  Medicine; household remedy, drugs used in common cold, cathartics and laxatives, 
antidiarrheals, antimicrobials, analgesics and anti-inflammatory drug, wound antiseptics; vaccines; 
vitamins and minerals; food supplements; cosmetics; sleep disorders; problems of drug use; drug allergy; 
drug abuse; contraception; sexually transmitted diseases 
 
340-151 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ ำวัน 2((2)-0-4) 
            Science and Technology in Daily Life 
 การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนั ได้แก่ ย่อโลกไวใ้นมือด้วยการ
ส่ือสารและโทรคมนาคม รู้ทนัสภาพอากาศดว้ยอุตุนิยมวิทยา ไปทุกพื้นท่ีดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
และจากตน้ยางสู่ผลิตภณัฑย์าง 
 Application of science and technology in daily life: bring the world into hand with 
communication and telecommunication, weather forecast with meteorology,  go everywhere with 
geographic information system and from rubber tree to rubber products 
 
874-192 กฎหมำยเพ่ือกำรประกอบอำชีพและกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน  2((2)-0-4) 
 Law relating to Occupations and Everyday Life 
 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักฎหมายและกระบวนบงัคบัใชก้ฎหมาย กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั กฎหมายท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพและธุรกิจ เช่น  กฎหมายแรงงาน  กฎหมายธุรกิจ 
กฎหมายภาษีอากร กฎหมายสาธารณสุขและความรับผิดทางการแพทย ์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียน  
   General principles of law and legal enforcement; laws relating to daily life; laws relating to 
occupations and business - labour law, business law, taxation law,  law on public health and medical 
liability, information and technology law, intellectual property law, environmental law, laws relating to 
ASEAN 



874-193 ควำมรู้เบื้องต้นเกีย่วกบักฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 2((2)-0-4)
 General Principles of Law and Judicial Process  
 กฎหมายกับความยุติธรรมทางสังคม ความส าคัญของกระบวนการยุติธรรมกับชีวิตประจ าวนั 
แนวคิด หลักการ ความหมายของการบริหารงานยุติธรรมทางแพ่ง อาญา และปกครอง ความหมายของ
กฎหมายในฐานะท่ีเป็นขอ้บงัคบัของสังคมและประเทศชาติ ความสัมพนัธ์ระหว่างกฎหมายกบัศาสตร์อ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป กฎหมายท่ีส าคญัในการด าเนินชีวิต หลกันิติรัฐและหลกั
นิติธรรม กระบวนการยติุธรรมทางเลือก ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการยติุธรรมในชีวิตประจ าวนั 
  Law and social justice; importance of justice administration in daily life; Concepts, principles 
and definition of the administration of civil justice, criminal justice and administrative justice; meaning of 
law as regulations of the society and the nation; relation between law and other relating disciplines; basic 
knowledge about general laws; the essential laws for daily life; the principle of Rechtsstaat (legal state) 
and the rule of law; alternative justice and problems which occur in the administration of justice in daily 
life 
 
890-010  กำรพฒันำทักษะกำรเขียนภำษำองักฤษ 2((2)-0-4) 
          Improving English Writing Skills 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 890-002 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน และ  890-003 ภำษำอังกฤษ
พร้อมใช้ หรือ  มีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite:    890-002  Everyday English and  890-003  English on the Go or Having an   
O-NET score more than 50 points 
 การเขียนย่อหน้าและความเรียงประเภทต่าง ๆ โดยใช้หลักไวยากรณ์ ค าเช่ือมประโยคและ
เคร่ืองหมายวรรคตอนท่ีถูกตอ้ง การเรียบเรียงความคิด และกระบวนการเขียน 
 Writing paragraphs and essays of various types with correct grammar usage, sentence connectors 
and punctuation, coherence, and the writing process 
 
890-011  อ่ำนได้ใกล้ตัว 2((2)-0-4) 
          Reading All Around 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 890-002 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน และ 890-003 ภำษำอังกฤษ
พร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite:      890-002 Everyday English and 890-003 English on the Go or Having an   
O-NET score more than 50 points 
 การฝึกอ่านจากส่ือส่ิงท่ีพิมพท่ี์เป็นของจริงในบริบทต่าง ๆ เช่น ส่ือจากป้ายประกาศ ใบปลิว แผ่น
พบั โบรชวัร์ ป้ายโฆษณา หนังสือพิมพ ์อีเมล คู่มือต่าง ๆ เป็นตน้  การฝึกใช้เทคนิคการอ่านในแบบต่าง ๆ 



เช่น การอ่านแบบ skimming และ scanning การเดาศพัท์ การใชป้ระสบการณ์ความรู้มาช่วยในการอ่าน การ
ท าความเขา้ใจกบัจุดประสงค์ผูเ้ขียน เป็นตน้ การพฒันาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยอาศยัหลกัคิดจาก
สถานการณ์ในชีวิตจริง 
 Practice reading different types of authentic materials e.g. notices, leaflets, brochures, 
advertisements, newspaper articles, emails, manuals, etc. in various contexts; using a variety of reading 
techniques such as skimming, scanning, guessing the meaning of unknown words, using background 
knowledge, working out a writer’s purpose etc.; improving critical reading based on real-life situations 
 
890-012  เทคนิคพชิิตกำรอ่ำน 2((2)-0-4) 
          Strategic Reading for Greater Comprehension 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 890-002 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน และ 890-003 ภำษำอังกฤษ
พร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite:  890-002 Everyday English and  890-003 English on the Go or  Having an O-
NET score more than 50 points 
 เทคนิคการอ่าน การอ่านตั้งแต่ระดบัค า วลี ประโยค ย่อหนา้ และขอ้ความแบบต่าง ๆ การอ่านเพื่อ
หารายละเอียด การจับใจความส าคัญ และการจับใจความท่ีซ่อนอยู่ในข้อความ เทคนิคการพฒันาอัตรา
ความเร็วการอ่าน การฝึกฝนการอ่านวสัดุการอ่านชนิดต่าง ๆ 
 Reading techniques; reading from the word, phrase and paragraph levels to reading different 
types to texts; reading for details; finding the main idea; finding ideas from the hidden messages; 
techniques for improving reading speed and practicing reading from different types of reading materials 
 
890-013  อ่ำนงำนเขียนเชิงวิชำกำรส ำรำญใจ 2((2)-0-4) 
          Better Academic Texts Readers 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 890-002 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน และ 890-003 ภำษำอังกฤษ
พร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite:      890-002 Everyday English and  890-003 English on the Go or Having an 
O-NET score more than 50 points 
 การใช้ประโยชน์จากรูปแบบและโครงสร้างของบทอ่านเพื่อความเขา้ใจในการอ่าน การพฒันา
ทกัษะการอ่านเชิงวิชาการ การเพิ่มพูนค าศพัทท์างวิชาการและการสรุปยอ่เน้ือหาจากบทอ่านเชิงวิชาการ 
 The use of forms and structures of the texts for reading comprehension; developing academic 
reading skills; building academic vocabulary and making notes from academic texts 
 
 



890-014  ฝึกส ำเนียงผ่ำนเสียงเพลง 2((2)-0-4) 
          English Pronunciation through Songs 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 890-002 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน และ 890-003 ภำษำอังกฤษ
พร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite:   890-002 Everyday English and 890-003 English on the Go or  Having an O-
NET score more than 50 points 
 การออกเสียงพยญัชนะและสระในภาษาองักฤษ เสียงพยญัชนะตน้และพยญัชนะทา้ย การเนน้เสียง
ในระดับค า การโยงเสียง หน่วยเสียงท่ีเป็นปัญหาของคนไทย การเพิ่มพูนวงศัพท์และส านวนภาษาใน
ภาษาองักฤษ การฝึกและการพฒันาทกัษะดา้นการฟังและการออกเสียงภาษาองักฤษโดยใชเ้พลงภาษาองักฤษ
เป็นส่ือ 
 Pronunciation of English consonants and vowels; initial and final sounds; word stress; linking 
sounds; sounds problematic to Thais; building English vocabulary, idioms, and expressions; practicing and 
improving listening skills and pronunciation through English songs 
 
890-015  ไวยำกรณ์องักฤษเพ่ือกำรส่ือสำรในชีวิตจริง 2((2)-0-4) 
          English Grammar for Real Life Communication 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 890-002 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน และ 890-003 ภำษำอังกฤษ
พร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite:   890-002 Everyday English and890-003 English on the Go or  Having an O-
NET score more than 50 points 
 การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาองักฤษในบริบท ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบ หนา้ท่ีทาง
ภาษาและความหมาย การน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปใชส่ื้อสารเนน้ทกัษะการอ่านและการเขียน 
 Analysis of English grammatical structures in context; relationships between forms and 
functions as well as their meanings; application of what has been learned to communicate with emphasis 
on reading and writing skills 
 
890-020  กำรสนทนำภำษำองักฤษ 2((2)-0-4) 
          English Conversation 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 890-002 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน และ 890-003 ภำษำอังกฤษ
พร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite:      890-002 Everyday English and 890-003 English on the Go or Having an O-
NET score more than 50 points 
 



 การสร้างความตระหนกัรู้ถึงลกัษณะการด าเนินบทสนทนาและหนา้ท่ีของภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการ
สนทนาในชีวิตประจ าวนั การสนทนาภาษาองักฤษในเร่ืองทัว่ไปในบริบททางปฏิสัมพนัธ์ต่าง ๆ การพฒันา
ทกัษะการสนทนาภาษาองักฤษท่ีจ าเป็นในการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมในชีวิตประจ าวนั 
 Raising awareness of organizational features of conversation and functions of conversational 
English in everyday life; making small talk in English in different interactional contexts; developing 
essential English conversation skills for everyday social interaction    
 
890-021  ฟังแล้วพูดภำษำองักฤษ  2((2)-0-4) 
          From Listening to Speaking English 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 890-002 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน และ 890-003 ภำษำอังกฤษ
พร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite:      890-002 Everyday English and  890-003 English on the Go or  Having an 
O-NET score more than 50 points 
 การฟังและการพูดสั้นๆ การน าเสนอ การอภิปรายในแวดวงวิชาการและอาชีพ และการส่ือสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยผูพู้ดหลากหลายส าเนียง การพูดแสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีไดฟั้ง 
 Listening to and giving short talks, presentations, discussions in academic and career settings, 
and communication in various situations by speakers with variety of English accents; responding orally to 
oral inputs 
 
 890-022  กำรน ำเสนอและกำรพูดในท่ีสำธำรณะเป็นภำษำองักฤษ 2((2)-0-4) 
          Presentations and Public Speaking in English 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 890-002 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน และ 890-003 ภำษำอังกฤษ
พร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite:  890-002 Everyday English and  890-003 English on the Go or Having an O-
NET score more than 50 points 
 ความรู้ด้านภาษาและวิธีการในการรวบรวมขอ้มูล การสรุปความ การวิเคราะห์และสังเคราะห์
ขอ้มูล การเตรียมและการน าเสนออยา่งมีประสิทธิภาพ การพูดในท่ีสาธารณะ 
 Language knowledge and methods in gathering information; summarizing, analyzing and 
synthesizing information; preparing and giving effective presentations; public speaking 
 
 
 
 



890-023  กำรเรียนรู้ภำษำองักฤษผ่ำนทำงวัฒนธรรม 2((2)-0-4) 
          Learning English Through Cultures 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 890-002 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน และ890-003 ภำษำอังกฤษ
พร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite:   890 -002  Everyday English and  890 -003  English on the Go or Having an    
O-NET score more than 50 points 
 การใช้ภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ รับทราบขอ้มูลข่าวสาร สนทนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เก่ียวกบัวฒันธรรมประเพณี แนวคิด ความเช่ือ ส านวน ภาษาท่าทาง เพลง บทกวีนิพนธ์ และงานฉลอง ตาม
ประเพณีทั้งของไทยและชาติต่าง ๆ 
 Using English for accessing information, exposure and discussions on Thai and other cultures: 
customs, concepts, beliefs, idioms, gestures, songs, poems and festivals 
 
890-024  รังสรรค์หนังส้ันภำษำองักฤษ 2((2)-0-4) 
          Creating English Short Films 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 890-002 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน และ890-003 ภำษำอังกฤษ
พร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite:   890 -002  Everyday English and  890 -003  English on the Go or Having an     
O-NET score more than 50 points 
 การเขียนเชิงสร้างสรรค ์การเขียนบรรยายภาพยนตร์และบทภาพยนตร์สั้น การพฒันาเคา้โครงเร่ือง
และเคา้โครงตวัละคร การส่ือสารดว้ยขอ้ความผา่นบทภาพยนตร์ 
 Creative writing, writing descriptions and scripts for short films; plot development and character 
outline; communicating messages through film scripts 
 
890-025  ทักษะกำรเรียนภำษำองักฤษเพ่ือกำรศึกษำต่อ 2((2)-0-4) 
          Study Skills in English for Higher Studies 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 890-002 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน และ890-003 ภำษำอังกฤษ
พร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite: 890 -002  Everyday English and 890 -003  English on the Go or  Having an      
O-NET score more than 50 points 
 กลวิธีการอ่านแบบต่าง ๆ การเขียนเชิงเร่ืองเล่า เชิงบรรยายและเชิงแสดงความเห็น การสรุปบนัทึก
ย่อขอ้ความจากการฟังบรรยาย ทกัษะการอภิปรายในเชิงการตั้งประเด็นอภิปราย การตั้งค  าถาม การตอบ
ค าถาม การแสดงความเห็น เทคนิคการน าเสนอรายงานปากเปล่า 



 A variety of reading strategies; narrative, descriptive, and expository writings; note-taking from 
lectures; discussion skills including proposing issues, questioning, responding to questions, expressing 
opinions; oral presentation techniques 
 
890-026  บูรณำกำรอ่ำนเขียนภำษำองักฤษ 2((2)-0-4) 
          Reading to Write in English 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 890-002 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน และ890-003 ภำษำอังกฤษ
พร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite:  890 -002  Everyday English and 890 -003  English on the Go or Having an      
O-NET score more than 50 points 
 การอ่านเพื่อความเขา้ใจ การตีความและสังเคราะห์เร่ืองท่ีอ่านอยา่งมีวิจารณญาณและรู้เท่าทนั การ
เขียนแสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่าน 
 Reading comprehension; interpreting and analyzing reading critically; writing in response to the 
reading materials 
 
890-030  กำรส่ือสำรภำษำองักฤษเชิงธุรกจิ 2((2)-0-4) 
          English Communication for Business 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 890-002 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน และ890-003 ภำษำอังกฤษ
พร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite: 890-002  Everyday English and 890-003  English on the Go or Having an O-
NET score more than 50 points 
 ทกัษะการส่ือสาร การใชภ้าษาพูดในบริบทธุรกิจ การสนทนาทางโทรศพัท์ การเจรจาต่อรอง การ
สนทนาและอภิปรายอย่างเป็นทางการกับคู่ค้า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ค  าศัพท์ท่ีเหมาะสมใน
สถานการณ์ทางธุรกิจท่ีหลากหลาย 
 Communication skills; spoken & written English in the business context; telephoning; verbal 
negotiation; written negation; formal discussion, critical thinking, appropriate terminology use for various 
business situations 
 
890-031  ภำษำองักฤษในที่ท ำงำน   2((2)-0-4) 
          English in the Workplace 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 890-002 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน และ890-003 ภำษำอังกฤษ
พร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 



 Prerequisite:      890-002 Everyday English and 890-003 English on the Go or Having an   
O-NET score more than 50 points 
 ทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดส่ือสารในท่ีท างานในบริบททางธุรกิจ เช่น  การ
ตอ้นรับแขก การโทรศพัท์ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   การน าเสนอขอ้มูล การเขียนเชิงธุรกิจ และ
ทกัษะเพื่อการสมคัรงาน 
 Skills for communication in the workplace covering the four skills of reading, writing, listening, 
and speaking in the business context: welcoming guests and visitors, telephoning and writing email, 
presenting information, business writing; and job application skills 
 
890-032  ภำษำองักฤษส ำหรับนักท่องเท่ียว 2((2)-0-4) 
          English for Travelers 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 890-002 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน และ890-003 ภำษำอังกฤษ
พร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite:  890 -002  Everyday English and 890 -003  English on the Go or Having an       
O-NET score more than 50 points 
 ภาษาและทกัษะการส่ือสารท่ีจ าเป็นส าหรับนกัท่องเท่ียว การเตรียมตวัส าหรับการเดินทาง การจดั
โปรแกรมท่องเท่ียว ทกัษะการเอาตวัรอดส าหรับนักท่องเท่ียว ความแตกต่างทางวฒันธรรมและมารยาท
ส าหรับนกัท่องเท่ียว 
 Language and communication skills essential for travelers; trip preparation; planning itinerary; 
survival skills for travelers; different cultures and etiquette for travelers 
 
890-033  ภำษำองักฤษส ำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ 2((2)-0-4) 
          English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 890-002 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน และ890-003 ภำษำอังกฤษ
พร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite:      890-002 Everyday English and 890-003 English on the Go or Having an    
O-NET score more than 50 points  
 การโตต้อบทางธุรกิจเป็นภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการ การส่ือสารด้วยการ
เขียนผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 
 English business correspondence for consumers and entrepreneurs; written communication 
through online social media 
 
  



890-040  กำรเขียนเพ่ือกำรสมัครงำน 2((2)-0-4) 
          Writing for Job Application 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 890-002 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน และ890-003 ภำษำอังกฤษ
พร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite: 8 9 0 -0 0 2  Everyday English and 89 0 -00 3  English on the Go or Having an       
O-NET score more than 50 points 
 ศพัทแ์ละส านวนเพื่อการสมคัรงาน ประกาศรับสมคัรงาน การหางาน การกรอกใบสมัครงาน การ
เขียนประวติัยอ่และจดหมายสมคัรงาน การสมคัรงานออนไลน์ 
 Vocabulary and expressions for job application; job advertisements; job search; filling out a job 
application form; writing a resume and a job application letter; online job application 
 
890-041  ภำษำองักฤษเพ่ือกำรสัมภำษณ์งำน 2((2)-0-4) 
          English for Job Interview 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 890-002 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน และ890-003 ภำษำอังกฤษ
พร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite: 890 -002  Everyday English and  890 -003  English on the Go or  Having an      
O-NET score more than 50 points 
 ขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัการสัมภาษณ์งาน ศพัท์และส านวนส าหรับการสอบสัมภาษณ์งาน การออก
เสียงระดบัค าและระดบัประโยค ทกัษะการถามและตอบค าถาม การสัมภาษณ์งานเสมือนจริง จดหมายและ
อีเมลข์อบคุณ 
 Job interview insights; vocabulary and expressions for job interviews; pronunciation at word and 
sentence levels; questioning and answering skills; mock interviews; thank you letter and e-mail 
 
   890-050 แปลสิกูเกลิ 2((2)-0-4) 
          Google Translate Me 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 890-002 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน และ890-003 ภำษำอังกฤษ
พร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite:  890 -002  Everyday English and 890 -003  English on the Go or  Having an      
O-NET score more than 50 points 
 ความหมายของการแปล หน้าท่ีของภาษา ความส าคญัของการแปล คุณสมบติันกัแปล ทฤษฎีการ
แปล ชนิดของการแปล กระบวนการในการแปล การแปลกบัวฒันธรรม การแปลเชิงเทคนิค 
 Definition of translation; language functions; the importance of translation, translators’ qualities; 
translation theories; types of translation; translation processes; translation and culture; technical translation 



890-060  ภำษำองักฤษตลอดเวลำ  2((2)-0-4) 
          English Twenty-Four/Seven 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 890-002 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน และ890-003 ภำษำอังกฤษ
พร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite: 890 -002  Everyday English and  890 -003  English on the Go or  Having an      
O-NET score more than 50 points 
 การใช้แฮชแท็ก (hashtag) ตวัย่อและค าบรรยายภาษาอังกฤษในการผลิตส่ือเพื่อเผยแพร่ทางส่ือ
สังคมออนไลน์ การวิเคราะห์ส่ือภาษาองักฤษท่ีเผยแพร่ทางส่ือสังคมออนไลน์ มารยาทในการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ การเลือกใชท้รัพยากรทางการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีสร้างสรรคแ์ละเกิดประโยชน์ต่อผูใ้ชง้าน และการ
ผลิตส่ือภาษาองักฤษเพื่อเผยแพร่ทางส่ือสังคมออนไลน์โดยสะทอ้นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
 The use of hashtags, abbreviations, acronyms, and captions in English in the production of 
content to be published on social media; the analysis of content in English published on social media; the 
social media etiquette; the selection of creative and constructive online learning resources and the 
production of content in English that reflects social responsibility on social media 
 
890-061  ภำษำองักฤษเพ่ือกำรรู้เท่ำทันส่ือดิจิทัล 2((2)-0-4) 
          English for Digital Literacy 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 890-002 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน และ890-003 ภำษำอังกฤษ
พร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite: 890 -002  Everyday English and  890 -003  English on the Go or  Having an      
O-NET score more than 50 points 
 การเข้าถึงแหล่งข้อมูลภาษาอังกฤษในส่ือดิจิตอลประเภทต่าง ๆ องค์ประกอบ ลักษณะและ
ความหมายของสารในส่ือ หลกัและเทคนิคในการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของสาร การถ่ายทอดขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการบูรณาการสารจากส่ือดิจิตอลประเภทต่าง ๆ ความสามารถในการผลิตเน้ือหาและ การส่ือสารดว้ย
ทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนดว้ยภาษาองักฤษ 
 The accessibility of information in different types of digital media; elements, meaning of 
messages in the media; principles and techniques of analyzing and evaluating message; transferring 
information integrated from different types of digital media, the ability in producing content and 
communicating through listening, speaking, reading and writing in English 
  
 
 
 



890-070  พชิิตข้อสอบภำษำองักฤษเพ่ือกำรท ำงำน   2((2)-0-4) 
          Winning English Test for Employment 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 890-002 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน และ890-003 ภำษำอังกฤษ
พร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite:  890 -002  Everyday English and 890 -003  English on the Go or Having an       
O-NET score more than 50 points 
 การทบทวนและเพิ่มความรู้และทกัษะภาษาองักฤษส าหรับการท าขอ้สอบภาษาองักฤษเพื่อการ
ท างาน การสร้างความคุน้เคยกบัรูปแบบขอ้สอบ การพฒันากลยทุธ์การท าขอ้สอบ 
 Revising and enhancing English knowledge and skills required for a professional English test; 
getting familiar with the test format; developing test-taking strategies through practice 
 
890-071  พชิิตข้อสอบภำษำองักฤษเพ่ือกำรศึกษำต่อ  2((2)-0-4) 
          Winning English Test for Higher Studies 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 890-002 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน และ890-003 ภำษำอังกฤษ
พร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite:  890 -002  Everyday English and 890 -003  English on the Go or  Having an      
O-NET score more than 50 points 
 การทบทวนและเพิ่มความรู้และทักษะภาษาองักฤษส าหรับขอ้สอบภาษาองักฤษมาตรฐานเพื่อ
การศึกษาต่อ การสร้างความคุน้เคยกบัรูปแบบขอ้สอบ การพฒันากลยทุธ์การท าขอ้สอบ 
 Revising and enhancing English knowledge and skills required for an English standardized test 
for study purposes; getting familiar with the test format; developing test-taking strategies through practice 
 
891-010  ภำษำญ่ีปุ่นเบื้องต้น   2((2)-0-4) 
            Basic Japanese 
 ตัวอักษรฮิระงะนะและคะตะคะนะ  ค าศัพท์ ประโยคและไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน โครงสร้าง
ภาษาญ่ีปุ่ นเบ้ืองตน้  ทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนเบ้ืองตน้ 
 Hirakana and Katakana characters; basic vocabulary, sentences, and grammar; basic Japanese 
structures; listening, speaking, reading, and writing skills 
 

 
 
 
 



891-011  สนทนำภำษำญ่ีปุ่นในชีวิตประจ ำวัน 2((2)-0-4) 
            Japanese Conversation in Daily Life 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:    891-010  ภำษำญ่ีปุ่นเบื้องต้น  หรือตำมควำมเห็นชอบของ
สำขำวิชำ/ผู้สอน 
 Prerequisite:  891-010  Basic Japanese or Department/Lecture consent 
 ค าศัพท์ ส านวนและประโยคท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั ทักษะการฟัง และการพูดภาษาญ่ีปุ่ น การ
แลกเปล่ียนขอ้มูล การแสดงความคิดเห็นในหวัขอ้ท่ีก าหนด 
 Vocabulary, expressions and sentences in daily life; Japanese listening and speaking skills; 
exchanging information; expressing opinions on given topics 
 
891-012  สนทนำภำษำญ่ีปุ่นในท่ีท ำงำน 2((2)-0-4) 
            Japanese Conversation in the Workplace 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:    891 -010 ภำษำญ่ีปุ่นเบื้องต้น  หรือตำมควำมเห็นชอบของ
สำขำวิชำ/ผู้สอน 
 Prerequisite:    891-010  Basic Japanese or Department/Lecture consent 
 ค าศพัท์ ส านวนท่ีใช้ในท่ีท างาน โครงสร้างประโยคชนิดต่างๆ ท่ีใช้ในการท างาน ทกัษะการฟัง 
และการพูดในสถานการณ์ท่ีก าหนด วฒันธรรมการท างานในองคก์รญ่ีปุ่ น 
 Vocabulary, expressions used in the workplace; sentence structures in work situations; listening 
and speaking in provided situations; Japanese work etiquettes in Japanese organizations   
 
891-020  ภำษำจีนเบ้ืองต้น 2((2)-0-4) 
            Basic Chinese  
 สัทอกัษรจีน อกัษรจีน โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน ทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาจีนเพื่อใชส่ื้อสารในชีวิตประจ าวนั วฒันธรรมจีนท่ีสอดแทรกในสถานการณ์ประจ าวนั 
 Chinese phonetic alphabets, characters, sentence structures and basic grammatical structures; 
listening, speaking, reading, and writing Chinese for daily communication; Chinese cultures in daily life 
 
891-021  สนทนำภำษำจีนในชีวิตประจ ำวัน 2((2)-0-4) 
            Chinese Conversation in Daily Life 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:    891-020  ภำษำจีนเบื้องต้น หรือตำมควำมเห็นชอบของสำขำวิชำ/
ผู้สอน 
 Prerequisite:    891-020 Basic Chinese or Department/Lecture consent 



 ทกัษะการส่ือสาร การสนทนาโตต้อบและแลกเปล่ียนขอ้มูลหรือความคิดเห็นเบ้ืองตน้กบัผูอ่ื้นใน
สถานการณ์ท่ีก าหนด วฒันธรรมจีนเพื่อการส่ือสารท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
 Communication skills; basic conversation and exchanging information or opinions in provided 
situations; Chinese cultures for proper and appropriate communication in provided situations 
 
 891-022  สนทนำภำษำจีนในท่ีท ำงำน 2((2)-0-4) 
            Chinese Conversation in the Workplace 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:    891-020  ภำษำจีนเบื้องต้น หรือตำมควำมเห็นชอบของสำขำวิชำ/
ผู้สอน 
 Prerequisite:    891-020 Basic Chinese or Department/Lecture consent 
 การสนทนาและโครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการท างาน  ทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ในสถานการณ์ท่ีก าหนด วฒันธรรมจีนท่ีสอดแทรกในสถานการณ์ ต่าง ๆ 
 Conversation; sentence structures used for work; listening, speaking, reading, and writing in 
provided situations; Chinese cultures in various situations  
 
891-040  ภำษำเกำหลเีบื้องต้น 2((2)-0-4) 
            Basic Korean 
 อกัษรเกาหลี โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษา
เกาหลีเพื่อใชส่ื้อสารในชีวิตประจ าวนั วฒันธรรมเกาหลีท่ีสอดแทรกในสถานการณ์ประจ าวนั 
 Korean characters, sentence structures, and basic grammatical structures; listening, speaking, 
reading, and writing Korean in everyday communication; Korean cultures in daily life 
 
895-045 ทักษะกำรส่ือสำร  2((2)-0-4) 
 Communication Skills 
 วจันภาษาและอวจันภาษาในการส่ือสาร การใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร การน าเสนอ การเขียน
รายงานเชิงวิชาการ 
 Verbal and non-verbal communication; Thai usage in communication; giving presentations; 
academic report writing 
 
 
 
 
 



895-047 ประวัติศำสตร์ในภำพยนตร์  2((2)-0-4) 
            History in Movies 
 ศึกษาประวติัศาสตร์ผ่านภาพยนตร์ไทยและนานาชาติ วิเคราะห์ความคลา้ยคลึงหรือความแตกต่าง 
การน าเสนอเร่ืองราวในภาพยนตร์ 
 Studying history through Thai and international films; analyzing similarities and differences; 
presenting film stories     
 
895-048 กำรวำดเส้นและระบำยสี 2((2)-0-4)
 Drawing and Painting 
 หลกัการวาดเส้น  องค์ประกอบทศันศิลป์  ทฤษฎีสี  การฝึกปฏิบติัวาดเส้นและระบายสีรูปทรง   
ต่าง ๆ เทคนิคการวาดเส้นระบายสี 
 Principles of drawing; composition of visual art; color theory; practice of drawing and painting 
different shapes; drawing and painting techniques 
  
895-050 ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม  2((2)-0-4) 
           Arts in Multicultural Society 
 รูปลกัษณ์ ความสุนทรีย ์บริบทของศิลปะในสังคมพหุวฒันธรรม ความเหมือนและความต่างของ
ศิลปะบนความหลากหลายวฒันธรรม 
 Appearance; aesthetics; art contexts in multicultural society; similarities and differences of art in 
multicultural society    
 
895-051  ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 2((2)-0-4) 
          Contemporary Arts and Culture 
 ศิลปวฒันธรรมในสังคมร่วมสมยั ผลกระทบและคุณค่าท่ีมีต่อสังคมไทยศิลปวฒันธรรมในเป็น
ประเด็นใหม่ ๆ 
 Arts and culture in contemporary society; effects and values of Thai society; new issues on arts 
and culture    
 
895-052  กำรท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค์  2((2)-0-4) 
          Creative Tourism 
 ศึกษาหลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ประเภทของการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์สร้างส่ือประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์วางแผนและน าเสนอแผนการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์



 Principle concepts of tourism; creative tourism; types of creative tourism; creating public media; 
planning and presenting creative tourism programs 
 
895-053  กำรท่องเท่ียวเชิงจิตอำสำ 2((2)-0-4) 
          Volunteer tourism 
 แนวคิดการท่องเท่ียวจิตอาสา รูปแบบของกิจกรรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์กิจกรรมจิต
อาสา  และพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวจิตอาสา 
 Volunteer tourism concepts; types of activity; sharing experiences; volunteering activities and 
developing volunteer tourism activities 
 
895-054  กำรเรียนรู้ผ่ำนกำรท่องเท่ียวแบบประหยัด 2((2)-0-4) 
          Learning through Backpacking Trips 
 รูปแบบการใชเ้วลาว่างเพื่อนนัทนาการและแนวคิดการท่องเท่ียว การใชเ้ทคโนโลยใีนการแสวงหา
แหล่งขอ้มูลการท่องเท่ียว การจดัการเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตวัเอง 
 Types of recreational activities and tourism concepts; using technology for tourism information 
search; backpacking trips 
 
895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก  2 ( ( 2 ) -0 -4 )
 World Heritage Journey 
 ประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา การท่องเท่ียวในแหล่งมรดกโลก 
 History; arts and culture; wisdom tourism in world heritage site 
 
895-056 สงขลำศึกษำ  2((2)-0-4) 
 Songkhla Studies 
 ศึกษาประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต สถาปัตยกรรม ศิลปวฒันธรรม และแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีส าคญัในเมืองสงขลาและเมืองหาดใหญ่ 
 History, geography, archeology, way of life, architecture, arts and culture and major tourist 
attractions of Songkhla and Hat Yai City 
  
 
 
 
 



895-060 กำรพลศึกษำและนันทนำกำร  2((2)-0-4) 
 Physical Education and Recreation 
 ความเป็นมา คุณค่าและประโยชน์ของพลศึกษาและนนัทนาการ คุณภาพชีวิต สังคม และส่ิงแวด้ล
อมในยุคโลกาภิวตัน์กบัการพลศึกษาและนันทนาการ การเลือกกิจกรรมพลศึกษาและนันทนาการไปใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 
  Background; values and benefits of physical education and recreation; quality of life, society and 
environment of globalization with physical education and recreation; the choice of physical education and 
recreation activities to use in daily life 
  
895-061 ฟิตและเฟิร์ม  2((2)-0-4) 
         Fit and Firm  
 ดชันีมวลกาย สมรรถภาพทางกาย ลกัษณะรูปร่างประเภทต่างๆ อาหารเพื่อสุขภาพการควบคุม
น ้าหนกั และกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
   Body mass index, physical fitness, types of body shapes, healthy food,weight control; and 
physical activities for health 
  
895-063 อ้วนได้กผ็อมได้  2((2)-0-4) 
         Fat to Fit 
 โรคอ้วน ภาวการณ์เกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ดัชนีมวลกาย การรักษาน ้ าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน สร้างแรงบันดาลใจ ตั้ งเป้าหมายในการลดน ้ าหนัก แนวทางและโปรแกรมการออกก าลงักาย 
โภชนาการเพื่อสุขภาพ 
 Obesity; non-communicable diseases (NCDs); body mass index; enhancing inspiration, targeting 
weight loss; program of exercise and healthy food 
  
ข. หมวดวิชำเฉพำะ  
กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
200-112   คณิตศำสตร์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 
  Fundamental Mathematics for Engineer  
 คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิตและความต่อเน่ือง 
อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ในงานวิศวกรรม ปริพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ในงาน
วิศวกรรม  



      Mathematics in engineering; mathematical induction; functions and graphs; limit and 
continuity; derivatives of functions and applications in engineering; integration of functions and 
applications in engineering 
        
200-113   ฟิสิกส์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 
 Fundamental Physics for Engineer  
 ฟิสิกส์ในงานวิศวกรรม หน่วยปริมาณทางฟิสิกส์และเวกเตอร์ ระบบแรงและการเคล่ือนท่ี งาน
และโมเมนต ์อนุภาคและวตัถุเกร็ง พลงังานและโมเมนตมั 
 Physics in engineering; units, physical quantities, and vectors; force system and motions; work 
and moment; particles and rigid bodies; energy and momentum 
  
200-114   เคมีพื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 2((2)-0-4) 
 Fundamental Chemistry for Engineer  
 สารเคมีในชีวิตประจ าวนัและความปลอดภยั สมบติัทางกายภาพของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส  
กฎของแก๊ส กฎทรงมวลและปริมาณสารสัมพนัธ์  ปฎิกิริยาเคมีและสมดุล กรด-เบส  ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี เทอร์
โมไดนามิกส์ 
 Chemical in daily life and safety; physical properties of solid, liquid and gas; gas law; law of 
mass and stoichiometry; reaction and equilibrium; acid-base; electrochemistry; thermodynamics 
 
225-251   คณิตศำสตร์ส ำหรับวิศวกรรมอุตสำหกำร 3((3)-0-6) 
  Mathematics for Industrial Engineering  
 ทบทวนล าดบัและอนุกรมของจ านวนจริง อนุพนัธ์ของฟังก์ชนัหลายตวัแปร สมการเชิงอนุพนัธ์
สามญัและสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้นส าหรับปัญหาดา้นวิศวกรรมอุตสาหการ 
ดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมิผลคูณภายใน ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ การประยุกต์ในด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการ 
 Review of sequences and series of real numbers, derivatives of functions of several variables, 
ordinary differential equations and partial differential equations; matrices and systems of linear equations 
for industrial engineering problems; determinants; vector spaces; inner products of vectors; eigenvalues 
and eigenvectors; applications in industrial engineering 
 
 
 
 



กลุ่มวิชำวิศวกรรมพื้นฐำน 
200-111   สู่โลกวิศวกรรม  2((2)-0-4) 
 Into Engineering World  
 พัฒนาการของวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ องค์กรวิชาชีพวิศวกรรม เส้นทางอาชีพวิศวกร 
จรรยาบรรณวิศวกร ปัญหาทางวิศวกรรม เทคนิคการวิเคราะห์และการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ การท างาน
ร่วมกนัเป็นทีม เทคนิคการน าเสนอ 
 Evolution of engineering disciplines; engineering professional organizations; engineering career 
path; engineering ethics; engineering problems; systematic problem analysis and solving; teamwork; 
presentation techniques 
 
200-115   พื้นฐำนไฟฟ้ำส ำหรับงำนวิศวกรรม  3((2)-2-5) 
 Basic Electrical Engineering  
 ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และ
ก าลังไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าเบ้ืองต้น กฎของโอห์มและกฎของเคอร์ชอฟฟ์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสสลบั ก าลงัไฟฟ้าจริงและก าลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟ ตวัประกอบกาลงั การปรับปรุงค่าตวัประกอบก าลงั 
การคิดค่าไฟฟ้าแบบหน่ึงเฟส ระบบไฟฟ้าสามเฟส หมอ้แปลงไฟฟ้า เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าเบ้ืองตน้ เคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า แนะน าเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า 
 Electrostatics; magnetism; DC circuit analysis; voltage, current and power; basic electrical 
components; Ohm’s law and Kirchhoff’s law; AC circuit analysis; real and reactive power; power factor; 
power factor correction; single-phase electricity bill; three-phase systems; transformers; introduction to 
electric machinery; electric generators and motors; introduction to electrical instruments 
 
200-116   พื้นฐำนกำรเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส ำหรับวิศวกร 3((2)-2-5) 
               Basic Engineering Programming   
 หลักการและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การท างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
หลักการกระบวนการของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หลักการของภาษาชั้นสูง วิธีการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม ชนิดขอ้มูลพื้นฐานตวัแปรค่าคงท่ีตวัด าเนินการและนิพจน์  ประโยคค าสั่งและประโยคค าสั่งเชิง
ประกอบ  การท างานตามล าดบั การท างานแบบทางเลือกและการท างานแบบวนซ ้า การตรวจแกจุ้ดบกพร่อง 
การออกแบบและพฒันาโปรแกรมโดยใชภ้าษาระดบัสูงเพื่อประยุกตใ์ชก้บัปัญหาทางดา้นวิศวกรรม การฝึก
เขียนโปรแกรม 
 Computer concepts, computer components; hardware and software interaction; electronic data 
processing 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; debugging; program design and development with applications 
to engineering problems using a high level programming language; programming practices 
 
200-117   พื้นฐำนกำรเขียนแบบส ำหรับวิศวกร 2((2)-0-4) 
 Basic Engineering Drawing  
 ความส าคญัของการเขียนแบบวิศวกรรม เคร่ืองมืออุปกรณ์และวิธีใช ้การเขียนตวัเลขและตวัอกัษร
ชนิดของเส้นและมาตรฐานส าหรับงานเขียนแบบ เรขาคณิตประยกุต ์การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพออ
บลิก การเขียนภาพไอโซเมตริก การเขียนภาพฉายออโธกราฟฟิก การสเก็ตภาพ การเขียนภาพตดั การก าหนด
ขนาดและรายละเอียดอ่ืนๆในแบบงานเขียนแบบวิศวกรรม  
 The importance of engineering drawing; drawing instruments and their uses; lettering; line types 
and standards; applied geometry; pictorial drawing, oblique drawing, isometric drawings, orthographic 
drawing; freehand sketches; section drawing, dimensioning and descriptions in engineering drawing 
 
221-101 กลศำสตร์วิศวกรรม 1 3((3)-0-6) 
 Engineering Mechanics I  
 แนวคิดและหลกัการพื้นฐานของสถิตยศาสตร์ ระบบแรงสองมิติและสามมิติ การรวมและการแยก
แรง โมเมนต์ แรงคู่ควบ และระบบแรงสมมูล สมดุลของอนุภาคและวตัถุเกร็ง แผนภาพวตัถุอิสระ การ
วิเคราะห์โครงข้อหมุน เฟรม แรงเสียดทาน ศูนย์ถ่วง เซนทรอยด์ โมเมนต์ความเฉ่ือยของพื้นท่ี วงกลม
โมเมนตค์วามเฉ่ือยของโมห์  
 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; friction; centres of gravity, 
centroids; moments of inertia of plane areas; Mohr's circle of moment of inertia 
 
225-211    พ้ืนฐำนทำงกระบวนกำรผลติ 2((1)-3-2) 
                  Fundamental of Manufacturing Process 
  แนะน ากระบวนการทางอุตสาหกรรมการผลิต องคป์ระกอบและปัจจยัการผลิต ประเภทกรรมวิธี
การผลิต เช่น การหล่อโลหะ การขึ้นรูปโลหะ การตดัเฉือนวสัดุ การขึ้นรูปวสัดุผง การขึ้นรูปพลาสติก การ
เช่ือมแบบหลอมละลาย กระบวนการเช่ือมประสานแบบอ่ืนๆ กรรมวิธีทางความร้อน เป็นตน้ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตเบ้ืองตน้ทางวิศวกรรม การวดัละเอียดและมาตรวิทยา การปฏิบติัการพื้นฐานทาง
กระบวนการผลิต เช่น การกลึงปอก กลึงปาดหนา้ กลึงเรียว กลึงเกลียว กลึงขึ้นลาย การเช่ือมไฟฟ้า การเช่ือม
แก๊ส การบดักรี การขึ้นรูปโลหะแผน่ กระบวนการหล่อโลหะ เป็นตน้ 



 Introduction to industrial manufacturing processes; manufacturing components and factors; types 
of manufacturing process such as foundry, metal forming, material cutting, powder forming, plastic 
forming, fusion welding, other weld-joint types, heat treatment; introduction to CAD/CAM/CAE 
technologies; measurement and metrology; manufacturing processes laboratory such as turning, facing, 
tapering, screw-thread cutting, knurling, arc welding, Oxyfuel-Gas welding, soldering, sheet metal 
forming, casting operations 
 
225-231    สถิติวิศวกรรม 1 3((3)-0-6) 
  Engineering Statistics I  
                 วิธีการทางสถิติ ลกัษณะสมบติัของขอ้มูลและการวิเคราะห์ ความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่ม การแจก
แจงความน่าจะเป็นแบบช่วง การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเน่ือง การแจกแจงของส่ิงตวัอย่าง ทฤษฎี
การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง  
สหสัมพนัธ์ 
 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 
 
230-215   พื้นฐำนทำงอุณหพลศำสตร์และกำรไหลของของไหล 3((3)-0-6) 
  Fundamental of thermodynamic and fluid flow 
                 พื้นฐานอุณหพลศาสตร์ กฎขอ้ท่ีหน่ึงและกฎขอ้ท่ีสองของอุณหพลศาสตร์ แนวคิดและคุณสมบติั
เบ้ืองตน้ของของไหล พื้นฐานของไหลสถิต พื้นฐานจลศาสตร์ของไหล ลกัษณะการไหลของของไหลเช่น 
การไหลแบบราบเรียบและแบบป่ันป่วน 
  Fundamental concepts in thermodynamics; the first and second law of thermodynamics; basic 
concepts and basic properties of fluids; fundamentals of fluid statics; fundamentals of fluid dynamics; 
characteristics of fluids such as laminar and turbulences flow 
 
237-111  วัสดุวิศวกรรม 2((2)-0-4) 
                Engineering Materials  
 ศึกษาโครงสร้าง สมบติั กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้วสัดุวิศวกรรม ไดแ้ก่ โลหะ พอลิ
เมอร์ เซรามิก วสัดุผสม วสัดุอิเลกทรอนิกส์ วสัดุอ่ืนๆ เฟสไดอะแกรม สมบติัเชิงกลของวสัดุ การเส่ือมสภาพ
ของวสัดุ  



 Study of structures, properties, production processes and applications of engineering materials 
i.e. metals, polymers, ceramics, composites, electronic materials other materials, phase diagrams, 
mechanical properties and materials degradation 
 
กลุ่มวิชำชีพ วิชำบังคับ 
225-171    แนะน ำวิศวกรรมอุตสำหกำร 1((1)-0-2) 
  Introduction to Industrial Engineering  
  ภาพรวมของวิชาชีพ พระราชบญัญัติวิศวกร พื้นฐานทางวิศวกรรม การพฒันาอย่างย ัง่ยืน การ
แกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ วิศวกรรมกบัสังคม ความเป็นมืออาชีพ จริยธรรม การท างานเป็นทีม การวางแผน
อาชีพ และการเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา การติดตามพฤติกรรมการท างานของวิศวกรอุตสา
หการในสายงานต่าง ๆ  
 Overview of the profession; engineering acts; engineering fundamentals; sustainable 
development; systematic problem solving; engineering and society; professionalism; ethics; team work; 
career planning; and industry site visits; case studies; job shadowing of industrial engineers in various 
fields  
 
225-213   กำรสร้ำงแบบจ ำลองเรขำคณติของผลติภัณฑ์อุตสำหกรรม 1(0-3-0) 
  Geomatric Modelling for Industrial Products  
  รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :  200-117  เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐำน 
  Prerequisite :  200-117  Basic Engineering Drawing 
  แนวคิดและเคร่ืองมือส าหรับการออกแบบและสร้างแบบจ าลองช้ินงานและผลิตภณัฑ์เรขาคณิต
แบบ 3 มิติ ส าหรับเส้นโคง้ พื้นผิว และทรงตนั การแทนแบบเรขาคณิตและเชิงทอพอโลยีของวตัถุสามมิติ 
การแทนแบบเส้นโคง้และพื้นผิว การด าเนินการบนเส้นโคง้ พื้นผิว และทรงตนั การบูรณาการระหว่างการ
สร้างแบบจ าลองเรขาคณิตและคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการผลิต 
 Concepts and tools to design and model three-dimensional geometric parts and products for 
curves, surfaces and solids; geometric and topological representation of three dimensional object; curve 
and surface representation; operations on curves, surfaces, and solids; Integration of geometric modeling 
and computer aided manufacturing 
 
225-221   วิศวกรรมควำมปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม         3((3)-0-6) 
  Safety and Environmental Engineering 
 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับหลกัการความปลอดภยั การวิเคราะห์อนัตรายและการป้องกนัการสูญเสีย 
กฎหมายความปลอดภยั ระบบการจดัการความปลอดภยั ปัจจยัมนุษย ์การวิเคราะห์อนัตรายและการประเมิน



ความเส่ียง อนัตรายในการท างาน โรคจากการท างาน การปฐมพยาบาล อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล  การ
ออกแบบระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยั ระบบตรวจจบัอคัคีภยัและระบบดบัเพลิง มลพิษในอุตสาหกรรม
และการป้องกัน การจัดการส่ิงแวดล้อม ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม กฎหมายท่ีเก่ียวกับการ
คุ ้มครองแรงงานและสวัสดิการ การประกันสังคม  และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง กฎหมายท่ี เก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอ้ม หลกัการออกแบบระบบอตัโนมติัส าหรับงานวิศวกรรมความปลอดภยัสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 
การฝึกปฏิบัติด้วยกรณีศึกษาและโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์จริงของสถานประกอบการพันธมิตรใน
ภาคอุตสาหกรรม การติดตามพฤติกรรมการท างานของเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั 
 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; fire prevention and suppression systems design; fire 
detection and extinguishing systems; industrial pollution and prevention; environmental management; 
corporate social responsibility; laws related to labor protection and welfare, social security, and orthers; 
environmental laws; principles of automation system design in safety engineering work towards industry 
4.0; doing case studies and problems in real-world situations through collaboration with industrial partners; 
job shadowing of safety officer 
 
225-232   สถิติวิศวกรรม 2 2((2)-0-4)    
                 Engineering Statistics II  
                 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  225-231 สถิติวิศวกรรม 1 หรือโดยควำมเห็นชอบของหลักสูตร/
ผู้สอน 
  Prerequisite:     225-231 Engineering Statistics I  or  Program/Lecture consent 
 การถดถอยเชิงเส้นตรงอย่างซ้อน หลกัการออกแบบการทดลอง การออกแบบการทดลองส าหรับ
ปัจจยัเดียว การออกแบบการทดลองแบบบล็อค การออกแบบการทดลองส าหรับหลายปัจจยั การออกแบบ
การทดลองส าหรับหลายปัจจยัแบบ 2k โปรแกรมช่วยการวิเคราะห์ดา้นสถิติ การฝึกปฏิบติัดว้ยกรณีศึกษา
และโจทยปั์ญหาจากสถานการณ์จริงของสถานประกอบการพนัธมิตรในภาคอุตสาหกรรม  
  Multiple linear regression; principles of experimental  designs; experimental  design with single  
factor; experimental  design with  blocking factor; experimental  design  with  several  factors; 2k factorial  
design; statistical analysis software; doing case studies and problems in real-world situations through 
collaboration with industrial partners 
 
 
 
 



225-252   กำรวิจัยกำรด ำเนินงำน 1 3((3)-0-6) 
   Operations Research I  
                  รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  225-231 สถิติวิศวกรรม 1 หรือโดยควำมเห็นชอบของหลักสูตร/
ผู้สอน 
                  Prerequisite:     225-231 Engineering Statistics I  or  Program/Lecture consent  
                  ความรู้เบ้ืองตน้ของระเบียบวิธีการวิจยัการด าเนินงานในการแกปั้ญหาวิศวกรรมอุตสาหการใน
ปัจจุบัน โดยเน้นการใช้วิธีการสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์ หลกัการของโปรแกรมเชิงเส้นตรง วิธีซิม
เพลกซ์และทฤษฎีดูอาลิต้ี รูปแบบการขนส่ง กระบวนการตดัสินใจ ทฤษฎีเกมส์ การสร้างตวัแบบสินคา้คง
คลงั ทฤษฎีแถวคอย โปรแกรมพลวตั การจ าลอง การใช้ขอ้มูลขนาดใหญ่ร่วมกบัเทคนิคด้านการวิจยัการ
ด าเนินงาน การฝึกปฏิบัติด้วยกรณีศึกษาและโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์จริงของสถานประกอบการ
พนัธมิตรในภาคอุตสาหกรรม  
    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 modeling;  queuing 
theory; dynamic programming; simulation; integration of big data and operations research techniques; 
doing case studies and problems in real-world situations through collaboration with industrial partners 
 
225-321   กำรศึกษำกำรท ำงำนในอุตสำหกรรมสมัยใหม่  3((3)-0-6) 
   Modern Industrial Work Study  
 ความหมายและความส าคัญของการปรับปรุงผลิตภาพ  ความหมายของการศึกษาการท างาน  
การศึกษาวิธี หลักการประหยดัการเคล่ือนท่ี แผนภูมิกระบวนการไหล  แผนภาพการไหล แผนภูมิการ
ปฏิบติังาน  แผนภูมิพหุกิจกรรม แผนภูมิซิโม  การวดังาน ขั้นตอนการศึกษาเวลา  การประเมินอตัราการ
ท างาน  การค านวณเวลาปรกติและเวลามาตรฐาน  การชกัตวัอยา่งงาน ระบบขอ้มูลมาตรฐาน  ระบบเวลาการ
เคล่ือนท่ีท่ีก าหนดไว ้ค่าจา้งจูงใจ ขอ้มูลขนาดใหญ่เพื่อการออกแบบระบบการท างาน การใชเ้ทคโนโลยีโลก
เสมือนผสานโลกแห่งความจริง (เอเอาร์) เพื่อสอนการท างานและพฒันาทกัษะการท างาน ฝึกปฏิบติัด้วย
กรณีศึกษาและโจทยปั์ญหาจากสถานการณ์จริงของสถานประกอบการพนัธมิตรในภาคอุตสาหกรรม  
 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; big data driven work systems design; application of augmented reality (AR) for 
operations training and skill development; doing case studies and problems in real-world situations 
through collaboration with industrial partners 



225-322    กำรบริหำรแบบลนีและกำรเพิม่ผลผลติ  3((3)-0-6) 
                 Lean Management and Productivity Improvement  
                 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน:  225-321 กำรศึกษำกำรท ำงำนในอุตสำหกรรมสมัยใหม่  หรือโดยควำม
เห็นชอบของหลกัสูตร/ผู้สอน 
 Prerequisite: 225-321 Modern Industrial Work Study or Program/Lecture consent 
  แนวความคิดเก่ียวกบัการเพิ่มผลผลิต เป้าหมายการเพิ่มผลผลิต แนวคิดแบบลีน ระบบการผลิตและ
บริการแบบลีน  ความสูญเสีย 3 ประการ (มูดะ มูระ มูริ) ความสูญเปล่าในการท างาน 8 ประการ ในการ
กระบวนการผลิตและบริการ เคร่ืองมือของการผลิตแบบลีน แผนภาพกระแสคุณค่า ระบบดึงและคมับัง 
ขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการดว้ยแนวคิดแบบลีน การเตรียมความพร้อมสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 การท า
โครงการด้านการเพิ่มผลผลิตด้วยแนวคิดแบบลีน การฝึกปฏิบัติด้วยกรณีศึกษาและโจทย์ปัญหาจาก
สถานการณ์จริงของสถานประกอบการพนัธมิตรในภาคอุตสาหกรรม  
 Concept of productivity improvement; objectives of productivity improvement; lean thinking; 
lean manufacturing and service systems; three types of waste (muda, mura, muri) and eight wastes in 
production process and services; lean tools; value stream mapping; pull and kanban system; lean 
methodology for process improvement; first step to industry 4 .0 ; lean productivity improvement project; 
doing case studies and problems in real-world situations through collaboration with industrial partners 
 
225-331   กำรควบคุมคุณภำพยุคดิจิทัล 3((3)-0-6) 
 Digital Age Quality Control  
                 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :    225-231 สถติิวิศวกรรม 1 หรือโดยควำมเห็นชอบของหลกัสูตร/ผู้สอน 
                Prerequisite: 225-231 Engineering Statistics I  or  Program/Lecture consent 
   สถิติท่ีใชใ้นงานควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุมส าหรับขอ้มูลผนัแปร แผนภูมิควบคุมเชิงลกัษณะ 
แผนภูมิควบคุมกระบวนการผลิตชนิดอ่ืน ๆ แผนการชกัส่ิงตวัอย่าง เส้นโคง้โอซี  แผนการชักส่ิงตวัอย่าง
เชิงเด่ียว แผนการชกัส่ิงตวัอยา่งเชิงเด่ียวแบบมีการกรอง แผนการชกัส่ิงตวัอย่างเชิงคู่ แผนการชกัส่ิงตวัอย่าง
เชิงคู่แบบมีการกรอง แผนการชักส่ิงตวัอย่างแบบต่อเน่ือง แผนการชกัส่ิงตวัอย่างเชิงซ้อน แผนการชกัส่ิง
ตวัอยา่งภายใตม้าตรฐานเอม็ไอแอล-เอสทีดี-105อี แผนการชกัส่ิงตวัอยา่งส าหรับขอ้มูลผนัแปร การวิเคราะห์
ตน้ทุนคุณภาพ ทฤษฎีความน่าเช่ือถือ การบริหารคุณภาพทั่วทั้ งองค์กร การบริหารประสบการณ์ทั่วทั้ ง
องค์กร ระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐานไอเอสโอ 9000  รางวลัคุณภาพแห่งชาติ ขอ้มูลขนาดใหญ่เพื่อการ
ควบคุมคุณภาพยุคดิจิทัล การฝึกปฏิบัติด้วยกรณีศึกษาและโจทยปั์ญหาจากสถานการณ์จริงของสถาน
ประกอบการพนัธมิตรในภาคอุตสาหกรรม  
       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); total experience management (TEM); quality 
management system, ISO 9 0 0 0  standards, national quality award; big data driven quality control in the 
digital age; doing case studies and problems in real-world situations through collaboration with industrial 
partners 
 
225-332   ชุดวิชำวิธีกำรลนีซิกซ์ซิกมำและกำรปรับปรุงคุณภำพ 5((4)-2-9) 
  Lean Six Sigma Methodology and Quality Improvement Module 
 แนวความคิดเก่ียวกบัการปรับปรุงคุณภาพ  เป้าหมายการปรับปรุงคุณภาพ  การท าโครงการ การ
คดัเลือกโครงการ  ทีมโครงการ หลกัการปรับปรุงคุณภาพ วิธีการของลีน ซิกซ์ ซิกมา เคร่ืองมือและระบบท่ี
สนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพ การใช้งานโปรแกรมสเปรดชีต การวิเคราะห์และจดัการขอ้มูล การสร้าง
กราฟและรายงาน การประยุกต์ใช้โปรแกรมสเปรดชีต โปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติและการควบคุม
คุณภาพ และโปรแกรมอ่ืน ๆ เพื่อการตดัสินใจและแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการและการปรับปรุง
คุณภาพ การประยุกตใ์ชว้ิธีการลีน ซิกซ์ซิกมา ในยคุอุตสาหกรรม 4.0 โครงการดา้นการปรับปรุงดว้ยวิธีการ
ลีน ซิกซ์ซิกมา การฝึกปฏิบัติสมรรถนะการปฏิบัติทางวิชาชีพด้วยกรณีศึกษาและโจทย์ปัญหาจาก
สถานการณ์จริงของสถานประกอบการพนัธมิตรในภาคอุตสาหกรรม   
 Concept of quality improvement; objectives of quality improvement; quality improvement 
project; project selection; project team; principle of quality improvement; lean six sigma methodology; 
tools and system for supporting quality improvement; application of spreadsheet, data analysis and 
management, graph and report; applications of spreadsheet, software for statistical analysis and quality 
control, other related programs for decision making and problem solving in industrial engineering and 
quality improvement; applications of lean six sigma in an era of industry 4.0; lean six sigma improvement 
project; practice traning for professional skills with case studies and problems in real-world situations 
through collaboration with industrial partners  
 
225-341   เศรษฐศำสตร์วิศวกรรม 3((3)-0-6) 
  Engineering Economy  
 หลกัการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ แนวความคิดเก่ียวกบัตน้ทุน ค่าของเงินท่ีเปล่ียนแปลงไปตาม
กาลเวลา ค่าเส่ือมราคา การประเมินโครงการ การเปรียบเทียบและการเลือกทางเลือก มูลค่าปัจจุบนั มูลค่าราย
ปี อัตราผลตอบแทนภายในและอัตราผลตอบแทนภายนอก ผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน การวิเคราะห์
จุดคุม้ทุน การทดแทนทรัพยสิ์น การตดัสินใจภายใตค้วามเส่ียงและความไม่แน่นอน การประมาณภาษีเงินได ้
การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐศาสตร์วิศวกรรมในยคุอุตสาหกรรม 4.0 การฝึกปฏิบติัดว้ยกรณีศึกษาและโจทยปั์ญหา
จากสถานการณ์จริงของสถานประกอบการพนัธมิตรในภาคอุตสาหกรรม  



 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; applications of engineering economy 
in an era of industry 4 .0 ; doing case studies and problems in real-world situations through collaboration 
with industrial partners 
 
225-351   กำรวำงแผนและควบคุมกำรผลติ 3((3)-0-6) 
 Production  Planning  and  Control   
 ระบบการผลิตและบริการ เทคนิคการพยากรณ์ การบริหารสินคา้คงคลงั การวางแผนความตอ้งการ
วสัดุ (เอ็มอาร์พี) ระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดี การวิเคราะห์ตน้ทุนและก าไรในอุตสาหกรรมและบริการ 
การวางแผนการผลิต การใช้โปรแกรมเชิงเส้นในการวางแผนการผลิต การจดัล าดับการผลิต การบริหาร
โครงการดว้ยเพิร์ทและซีพีเอ็ม การใชข้อ้มูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง (ไอโอที) 
เพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิตแบบทนัที การฝึกปฏิบติัดว้ยกรณีศึกษาและโจทยปั์ญหาจากสถานการณ์
จริงของสถานประกอบการพนัธมิตรในภาคอุตสาหกรรม  
     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; application of big data and internet of things technology (IOT) driven 
real-time production planning and control; doing case studies and problems in real-world situations 
through collaboration with industrial partners 
 
225-352   วิศวกรรมกำรซ่อมบ ำรุง 3((3)-0-6) 
 Maintenance Engineering   
 แนวความคิดเก่ียวกับการซ่อมบ ารุง วงจรชีวิตของเคร่ืองจกัร ประเภทของการซ่อมบ ารุง การจดั
องคก์รเพื่อการซ่อมบ ารุง การจดัการวสัดุส าหรับการซ่อมบ ารุง ระบบขอ้มูลและขั้นตอนปฏิบติังานการซ่อม
บ ารุง การเส่ือมสภาพของเคร่ืองจกัร  การตรวจสอบเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ระบบการหล่อล่ืน ตน้ทุนในการ
ซ่อมบ ารุง การวางแผนและจดัล าดบังานซ่อมบ ารุง การวดัและประเมินผลงานซ่อมบ ารุง การซ่อมบ ารุงแบบ
ทวีผลท่ีทุกคนมีส่วนร่วม การคาดคะเนอตัราการเส่ือมของเคร่ืองจกัร การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสาน
โลกแห่งความจริง (เอเอาร์) และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง (ไอโอที) เพื่อการซ่อมบ ารุงเชิงรุกใน
ยุคอุตสาหกรรม 4.0 การฝึกปฏิบัติด้วยกรณีศึกษาและโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์จริงของสถาน
ประกอบการพนัธมิตรในภาคอุตสาหกรรม 



 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; predictive maintenance; application of augmented reality (AR) and internet 
of things technology (IOT) for preactive maintenance in industry 4.0 ; doing case studies and problems in 
real-world situations through collaboration with industrial partners  
 
225-361   กำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนสมัยใหม่ 3((3)-0-6) 
  Modern Logistics and Supply Chain Management    
  หลกัการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมยัใหม่ ความส าคญัของการจดัการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานสมัยใหม่ต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ บทบาทของโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมต่อโซ่อุปทาน การ
วางแผนโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การเลือกท าเลท่ีตั้ง การพยากรณ์ การวางแผนการผลิต การจดัการสินคา้คง
คลงั และคลงัสินคา้ การจดัการการขนส่ง การจดัการบรรจุภณัฑ์ การจดัซ้ือและจดัหา การจดัการโซ่อุปทาน
อจัฉริยะและการผสานระบบโครงข่ายอุปทานสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 กรณีศึกษาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานสมยัใหม่ 
 Principle of logistics and supply chain Management; the importance of modern 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; smart supply chain management and supply network system for industry 4 .0 ; case study of 
modern logistics and supply chain management  
 
225-371   กำรออกแบบโรงงำนอุตสำหกรรมสมัยใหม่ 3((3)-0-6) 
    Modern Industrial Plant Design  
 การเลือกสถานท่ีตั้งโรงงาน การวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์ การวิเคราะห์กรรมวิธีการผลิต การค านวณ
เคร่ืองจกัรและก าลงัคน ความสัมพนัธ์ของกิจกรรม การไหล และพื้นท่ีการผลิต การล าเลียงและขนถ่ายวสัดุ 
การจัดดุลสายงานการผลิต ประเภทพื้นฐานของผงัโรงงานและการวางผงัโรงงาน การออกแบบระบบ
สนับสนุนต่างๆ ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ระบบประปา ระบบบ าบดัมลพิษ ระบบพลงังานความ
ร้อน ระบบพลงังานไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบส่ือสารโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบความปลอดภยั เป็นตน้ กฎหมายอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัโรงงาน  
พระราชบญัญติัจดทะเบียนเคร่ืองจกัร พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย  ขั้นตอนทางกฎหมายในการตั้งโรงงาน  
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับโรงงาน  แนวคิดโรงงานอจัฉริยะสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 การฝึกปฏิบติัดว้ย
กรณีศึกษาและโจทยปั์ญหาจากสถานการณ์จริงของสถานประกอบการพนัธมิตรในภาคอุตสาหกรรม  



 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; industrial laws such as factory acts, the machinery 
registration acts, hazardous substance acts, legal proceeding for establishing a factory, and other 
regulations related to factory plants; smart factory concepts towards industry 4 .0 ; doing case studies and 
problems in real-world situations through collaboration with industrial partners 
 
225-372   กำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่และกำรเรียนรู้ของเคร่ือง 3((3)-0-6) 
 Big Data Analytics and Machine Learning 
                รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :    225-231 สถิติวิศวกรรม 1 หรือโดยควำมเห็นชอบของหลกัสูตร/ผู้สอน 
                Prerequisite: 225-231 Engineering Statistics I  or  Program/Lecture consent 
  แนะน าหลกัการและเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ องคป์ระกอบของขอ้มูลขนาดใหญ่ การ
เก็บรวบรวมขอ้มูลและการคลีนขอ้มูล กระบวนการการเตรียมขอ้มูล หลกัการของการเรียนรู้ของเคร่ือง การ
จดักลุ่มและการจ าแนก การท าเหมืองขอ้มูล ซอฟทแ์วร์ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ การประยกุตใ์ช้
การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม การฝึกปฏิบัติด้วยกรณีศึกษาและโจทย์ปัญหาจาก
สถานการณ์จริงของสถานประกอบการพนัธมิตรในภาคอุตสาหกรรม  
 Introduction to principles and technique for big data analytics; big data component; data 
collection and cleansing; data preparation methods; principles of machine learning; clustering and 
classification; data mining techniques; software for big data analytics; applications of data analytics in 
business and industry; doing case studies and problems in real-world situations through collaboration with 
industrial partners 
 
225-373   ปฏิบัติกำรวิศวกรรมอุตสำหกำร 1 1(0-3-0) 
 Industrial Engineering Laboratory I  
    รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :   225-221 วิศวกรรมควำมปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม  
 รำยวิชำบังคับเรียนร่วม :   225-331 กำรควบคุมคุณภำพยุคดิจิทัล และ 
                                           225-351 กำรวำงแผนและควบคุมกำรผลติ และ 
                                          225-371 กำรออกแบบโรงงำนอุตสำหกรรมสมัยใหม่ หรือ  โดยควำม
เห็นชอบของหลกัสูตร/ผู้สอน 
                  Prerequisite:     225-221 Safety and Environmental Engineering 



                  Corequisite:      225-331 Digital Age Quality Control and 
                              225-351 Production  Planning  and  Control and 
                             225-371 Modern Industrial Plant Design or  Program/Lecture consent 
 การฝึกปฏิบติัเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการท่ีเก่ียวกบัวิศวกรรมความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม การ
วางแผนและควบคุมการผลิต การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม และการควบคุมคุณภาพ ปฏิบัติการ
วิศวกรรมเคร่ืองกล เช่น กลศาสตร์เคร่ืองจกัรกล ความแข็งแรงของวสัดุ เป็นต้น ปฏิบัติการของพื้นฐาน
โรงงานอจัฉริยะส าหรับอุตสาหกรรม 4.0 เช่น โปรแกรมเชิงตรรกะควบคุมการท างานหรือพีแอลซี ระบบ
ควบคุมอตัโนมติั และเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงเชิงอุตสาหกรรม 
 Practice on industrial engineering techniques in the fields of safety and environmental 
engineering, production planning and control, industrial plant design, and quality control; mechanical 
engineering laboratory such as mechanics of machines, strength of materials; laboratory in the foundation 
of smart factory for industry 4 .0  such as programmable logic controller (PLC), automation system, and 
industrial internet of things  
 
225-374   ปฏิบัติกำรวิศวกรรมอุตสำหกำร 2 1(0-3-0) 
  Industrial Engineering Laboratory II  
   รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :   225-321  กำรศึกษำกำรท ำงำนในอุตสำหกรรมสมัยใหม่ 
   รำยวิชำบังคับเรียนร่วม :   225-322  กำรบริหำรแบบลนีและกำรเพิม่ผลผลติ  
                                                              หรือ  โดยควำมเห็นชอบของหลกัสูตร/ผู้สอน 
                  Prerequisite:     225-321 Modern Industrial Work Study 
                  Corequisite:      225-322 Lean Management and Productivity Improvement  
                                             or  Program/Lecture consent 
 การฝึกปฏิบติัเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการท่ีเก่ียวกบัการศึกษาเวลาและการท างานในอุตสาหกรรม 
วิธีการแบบลีนและซิกซ์ ซิกมา กลไกคาราคุริไคเซ็น และเทคนิคหรือเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นการปรับปรุงงาน
ส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 
 Practice on industrial engineering techniques in the fields of work and time study, lean and six 
sigma, karakuri kaizen mechanism, and other techniques or tools in work improvement for industrial 
engineer 
 
 
 
 
 



กลุ่มวิชำชีพ วิชำเลือก 
ทำงเลือกท่ี 1 โครงงำนวิศวกรรมอุตสำหกำร 
225-376   กำรฝึกงำน                                                                                    ไม่น้อยกว่ำ 320 ช่ัวโมง 
  Practical Training  
                 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :  225-321  กำรศึกษำกำรท ำงำนในอุตสำหกรรมสมัยใหม่ และ 
                                                             225-378  เตรียมกำรฝึกประสบกำรณ์ท ำงำน 
    Prerequisite:     225-321 Modern Industrial Work Study and  
                                           225-378  Pre-work Experience 
                 เง่ือนไข: เรียนผ่ำนรำยวิชำในหลกัสูตรวิศวกรรมอุตสำหกำรมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 88 หน่วยกติ 
 การฝึกงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อย่างนอ้ย 320 ชัว่โมง ภายใตค้วามดูแล
ของวิศวกรอุตสาหการท่ีมีประสบการณ์ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน งานท่ีเลือกฝึกจะตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากภาควิชาก่อน และเขียนรายงานเสนอภาควิชาเม่ือเสร็จส้ินการฝึกงาน 
 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  
 
225-378   เตรียมกำรฝึกประสบกำรณ์ท ำงำน 1((1)-0-2) 
  Pre-work Experience 
 การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน การเลือกสถานประกอบการและประเภทงาน การศึกษาและ
คน้ควา้เอกสารในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกงาน การพฒันาโครงร่างโครงการส าหรับฝึกงาน การวางแผน
งานและสัมมนา  การเขียนรายงาน การน าเสนอรายงานหน้าชั้น การฝึกปฏิบติัด้วยกรณีศึกษาและโจทย์
ปัญหาจากสถานการณ์จริงของสถานประกอบการพนัธมิตรในภาคอุตสาหกรรม  
 Practical training preparatory session; jobs and enterprise selection; review of literature related 
to the practical training; development of the project proposal; project planning and seminar; report 
preparation and writing; oral presentations; doing case studies and problems in real-world situations 
through collaboration with industrial partners 
 

225-451   กำรบริหำรโครงกำรทำงอุตสำหกรรม 3((3)-0-6)  
  Industrial Project Management  
 โครงสร้างขององคก์รในการบริหารโครงการ วิธีการและหลกัการท่ีจ าเป็นต่อการบริหารโครงการ 
การคดัเลือกโครงการ การวางแผนโครงการ การควบคุมและด าเนินการโครงการ การประเมินผลโครงการ
และการส่งมอบงาน การจัดการงบประมาณหมุนเวียนในโครงการ เทคนิคต่าง ๆ ทางด้านการบริหาร



โครงการ กรณีศึกษาการบริหารโครงการทางอุตสาหกรรม การฝึกปฏิบติัดว้ยกรณีศึกษาและโจทยปั์ญหาจาก
สถานการณ์จริงของสถานประกอบการพนัธมิตรในภาคอุตสาหกรรม 
 Organization structures of project management; concepts and methodology of project 
management; project selection; project planning; project control and operation; project evaluation and 
handover; project capital budgeting; various project management techniques; industrial case studies of 
project management; doing case studies and problems in real-world situations through collaboration with 
industrial partners 
 
225-471   โครงงำนวิศวกรรมอุตสำหกำร 1                                                            1(0-3-0) 
 Industrial Engineering Capstone Project I     
 การคน้ควา้โดยนักศึกษาในปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิศวกรรมอุตสาหการ โดยการแนะน าของ
อาจารยผ์ูส้อน การด าเนินการก าหนดหัวขอ้เร่ือง การคน้ควา้เอกสารและ/หรือการศึกษาเบ้ืองตน้ และเขียน
ข้อเสนอโครงงานเสนอต่อภาควิชา เพื่อขอความเห็นชอบในการศึกษาค้นควา้เพิ่มเติมในวิชา 225-472 
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 นกัศึกษาตอ้งเตรียมงานดา้นเอกสาร กรอบแนวคิด หรือการออกแบบอย่าง
สมบูรณ์ ส าหรับการทดลองหรือการผลิตในวิชา 225-472 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 นกัศึกษาตอ้งส่ง
รายงานขอ้เสนอโครงงาน และน าเสนอโครงงานแบบปากเปล่าเม่ือส้ินภาคการศึกษา 
     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 225 -4 72 ; preparing 
documents documents, conceptual framework, or design completely by students for experiments or 
manufacturing in 225 -472 ; requiring to submit project proposal reports and to do an oral presentation by 
students at the end of semester 
 
225-472   โครงงำนวิศวกรรมอุตสำหกำร 2                            3(0-9-0) 
  Industrial Engineering Capstone Project II       
  รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 225-471 โครงงำนวิศวกรรมอุตสำหกำร 1 
 Prerequisite:    225-471  Industrial Engineering Capstone Project I    
   โครงงานสืบเน่ืองต่อจากวิชา 225-471 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 นกัศึกษาตอ้งท าโครงงาน
ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษา โครงงานท่ีท าอาจเป็นงานวิจยั งานออกแบบและพฒันา งานผลิต
หรืองานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการ นกัศึกษาตอ้งส่งรายงานโครงงาน และน าเสนอ
โครงงานแบบปากเปล่าเม่ือส้ินภาคการศึกษา 
    Continuity of this subject after completing in 2 2 5 -4 7 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 
 
225-475   กำรพฒันำอำชีพ 1((1)-0-2) 
 Career Development  
 ทักษะความพร้อมเพื่อการท างานในอนาคต เช่น ทักษะการน าเสนอ ทักษะการท างานเป็นทีม 
ทกัษะผูน้ า รายช่ือบริษทัและนิคมอุตสาหกรรม การเตรียมความพร้อมในการสมคัรงาน เช่น การสร้างแฟ้ม
งาน การท าประวติั การสัมภาษณ์งาน เว็บไซต์ส าหรับหางานและสมคัรงาน และความรู้ด้านภาษาในการ
ท างานส าหรับวิศวกร การติดตามพฤติกรรมการท างานของวิศวกรอุตสาหการในสายงานท่ีสนใจ 
 Skills required for engineers: presentation skill, teamwork, leadership, human relationship; list of 
factory names and industrial estastes; preparation for job recruitment: portfolio, resume, job interview, 
website for job search; practice on english and languages skills in career; case studies; job shadowing of  
industrial engineers in interested fields 
 
ทำงเลือกที่ 2 สหกจิศึกษำ 
225-375   เตรียมสหกจิศึกษำ 1((1)-0-2) 
   Pre-cooperative Education  
 การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกสหกิจศึกษา การศึกษาและคน้ควา้เอกสารในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การท าโครงงานสหกิจศึกษา การพฒันาโครงร่างโครงการศึกษาวิจยัส าหรับสหกิจศึกษา การวางแผนงานและ
สัมมนา  การเขียนรายงาน การน าเสนอรายงานหน้าชั้น การฝึกปฏิบติัดว้ยกรณีศึกษาและโจทยปั์ญหาจาก
สถานการณ์จริงของสถานประกอบการพนัธมิตรในภาคอุตสาหกรรม  
 Cooperative education preparatory session; review of literature related to the assigned practical 
training project; development of the project proposal; project planning and seminar; report preparation and 
writing; oral presentations; doing case studies and problems in real-world situations through collaboration 
with industrial partners 
 
225-473     สหกจิศึกษำ 8(0-40-0) 
 Cooperative Education  
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  225-375  เตรียมสหกจิศึกษำ 
 Prerequisite:    225-375  Pre-cooperative Education 
 การฝึกงานและศึกษาระบบการท างานจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษาจะตอ้ง
ปฏิบติังานในฐานะเสมือนพนกังานของสถานประกอบการ  เพื่อเสริมสร้างใหเ้กิดการพฒันาทกัษะดา้นอาชีพ
จากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกบัประสบการณ์การท างาน นักศึกษาจะตอ้งมีชัว่โมงการท างานเต็ม



เวลาในสถานประกอบการธุรกิจรวมไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา และการประเมินผลการ
ท างานจะปฏิบติัโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมกบัสถานประกอบการ นกัศึกษาจะตอ้งท าโครงงานวิศวกรรมอุตสา
หการท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีท าในสถานประกอบการ     และสอดคลอ้งกบัเน้ือหารายวิชา  225-471  โครงงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ 1  และ 225-472 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2   เม่ือส้ินสุดการฝึกงาน นักศึกษา
ตอ้งรายงานและจดัท ารายงานสรุปผล การท ารายงานฉบบัสมบูรณ์ใหก้บัสถานประกอบการและสาขาวิชา 
 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; doing project related to practical work 
and in accordance with the content of the Industrial Engineering Capstone Project 1  and 2 ; oral 
presentation and final report submitted to the entrepreneur and the Industrial Engineering department 
 
225-474    สหกจิศึกษำต่ำงประเทศ 8(0-40-0) 
 OVERSEA Cooperative Education  
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  225-375  เตรียมสหกจิศึกษำ  
 Prerequisite:    225-375  Pre-cooperative Education 
 การฝึกงานและศึกษาระบบการท างานจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษาจะตอ้ง
ปฏิบติังานในฐานะเสมือนพนกังานของสถานประกอบการ  เพื่อเสริมสร้างใหเ้กิดการพฒันาทกัษะดา้นอาชีพ
จากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกบัประสบการณ์การท างาน นักศึกษาจะตอ้งมีชัว่โมงการท างานเต็ม
เวลาในสถานประกอบการธุรกิจในต่างประเทศรวมไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา และการ
ประเมินผลการท างานจะปฏิบติัโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมกบัสถานประกอบการ นกัศึกษาจะตอ้งท าโครงงาน
วิศวกรรมอุตสาหการท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีท าในสถานประกอบการ และสอดคลอ้งกบัเน้ือหารายวิชา 225-471  
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 และ 225-472 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 เม่ือส้ินสุดการฝึกงาน 
นักศึกษาตอ้งรายงานและจดัท ารายงานสรุปผล การท ารายงานฉบบัสมบูรณ์ให้กบัสถานประกอบการและ
สาขาวิชา 
 Practical training and studying of real workplace system related to industrial engineering as a 
full time staff of an international entrepreneur in overseas countries; 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; doing project 
related to practical work and in accordance with the content of the Industrial Engineering Capstone Project 
1  and 2 ; oral presentation and final report submitted to the entrepreneur and the Industrial Engineering 
department 
 



รำยวิชำเลือก  กลุ่มวัสดุอุตสำหกรรมและกระบวนกำรผลติ 
225-311    กำรออกแบบอุปกรณ์เพ่ือเพิม่ผลติภำพทำงอุตสำหกรรม  3((3)-0-6) 
 Devices Design for Industrial Productivity  
 อุปกรณ์ท่ีช่วยก าหนดต าแหน่งช้ินงานทั้งท่ีเป็นต าแหน่งแบบอยู่กับท่ีและแบบสามารถปรับได ้ 
อุปกรณ์ท่ีช่วยในการจบัยึด การวดั การประกอบ และการขนยา้ย เคร่ืองมือท่ีถูกออกแบบจากขนาดและ
ความคลาดเคล่ือนท่ียินยอมของช้ินงาน ประเภทของจ๊ิกและฟิกซ์เจอร์ ระบบป้องกนัความผิดพลาด การบูร
ณาการร่วมกบัระบบอ่ืน การท าโครงงานกลุ่มยอ่ย 
 Devices to assist in positioning both fixed and adjustable types; devices to assist in holding, 
measuring, assembling, and handling; tools designed from workpiece dimension and its tolerances; types 
of jig and fixture; mistake proofing or Poka-Yoke system; integration with other related systems; doing 
devices design project 
 
225-312   เทคโนโลยีกำรผลติในยุคอุตสำหกรรม 4.0 3((3)-0-6) 
  Manufacturing Technology for Industry 4.0  
   แนวคิดของระบบการผลิตอัจฉริยะ วิวฒันาการด้านเทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรในการผลิตแบบ
อุตสาหกรรม 4.0 การผลิตแบบบูรณาการกบัคอมพิวเตอร์ การควบคุมเชิงตวัเลขดว้ยคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
การผลิตด้วยซีเอ็นซี เทคโนโลยีการผลิตแบบเพิ่มเน้ือวสัดุ (การพิมพ์ 3 มิติ) ระบบควบคุมอุตสาหกรรม 
ระบบอตัโนมติัในอุตสาหกรรมและระบบหุ่นยนต์ ระบบซ่อมบ ารุงอจัฉริยะ ระบบการเช่ือมต่อระหว่าง
มนุษยก์บัเคร่ืองจกัร เทคโนโลยีการส่ือสารระหว่างอุปกรณ์กบัอุปกรณ์ ระบบประมวลผลสถานะและการ
ผลิตเคร่ืองจกัร 
 Concepts of smart manufacturing system; the evolution of technology and machinery in 
production for industry 4 . 0 ; computer-integrated manufacturing system; computer numerical control 
(CNC); CNC manufacturing technology; additive manufacturing (3 D printing) technology; industrial 
control system; robotics and industrial automations; intelligent maintenance systems; human-machine 
interface (HMI) system; machine to machine (M2M) communication; manufacturing execution systems 
 
225-411    กำรออกแบบและพฒันำผลติภัณฑ์สมัยใหม่  3((3)-0-6) 
   Modern Product Design and Development  
 วิธีการหาความต้องการของลูกค้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การกระจายหน้าท่ีการท างานเชิง
คุณภาพ หลักการวิเคราะห์คุณค่าและวิศวกรรมคุณค่า การเลือกวสัดุและกระบวนการผลิต เทคนิคและ
เคร่ืองมือช่วยส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีคุณภาพระดับซิกซ์ซิกมา การ
ออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ การวิเคราะห์ เชิงเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมย้อนรอย เป็นต้น 
เทคโนโลยกีารสร้างตน้แบบเร็ว การท าโครงงานกลุ่มยอ่ย 



 Method of identifying customer needs and product development; quality function deployment 
(QFD); principle of value analysis and value engineering; material and process selection; tools and 
techniques for product development such as design for six sigma, design for manufacturability and 
assembly, economics analysis, reverse engineering; rapid prototyping technology; doing product 
development project 
 
225-413    หัวข้อพเิศษวิศวกรรมอุตสำหกำร 1 1-6((x)-y-z) 
 Special Topics in Industrial Engineering I  
 วิทยาการท่ีน่าสนใจและทนัสมยัเก่ียวกบัวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา และตอ้ง
ผา่นการเห็นชอบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 Modern and interesting topics in industrial engineering; being beneficial for student and 
approval by Faculty of Engineering 
 
วิชำเลือก กลุ่มระบบงำนและควำมปลอดภัย 
225-323   กำรยศำสตร์ 3((3)-0-6)  
 Ergonomics  
                ความหมายและความส าคญัของการยศาสตร์ โครงสร้างและการท างานของร่างกายมนุษย ์เช่น 
ระบบกระดูกและกลา้มเน้ือ ระบบประสาท หลกัชีวกลศาสตร์ พลงังานและการสูญเสียพลงังานในกิจกรรม
ต่างๆ ของมนุษย ์ ความสามารถและขอ้จ ากดัในการรับรู้ข่าวสาร สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัการท างาน 
การออกแบบเคร่ืองมือ อุปกรณ์ สถานท่ีท างานและจอภาพแสดงข่าวสารโดยอาศยัหลกัการพื้นฐานทางการย
ศาสตร์ การฝึกปฏิบติัดว้ยกรณีศึกษาและโจทยปั์ญหาจากสถานการณ์จริงของสถานประกอบการพนัธมิตรใน
ภาคอุตสาหกรรม  
 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; doing case studies and 
problems in real-world situations through collaboration with industrial partners 
 
225-324    กำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  3((3)-0-6) 
  Occupational Health and Safety Management   
 การน าหลกัการบริหารทางสาธารณสุขมาประยุกต์ใช้ในงานอาชีวอนามัย ความปลอดภยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง หลกัในการวางแผนทางอาชีวอนามยั การด าเนินงาน
ดา้นอาชีวอนามยัในโรงงาน บทบาทและหน้าท่ีขององค์กรของรัฐบาล หน่วยงานเอกชน องค์การสากลท่ี



เก่ียวข้องกับอาชีวอนามัย การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในกลุ่มผู ้ใช้แรงงานในสถาน
ประกอบการ การติดตามพฤติกรรมการท างานของวิศวกรอุตสาหการในสายงานการจดัการอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั 
 Application of public health administration principles towards occupational health, safety and 
environment; law and related regulations; principles in occupational health planning; occupational health 
services in factories; roles and functions of governmental organizations; private sectors, international 
organization related to occupational health; occupational health and safety management of workers in 
industries; doing case studies and problems in real-world situations through collaboration with industrial 
partners; case studies; job shadowing of industrial engineers in occupational health and safety management 
fields 
 
225-325    จิตวิทยำอุตสำหกรรม  3((3)-0-6) 
 Industrial Psychology  
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทฤษฎีพื้นฐานของจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรม การส่ือสารและภาวะ
ผูน้ าในองคก์ร บุคลิกภาพ ความสัมพนัธ์ของบุคลากรในการท างาน การจูงใจและขวญัก าลงัใจในการท างาน 
การเลือกและการฝึกอบรมบุคลากร 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 
 
225-421    วิศวกรรมปัจจัยมนุษย์ 3((3)-0-6) 
 Human Factors Engineering  
 หลกัทางกายภาพและสรีรศาสตร์ของมนุษยใ์นการท างาน รูปแบบความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ การ
เคล่ือนไหวแบบพลศาสตร์ การควบคุมของระบบประสาท ความสามารถในการท างานทางกายภาพ การ
ก าหนดการพกัผอ่น 
 Physics and physiology of humans at work; models of muscle strength; dynamic movements; 
neural control; physical work capacity; rest allocation 
 
225-422   กำรประเมินควำมเส่ียงและกำรจัดกำรควำมเส่ียง 3((3)-0-6) 
  Workplace Risk Assessment and Management   
 มาตรการการคุม้ครองความปลอดภยัในการด าเนินงานตามกฎหมาย กระบวนการผลิต กิจกรรม 
สถานท่ี หรือระบบปฏิบติัการในอุตสาหกรรม การช้ีบ่งอนัตราย การประเมินความเส่ียง ความรุนแรง การ
ทบทวนมาตรการการควบคุมความเส่ียงท่ีมีอยู่ การประยุกต์หลกัการ ระบบความปลอดภยัในการบริหาร



จดัการความเส่ียง การควบคุมและลดอนัตรายหรือความเส่ียงท่ีอยู่ในระดับยอมรับไดต้ามมาตรฐานสากล 
การฝึกปฏิบัติด้วยกรณีศึกษาและโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์จริงของสถานประกอบการพันธมิตรใน
ภาคอุตสาหกรรม 
 Safety protective measures compliance with laws, production process, activity, location or 
operational system in industry; hazard identification; risk assessment; severity; review of measure of 
existing risk control; application of principles and safety system in risk management; control and 
minimization of hazard or risk reduction according to acceptable international standard; doing case studies 
and problems in real-world situations through collaboration with industrial partners 
 
225-423   หัวข้อพเิศษวิศวกรรมอุตสำหกำร 2 1-6((x)-y-z) 
    Special Topics in Industrial Engineering II   
 วิทยาการท่ีน่าสนใจและทนัสมยัเก่ียวกบัวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา และตอ้ง
ผา่นการเห็นชอบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 Modern and interesting topics in industrial engineering; being beneficial for student and 
approval by Faculty of Engineering 
 
วิชำเลือก กลุ่มระบบคุณภำพ  
225-333   กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถของกระบวนกำรและระบบกำรวัด 3((3)-0-6) 
 Process Capability and Measurement Systems Analysis 
 แนวความคิดและความหมายของความสามารถของกระบวนการ การประเมินความสามารถดา้น
ศักยภาพของกระบวนการ การประเมินความสามารถด้านสมรรถนะของกระบวนการ การประเมินค่า
ความสามารถของกระบวนการ การอนุมานทางสถิติส าหรับดัชนีความสามารถของกระบวนการ การ
ประเมินความสามารถของกระบวนการท่ีมีขอ้มูลแบบนบั แนะการวิเคราะห์ระบบการวดั ความผนัแปรและ
คุณสมบติัของขอ้มูลของระบบการวดั ขั้นตอนของการวิเคราะห์ระบบการวดั การประเมินผลระบบการวดั 
การวิเคราะห์ระบบการวดัส าหรับขอ้มูลแบบผนัแปรและแบบนับ การฝึกปฏิบติัด้วยกรณีศึกษาและโจทย์
ปัญหาจากสถานการณ์จริงของสถานประกอบการพนัธมิตรในภาคอุตสาหกรรม  
 Definition and concepts of process capability;  potential capability measurement;  process 
capability measurement; process capability ratios; statistical inference for process capability ratios; process 
capability for attributes data; introduction to measurement systems analysis; variation and data properties 
for measurement systems; steps for conducting and interpreting the measurement systems analysis;  
assessing the measurement systems;  measurement systems analysis for continuous data and attribute data; 
doing case studies and problems in real-world situations through collaboration with industrial partners 
 



225-431   วิศวกรรรมควำมไว้วำงใจ  3((3)-0-6) 
  Reliability Engineering  
  ความไวว้างใจ และการขดัขอ้ง ระยะเวลาเฉล่ียระหว่างการขดัขอ้ง ฟังก์ชนัความหนาแน่นความ
น่าจะเป็นของการขดัขอ้ง ความไวว้างใจของระบบ การออกแบบเพื่อความไวว้างใจและการออกแบบความ
น่าจะเป็น การวิเคราะห์ความไวว้างใจโดยเอฟเอม็อีเอและเอฟทีเอ การประเมินและการวดัความไวว้างใจ 
 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 
 
225-432   กำรประกนัคุณภำพ 3((3)-0-6) 
 Quality Assurance 
 แนวความคิดของการประกนัคุณภาพ เกลียวคุณภาพและการประกนัคุณภาพในงานการตลาด การ
ออกแบบ การผลิต การตรวจสอบ การขายและการบริการภายหลงัการขาย การประยุกตห์ลกัการทางสถิติกบั
การประกันคุณภาพและการตรวจติดตามด้านคุณภาพ การทดสอบและประกันคุณภาพแบบดิจิทัล การ
ประยกุตใ์ชร้ะบบปัญญาประดิษฐ์ในการทดสอบระบบอตัโนมติั 
 Concepts of quality assurance; quality spiral and quality system in marketing, design, 
manufacturing, service, sales and after-sales service; applications of statistical principles for quality 
assurance and quality audit; digital testing and quality assurance; the application of artificial intelligence 
based components in test automation 
 
225-433    หัวข้อพเิศษวิศวกรรมอุตสำหกำร 3 1-6((x)-y-z) 
 Special Topics in Industrial Engineering III  
 วิทยาการท่ีน่าสนใจและทนัสมยัเก่ียวกบัวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา และตอ้ง
ผา่นการเห็นชอบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 Modern and interesting topics in industrial engineering; being beneficial for student and 
approval by Faculty of Engineering 
 
วิชำเลือก กลุ่มเศรษฐศำสตร์และกำรเงิน    
225-342   กำรวิเครำะห์และจัดกำรต้นทุนในอุตสำหกรรม 3((3)-0-6) 
  Industrial Cost Analysis and Management  
 ความรู้ทัว่ไปการบริหารตน้ทุน แนวคิดเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิต การวิเคราะห์ความสามารถท าก าไร 
รายงานการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์ตน้ทุน โครงสร้างทางตน้ทุน การวิเคราะห์จุดคุม้ทุน 
ตน้ทุนงานและตน้ทุนช่วงในการผลิต งบประมาณยดืหยุน่และตน้ทุนมาตรฐาน 



 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   กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรอุตสำหกรรม 3((3)-0-6) 
  Industrial Project Feasibility Study  
 การศึกษาความเป็นไปไดส้ าหรับโครงการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดา้นการตลาด ดา้นวิศวกรรม ดา้น
การบริหาร ด้านการเงิน และผลกระทบในด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับโครงการ การประเมินโครงการด้วย
วิธีการทั้ งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้มีความเหมาะสมทั้ งในด้านเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม และ
อุตสาหกรรม 
 Industrial projects feasibility study in various aspects in marketing, engineering techniques, 
management, financing, and other related aspects and impacts; project evaluation with quantitative and 
qualitative approaches to be appropriate in terms of economics, engineering and industrial 
 
225-442   วิศวกรรมกำรเงินเบื้องต้น 3((3)-0-6) 
 Introduction to Financial Engineering  
 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจดัการ การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์การถดถอยและอนุกรม
เวลา ตลาดทุนและการลงทุน ตราสารหน้ี ตราสารอนุพนัธ์ การจ าลองและการจดัการความเส่ียงดา้นสินเช่ือ
และตราสารอนุพนัธ์ แบบจ าลองเชิงสโตแคสติกเบ้ืองต้นส าหรับวิศวกรรมการเงิน แบบจ าลองเพื่อการ
หาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดส าหรับวิศวกรรมการเงิน การเรียนรู้ของเคร่ืองเบ้ืองตน้ส าหรับวิศวกรรมการเงิน การ
ลงทุนและการบริหารพอร์ตโฟลิโอ การบริหารความเส่ียงสถาบนัการเงิน 
  Financial economics and management; financial statement analysis; statistical analysis and time 
series; capital markets and investments; fixed income securities; derivatives securities; credit risk modeling 
and management and credit derivatives; introduction to stochastic models in financial engineering; 
optimization models and methods for financial engineering; introduction to machine learning for financial 
engineering; investments and portfolio management; risk management in financial Institutions 
 
225-443   หัวข้อพเิศษวิศวกรรมอุตสำหกำร 4 1-6((x)-y-z) 
 Special Topics in Industrial Engineering IV  
 วิทยาการท่ีน่าสนใจและทนัสมยัเก่ียวกบัวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา และตอ้ง
ผา่นการเห็นชอบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 Modern and interesting topics in industrial engineering; being beneficial for student and 
approval by Faculty of Engineering 



วิชำเลือก กลุ่ม กำรจัดกำรกำรผลติและด ำเนินงำน  
225-353    กำรวิจัยกำรด ำเนินงำน 2 3((3)-0-6) 
   Operations Research II  
                 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  225-252  กำรวิจัยกำรด ำเนินงำน 1 
 Prerequisite:   225-252  Operations Research I 
 เทคนิคการแกปั้ญหาก าหนดการท่ีไม่เป็นเชิงเส้น การโปรแกรมเลขฐานสอง การโปรแกรมเลข
จ านวนเต็ม การโปรแกรมเรขาคณิต โปรแกรมเชิงเป้าหมาย เทคนิคการขยายและจ ากัดเขต เทคนิคการ
แกปั้ญหาท่ีมีความน่าจะเป็น ขั้นตอนวิธีการวิวฒันาการและเมตาฮิวริสติกส์ 
 Techniques for solving non-linear programming problems; binary programming; integer 
programming; geometric programming; goal programming; branch and bound technique; techniques for 
solving probabilistic problems; metaheursitics and evolutionary algorithms 
 
225-354   กำรจ ำลองสถำนกำรณ์ของระบบ 3((3)-0-6) 
  Systems Simulation  
 หลกัการจ าลอง ซอฟตแ์วร์ในการจ าลอง ตวัแบบทางสถิติ การก่อก าเนิดเลขสุ่ม การก่อก าเนิดค่าตวั
แปรสุ่ม การจ าลองขอ้มูลน าเข้า การทดสอบความสมเหตุสมผลของตวัแบบ การวิเคราะห์ขอ้มูลออก การ
ประเมินและการเปรียบเทียบระบบทางเลือก การประยุกต์ใช้การจ าลอง การจ าลองการรวมระบบส าหรับ
อุตสาหกรรม 4.0 การฝึกปฏิบติัดว้ยกรณีศึกษาและโจทยปั์ญหาจากสถานการณ์จริงของสถานประกอบการ
พนัธมิตรในภาคอุตสาหกรรม  
 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; simulation 
of systems integration for industry 4 .0 ; doing case studies and problems in real-world situations through 
collaboration with industrial partners 
 
225-452   กำรจัดกำรธุรกจิส ำหรับวิศวกรและกำรเป็นผู้ประกอบกำร 3((3)-0-6) 
  Business Management for Engineer and Entrepreneurship  
 ประเภทของผูป้ระกอบการ การประเมินศักยภาพในการเป็นผูป้ระกอบการ การค้นหาแนวคิด
ธุรกิจ  การประเมินโอกาสทางธุรกิจ  การจดัท าแผนธุรกิจ การบริหารการผลิต การตลาดและการเงินส าหรับ
ผูป้ระกอบการ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ การฝึกปฏิบติัดว้ยกรณีศึกษาและโจทยปั์ญหาจากสถานการณ์
จริงของสถานประกอบการพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม  การติดตามพฤติกรรมการท างานของ
ผูป้ระกอบการ 



       Type of entrepreneur; entrepreneurship appraisal; business idea generation; business 
opportunity analysis; business model canvas; production management; marketing and finance for 
entrepreneur; business ethics; doing case studies and problems in real-world situations through 
collaboration with industrial partners; job shadowing of entrepreneur 
 
225-453  กำรจัดกำรด ำเนินงำนธุรกจิบริกำร 3((3)-0-6) 
 Service Operations Management 
 นิยามการบริการ หลกัการและแนวคิดเก่ียวกับการด าเนินงานของระบบบริการ นวตักรรมการ
บริการ การออกแบบบริการ การจดัการการด าเนินงาน กลยุทธ์การด าเนินงาน การพยากรณ์  การศึกษาการ
ท างาน การบริหารโครงการ การวางแผนทรัพยากรและก าลงัคน การจดัการพสัดุคงคลงั การจดัการห่วงโซ่
อุปทานของระบบบริการ การบริหารระบบคุณภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการการบริการ 
ปัญญาประดิษฐ์และระบบอตัโนมติัในภาคการบริการ 
 Service definition; principles and concepts of service operations management; service 
innovation; service design; operations management; operations strategy; forecasting; work study; project 
management; resource and manpower planning; inventory management; service supply chain 
management; quality management; information technology in service management; artificial intelligence 
and automation systems in service sector 
 
225-454   กำรจัดกำรและวิศวกรรมระบบบริกำรสุขภำพ 3((3)-0-6) 
 Healthcare Systems Engineering and Management 
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับการตัดสินใจในบริบทของระบบบริการสุขภาพ การวิเคราะห์
ขอ้มูลขนาดใหญ่ดา้นการบริการสุขภาพ ระบบล าเลียงและน าส่งในการบริการสุขภาพ การจดัการโซ่อุปทาน
และการด าเนินงานดา้นการบริการสุขภาพ การจดัการความเส่ียง ความปลอดภยัผูป่้วย และคุณภาพในการ
บริการสุขภาพ การออกแบบและจ าลองระบบบริการสุขภาพ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการบริการ
สุขภาพ ปัญญา ประดิษฐ์และระบบอตัโนมติัในการบริการสุขภาพ 
 Quantitative analysis for decision making in the healthcare context; big data analytics in 
healthcare; healthcare material handling and delivery systems; healthcare operations and supply chain 
management; quality, patient safety, and risk management in healthcare; health systems design and 
modelling; information technology systems for healthcare; artificial intelligence and automation systems in 
healthcare 
 
 
 



225-455   กำรจัดกำรนวัตกรรมและกำรเปลีย่นแปลง 3((3)-0-6) 
 Innovation and Change Management 
 หลกัการพื้นฐานและการตระหนักถึงนวตักรรม ความทา้ทายและโอกาสท่ีองค์กรขนาดเล็กและ
ใหญ่ประสบ นวตักรรมกระบวนการ นวตักรรมผลิตภณัฑ์ การจดัการนวตักรรมและการเปล่ียนแปลง การ
พฒันาเพื่อการเปล่ียนแปลงระดบัองคก์รและระดบับุคคล  
 Basic concepts and awareness in innovation; challenges and opportunities that small and large 
firms face; process innovation; product innovation; innovation and change management; development for 
change in organizational level and individual level 
 
225-456   ระบบกำรผลติแบบโตโยต้ำ 3((3)-0-6) 
  Toyota Production System  
 ความเป็นมาของระบบการผลิตแบบโตโยตา้ หลกัแนวคิดพื้นฐานและหัวใจของระบบการผลิต
แบบโตโยตา้ การควบคุมสถานท่ีปฏิบติังานและการควบคุมดูแลดว้ยสายตา เคร่ืองมือและเทคนิคของ TPS 
เช่น ระบบทนัเวลาพอดี ไคเซ็น การไหลแบบช้ินเดียว การควบคุมดว้ยตนเอง การปรับเรียบการผลิต เป็นตน้ 
การสร้างกระบวนการไหลอย่างต่อเน่ือง การลดความสูญเปล่าจากการท างาน การจดัท างานมาตรฐาน ระบบ
ดึง ระบบคมับงัในการควบคุมการสั่งผลิต การมุ่งเนน้ลูกคา้ การพฒันาบุคลากรดว้ยการปฏิบติัหนา้งานจริง  
 History of toyota production system (TPS); basic principles and concepts of TPS; work site 
control and visual control; TPS tools and techniques such as just-in-time (JIT), kaizen, one-piece flow, 
Jidoka, Heijunka; continuous work flow; waste reduction; standardized work; pull system; Kanban 
production control system; customer focus; on the job training 
 
225-457   กำรบ ำรุงรักษำทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม 3((3)-0-6) 
  Total Productive Maintenance  
            ความหมายและหลกัการของการบ ารุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วมหรือทีพีเอ็ม วตัถุประสงค์
และเป้าหมายของทีพีเอม็ การด าเนินงานทีพีเอ็ม 12 ขั้นตอน กิจกรรมหลกั 8 ดา้นของการด าเนินการระบบที
พีเอ็ม ได้แก่ การบ ารุงรักษาด้วยตนเอง การวางแผนการบ ารุงรักษา การให้การศึกษาและฝึกอบรม การ
ปรับปรุงเฉพาะเร่ือง การบ ารุงรักษาเชิงคุณภาพ การควบคุมตั้งแต่เร่ิมตน้ การเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ท างานสายส านกังาน การจดัการความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน หลกัการ 5ส การฝึกปฏิบติั
ดว้ยกรณีศึกษาและโจทยปั์ญหาจากสถานการณ์จริงของสถานประกอบการพนัธมิตรในภาคอุตสาหกรรม 
 Definition and Principles of total productive maintenance (TPM); objectives and targets of TPM; 
1 2  steps of TPM; 8  pillars of TPM system inculding autonomous maintenance, planned maintenance, 
training and education, focused improvement, quality maintenance, early management, office kaizen, 
safety and environment management; 5 S foundation of TPM; principles of designing transportation 



management system; doing case studies and problems in real-world situations through collaboration with 
industrial partners 
 
225-458   หัวข้อพเิศษวิศวกรรมอุตสำหกำร 5 1-6((x)-y-z) 
   Special Topics in Industrial Engineering V  
  วิทยาการท่ีน่าสนใจและทนัสมยัเก่ียวกบัวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา และตอ้ง
ผา่นการเห็นชอบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 Modern and interesting topics in industrial engineering; being beneficial for student and 
approval by Faculty of Engineering 
 
วิชำเลือก กลุ่มกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน   
225-362   กำรจัดกำรคลงัสินค้ำและสินค้ำคงคลงัส ำหรับยุคอุตสำหกรรม 4.0 3((3)-0-6) 
  Inventory and Warehouse Management for Industry 4.0   
   ความหมายและความส าคญัของคลังสินคา้และสินค้าคงคลงั บทบาทของคลังสินค้าและศูนย์
กระจายสินค้าในโซ่อุปทานทั้ งภายในประเทศและต่างประเทศ การวิเคราะห์แนวโน้ม โอกาส การ
เปล่ียนแปลง และการพยากรณ์ แนวทางในการจดัการคลงัและศูนยก์ระจายสินคา้ การออกแบบคลงัสินคา้
และการเลือกท าเลท่ีตั้ง การวางผงัคลงัและศูนยก์ระจายสินคา้ กิจกรรมการจดัการคลงัสินคา้และการวาง
แผนการไหลของสินคา้ ระบบการบริหารพื้นท่ีในคลงัสินคา้ ได้แก่ การวิเคราะห์แบบเอบีซี การวิเคราะห์
แบบเอฟเอสเอ็น และการออกแบบพื้นท่ีจัดเก็บและชั้นวางสินค้า การจดัการขนส่งของคลังสินค้า การ
ก าหนดปัจจยัทางเศรษฐศาสตร์และตน้ทุนคลงัสินคา้ การจ าลองแบบส าหรับการวิเคราะห์และการออกแบบ
คลงัสินคา้และโครงข่ายกระจายสินคา้ การจดัการระบบสารสนเทศของคลงัสินคา้ การบริหารความเส่ียง 
ความปลอดภยัในคลงัสินคา้ ระบบการจดัการคลงัสินคา้ การบริหารบุคลากรและการวางแผนอตัราก าลงัคน
ในคลงัสินคา้ หุ่นยนต์และระบบอตัโนมติัเพื่อการบริหารคลงัสินคา้ในยุคอุตสาหกรรม 4.0  การฝึกปฏิบติั
ดว้ยกรณีศึกษาและโจทยปั์ญหาจากสถานการณ์จริงของสถานประกอบการพนัธมิตรในภาคอุตสาหกรรม  
 Definition and importance of inventory and warehouse; role of warehouse and distribution center 
in supply chain for both domestic and foreign; analysis of trends, changes, opportunity and forecasting; 
guidelines for management of warehouse and distribution center; warehouse design and location selection; 
warehouse and distribution center layout; warehouse management activities and material flow planning; 
space and zoning management system including ABC analysis, FSN analysis and storage and shelves 
design; transportation with warehouse activity; economic factor determination and costs in warehouse; 
simulation model for analysis and design of warehouse and distribution network; information system 
management of warehouse; risk management; safety in warehouse; warehouse management system 
(WMS); people management and workforce planning in warehouse; robotics and autonomous systems in 



smart warehouse management for industry 4 .0 ; doing case studies and problems in real-world situations 
through collaboration with industrial partners 
 
225-363   กำรจัดกำรกำรขนส่ง 3((3)-0-6) 
  Transportation Management  
 การศึกษาและวิเคราะห์ระบบการขนส่ง การขนส่งทางบก ทางอากาศและทางเรือ การพยากรณ์
ความตอ้งการการเดินทาง การวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อระบบการขนส่ง การไหลของการจราจร การ
ตดัสินใจส าหรับการหาค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการขนส่ง แบบจ าลองส าหรับการศึกษาพฤติกรรมใน
ระบบการจดัการขนส่ง การวางแผนพฒันาระบบการขนส่งและเส้นทางการขนส่ง หลกัการออกแบบระบบ
การจดัการการขนส่ง 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; 
principles of designing transportation management system; case studies 
 
225-461   กำรออกแบบระบบกำรขนถ่ำยวัสดุ  3((3)-0-6)  
    Material Handling System Design  
 หลกัการออกแบบระบบการขนถ่ายวสัดุ การวิเคราะห์ปัญหาและการเลือกวิธีการขนถ่ายวสัดุ การ
ออกแบบสายพานชนิดต่าง ๆ เช่น สายพานแบน สายพานแบบถาด สายพานแบบไหลต่อเน่ือง กระพ้อ
ล าเลียง สายพานแบบสกรู สายพานแบบถาดเขย่า สายพานแบบโซ่ล าเลียง สายพานลูกกลิ้ง และสายพาน
ระบบลม เป็นตน้ หลกัการออกแบบระบบการขนถ่ายและล าเลียงวสัดุแบบก่ึงอตัโนมติัและแบบอตัโนมติั 
 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; principles 
of semi- and fully- automated material handling system design 
 
225-462   โซ่อุปทำนสีเขียวและกำรจัดกำรอย่ำงย่ังยืน 3((3)-0-6) 
 Green Supply Chain and Sustainable Management  
 หลักการจัดการโซ่อุปทานสีเขียวท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บทบาทและความส าคัญของการ
บริหารระบบห่วงโซ่อุปทานท่ีมีประสิทธิภาพต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื การวิเคราะห์ลกัษณะ ความเก่ียวขอ้ง 
ปัญหาและผลกระทบของในโซ่อุปทานต่อส่ิงแวดลอ้ม การศึกษาแนวคิดเชิงกลยุทธ์ ระเบียบขอ้ก าหนด 



แนวทางปฏิบติั และเคร่ืองมือในการจดัการโซ่อุปทานสีเขียวและการพฒันาอย่างย ัง่ยืน เช่น การประเมินวฎั
จกัรชีวิตของผลิตภณัฑ ์ฟุตพร้ิน และโมเดลการจดัการโซ่อุปทาน 
 Principle of green practice in supply chain; the importance role of sustainability supply chain 
management system in the environmental performance; analyzing the related problems and environmental 
impacts; studying the strategic, operational and/or regulation, and methodologies and tools into green 
supply chain for sustainable development such as life cycle assessments (LCA), footprint, and green 
SCOR model 
 
225-463   หัวข้อพเิศษวิศวกรรมอุตสำหกำร 6   1-6((x)-y-z) 
  Special Topics in Industrial Engineering VI  
 วิทยาการท่ีน่าสนใจและทนัสมยัเก่ียวกบัวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา และตอ้ง
ผา่นการเห็นชอบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 Modern and interesting topics in industrial engineering; being beneficial for student and 
approval by Faculty of Engineering 
 
วิชำเลือก กลุ่มกำรบูรณำกำรวิธีกำรทำงวิศวกรรมอุตสำหกำร   
225-377   กำรแสดงข้อมูลด้วยภำพและกำรวิเครำะห์ 3((3)-0-6) 
 Data Visualization and Analysis 
 หลกัการการแสดงขอ้มูลดว้ยแผนภาพ การออกแบบการแสดงขอ้มูลดว้ยแผนภาพ เคร่ืองมือท่ีใช ้
การแสดงขอ้มูลดว้ยแผนภาพ การไดม้าซ่ึงขอ้มูล การจดัระเบียบขอ้มูล การเลือกแผนภูมิต่างๆ ท่ีเหมาะสม 
เช่น ฮีทโตรแกรม แผนภูมิการกระจาย แผนภูมิเส้น แผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม แผนภูมิตน้ไม ้แผนภูมิแบบ
เครือข่าย กราฟสตรีม แผนภูมิตวัช้ีวดัผลงาน แผนท่ี แผนภูมิแบบปฏิสัมพนัธ์ การอธิบายแผนภูมิและการ
วิเคราะห์ การฝึกปฏิบติัดว้ยกรณีศึกษาและโจทยปั์ญหาจากสถานการณ์จริงของสถานประกอบการพนัธมิตร
ในภาคอุตสาหกรรม  
 Principles of data visualization; data visualization design; data visualization tools; data 
acquisition; data organization; choosing the appropriate chart types, e.g., histogram, scatter plot, line chart, 
bar chart, pie chart, tree diagram, network chart, stream graph, KPI chart, map, interaction chart; chart 
interpretation and analysis; doing case studies and problems in real-world situations through collaboration 
with industrial partners 
 
 
 
 



225-412   ปัญญำประดิษฐ์และระบบอตัโนมัติเบื้องต้น 3((3)-0-6) 
 Introduction to Artificial Intelligence and Automation Systems  
 ความรู้เบ้ืองต้นปัญญาประดิษฐ์ ประเภทของปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเคร่ือง โครงข่าย
ประสาทประดิษฐ์ กฏการเรียนรู้แบบต่างๆ โครงสร้างและการประยกุตใ์ชท้างวิศวกรรมอุตสาหการ หลกัการ
ท างานของอุปกรณ์และระบบสนบัสนุนต่าง ๆ ของระบบอตัโนมติั การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะควบคุมการ
ท างานหรือพีแอลซีส าหรับระบบอัตโนมัติ หลักการเช่ือมต่อข้อมูลและระบบต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง 
 Introduction to Artificial Intelligence; classification of artificial intelligence (AI); machine 
learning; artificial neural networks (ANNs); learning rules; structure and applications in industrial 
engineering; concepts and support systems of automation systems; programming of programmable logic 
controller (PLC) for automation systems; principle of data and systems connectivity with the internet of 
things technology 
 
225-476   กำรจัดกำรฐำนข้อมูลเชิงอุตสำหกรรมและกำรจัดคลงัข้อมูล 3((3)-0-6) 
 Industrial Database Management and Data Warehousing  
 สถาปัตยกรรมของคลงัขอ้มูล หลกัการจดัการคลงัขอ้มูล การจดัคลงัขอ้มูลส าหรับขอ้มูลขนาดใหญ่ 
พื้นท่ีเก็บขอ้มูล ความปลอดภยัของขอ้มูลขนาดใหญ่ โครงสร้างขอ้มูลส าหรับ NoSQL การสกดัขอ้มูล การ
แปลงขอ้มูลและการน าขอ้มูลเข้าระบบคลังขอ้มูล เมตดาตา้ การออกแบบ การติดตั้ง และการดูแลระบบ
ขอ้มูลขนาดใหญ่ 
 Data warehouse architecture; principles of database management; data warehousing for big data; 
data lakes; big data security; data structure for NoSQL; data extraction; transformation and loading (ETL); 
metadata; design, installation, administration for big data system 
 
225-477   พนักงำนฝึกหัดใหม่  6(0-30-0) 
  New Traineeship  
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน  : 225-473 สหกิจศึกษำ หรือ 225-474 สหกิจศึกษำต่ำงประเทศ หรือ 
โดยควำมเห็นชอบของหลกัสูตร/ผู้สอน 
  Prerequisite:     225-473  Cooperative Education or  
                                           225-474  OVERSEA Cooperative Education or  Program/Lecture consent 
 เตรียมผูเ้รียนให้มีทกัษะวิชาชีพท่ีพร้อมท างานท่ีสนใจไดท้นัที เน้ือหารายวิชาตอ้งตรงกบัท่ีสถาน
ประกอบการตอ้งการและมีการประสานกนัระหว่างการเรียนรู้และการท างาน ทั้งงานประจ า การวิจยั  หรือ
การพฒันาโครงงาน น าเสนองานหรือสถานประกอบการรองรับเม่ือส้ินสุดการเรียน 



 Prepares students to have professional skills; course content must match the industry needs, link 
between learning and work, both routine work, research or project development; oral presentation and final 
report submission to the entrepreneur 
 
225-478   กำรฝึกเฉพำะต ำแหน่ง  6(0-30-0) 
 Practicum  
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน  :  225-473 สหกิจศึกษำ หรือ 225-474 สหกจิศึกษำต่ำงประเทศ หรือ 
โดยควำมเห็นชอบของหลกัสูตร/ผู้สอน 
 Prerequisite:    225-473  Cooperative Education or  
                                          225-474  OVERSEA Cooperative Education or Program/Lecture consent 
 เม่ือเรียนเน้ือหารายวิชาระยะหน่ึง ผูเ้รียนจะออกปฏิบติังานฝึกเฉพาะต าแหน่งหรือบรรจุให้ท างาน
ในสถานประกอบการ   เป็นระยะเวลานานพอท่ีจะเรียนรู้   เกิดทกัษะและสมรรถนะวิชาชีพ มีการสะทอ้นคิด
และประเมินผูเ้รียนโดยอาจารยป์ระจ าวิชากบัพี่เล้ียงสถานประกอบการอยา่งต่อเน่ือง  
 Training for specific positions after learning the course content for a period of time; work out in 
the  workplace in industrial partners; learn professional skills and competencies; continuous reflection and 
assessment of the learners by the subject teachers and the workplace mentors 
 
225-479   หัวข้อพเิศษวิศวกรรมอุตสำหกำร 7 1-6((x)-y-z) 
    Special Topics in Industrial Engineering VII  
   วิทยาการท่ีน่าสนใจและทนัสมยัเก่ียวกบัวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และ
ตอ้งผา่นการเห็นชอบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 Modern and interesting topics in industrial engineering; being beneficial for student and 
approval by Faculty of Engineering 
 
รำยวิชำที่เปิดสอนเพ่ือบริกำรให้ภำควิชำอ่ืน 
225-233   กำรออกแบบกำรทดลองส ำหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 
  Experimental Design for Engineers   
 หลักการพื้นฐานของการออกแบบการทดลอง การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การสุ่ม การ
ออกแบบเชิงแฟคทอเรียล การประยุกตใ์ช้เทคนิคทางสถิติ เทคนิคการวิเคราะห์ และการถดถอย การอธิบาย
ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ  
 Basic principles of experimental design; statistical hypothesis testing; randomization; factorial 
designs; application of statistical techniques; analysis techniques and regression; statistical interpretation 
 



225-355    กำรจัดกำรกำรผลติและกำรด ำเนินงำนสมัยใหม่  3((3)-0-6) 
  Modern Production and Operations Management   
 ระบบการด าเนินงาน ประกอบดว้ย การจดัการการด าเนินงาน กลยทุธ์การด าเนินงาน การพยากรณ์  
การเลือกท าเลท่ีตั้ง  การวางผงัโรงงาน การศึกษาการท างาน การบริหารโครงการ การวางแผนก าลงัผลิต การ
วางแผนรวม การวางแผนความตอ้งการวัสดุ การจดัการพสัดุคงคลงั การจดัการห่วงโซ่อุปทาน การบริหาร
ระบบคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ ปัญญาประดิษฐ์และระบบอตัโนมติัในการจดัการการผลิตและการ
ด าเนินงาน กรณีศึกษาการจดัการการผลิตและการด าเนินงานในยคุอุตสาหกรรม 4.0 
 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; artificial intelligence and automation systems in production and operations management; 
case studies of production and operations management in an era of industry 4.0 
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