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มุ่งผลิตบัณฑิต ให้เป็นวิศวกรการจดัการ ให้เป็นผูมี้ความรู้และทักษะดา้นวิศวกรรม มีศักยภาพในการบริหาร

จดัการงานวิศวกรรม และเทคโนโลย ีโดยมุ่งหวงัให้มีความพร้อมท่ีจะรับมือกบัการเปล่ียนแปลงของการพฒันาของระบบ
ทางวิศวกรรมท่ีทนัสมยั เพ่ือการพฒันาธุรกิจวิศวกรรม ในประเทศ และกา้วสู่ความเป็นสากล ควบคู่ไปกบัการพฒันาดา้น
คุณธรรมและจริยธรรม 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1 มีความรู้ความสามารถ และความช านาญในวิชาการทั้ งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ การบริหารจัดการ 

การจดัการพลงังาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลง และพฒันาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

PLO2 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน ควบคุม และบริหารงานหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

PLO3 สามารถส่ือสารทั้งภาษาไทย ภาษาองักฤษ เพ่ือประสานงานและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
PLO4 สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ปรับตวัไดต้ามสถานการณ์ แสวงหาความรู้และต่อยอดองคค์วามรู้ เพ่ือพฒันาตนเอง

ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
PLO5 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม ปฏิบติัตามกฎระเบียบของสงัคม และมีจิตสาธารณะ 
PLO6 สามารถน าองคค์วามรู้ดา้นการจดัการงานวศิวกรรม เพ่ือเป็นผูป้ระกอบการและจดัการธุรกิจวศิวกรรม 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  138 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป  30  หน่วยกติ 

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 4 หน่วยกติ 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  2((2)-0-4) 
             The King’s Philosophy and Sustainable Development 
935-001  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์          1((1)-0-2) 
             Benefit of Mankinds 
935-002  รู้รอด ปลอดภยั           1((1)-0-2) 

Life Safety 
สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นต ิ       5 หน่วยกติ 
935-003  ทกัษะชีวติส าหรับความเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21        2((2)-0-4) 
             Life Skills for Citizens of the 21st Century 
935-029 ชีวติท่ีดี                 3((3)-0-6)  
  Happy and Peaceful Life 
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ        1 หน่วยกติ 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ      1((1)-0-2)   
   Idea to Entrepreneurship 
สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทนัและการรู้ดจิทิลั       4 หน่วยกติ 
935-004   วทิยาการสมยัใหม่และโลก       2((2)-0-4) 
 Modern Science and the World 
935-005   เทคโนโลยสีารสนเทศ       2((2)-0-4) 
 Information Technology 
สาระที ่5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตวัเลข       4 หน่วยกติ 
935-006   คิดเป็น คิดสนุก         2((2)-0-4) 
             Intelligent Thinking 
935-007  สนุกคิด         2((2)-0-4) 
             Smart Thinking 
สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร        8 หน่วยกติ  
935-008   การสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั       2((2)-0-4) 
              Everyday English Conversations 
935-009   การอ่านเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั                       2((2)-0-4) 
 Everyday English Reading and Writing 
935-010   การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพ                     2((2)-0-4) 
 Effective English Communication 
935-011   ภาษาไทยและการส่ือสาร                                             2((2)-0-4) 
 Thai and Communication 
 



สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา                                                2 หน่วยกติ 
โดยเลือกเรียนจากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
935-012 ชีวติท่ีงดงาม                                                            1((1)-0-2) 
 Aesthetic Life 
935-013 กีฬาเพ่ือสุขภาพ                                                        1((1)-0-2) 
 Sports for Health 
935-014 การฝึกดว้ยเคร่ืองน ้ าหนกัเพ่ือสุขภาพ                               1((1)-0-2) 
 Weight Training for Health  
935-015 เดินวิง่เพ่ือสุขภาพ                                                      1((1)-0-2) 
               Walking and Jogging for Health 
935-016 ศิลปะแห่งชีวติ                                                          1((1)-0-2) 
 Art of Life 
935-017 เกมและกิจกรรมนนัทนาการ       1((1)-0-2) 
 Game and Recreation Activities 
935-111 พลศึกษาและนนัทนาการ                                                      1((1)-0-2) 
               Physical Education and Recreation 
935-112 ทกัษะการวา่ยน ้ า         1((1)-0-2) 
               Swimming Skills 
935-113 ลีลาศ                                                                             1((1)-0-2) 
               Social Dance 
935-114 ศิลปะการป้องกนัตวั         1((1)-0-2)                                                          
              Martial Arts  
935-115 กอลฟ์          1((1)-0-2)  
               Golf  
935-116 เทนนิส            1((1)-0-2) 
 Tennis  
935-117   แบดมินตนั            1((1)-0-2) 
               Badminton 
935-118 แอโรบิคแดนซ ์        1((1)-0-2) 
              Aerobic Dance  
935-119 การอยูค่่ายพกัแรม        1((1)-0-2)                                                   
              Camping  
935-213 เซปักตะกร้อ        1((1)-0-2) 
              Sapak Takraw  
935-214   เทเบิลเทนนิส               1((1)-0-2) 
            Table tennis  
935-215   วอลเล่ยบ์อล                    1((1)-0-2) 
             Volleyball   
 



935-216   ฟตุบอล                       1((1)-0-2) 
              Football  
935-217 บาสเกตบอล          1((1)-0-2) 
              Basketball  
935-218 เปตอง                      1((1)-0-2) 
              Petonque  
935-219 กรีฑา                           1((1)-0-2) 
               Track and Field  
935-311 โยคะ                        1((1)-0-2) 
 Yoga                                                      
                รายวชิาเลือก                      2 หน่วยกติ 
ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนรายวชิาดงัต่อไปน้ี  
935-018 วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั       2((2)-0-4)    
 Science in Daily Life  
935-019 เคมีรอบตวัเรา        2((2)-0-4)    
 Chemistry around Us 
935-020 ภาษาองักฤษวชิาการ       2((2)-0-4)    
 Academic English  
935-021   การฟังและพดูภาษาจีน       2((2)-0-4)    
 Chinese Listening and Speaking Skills    
935-022 การเขียนภาษาจีน         2((2)-0-4)                                                        
 Chinese Writing Skills 
935-023 การพดูและการพฒันาบุคลิกภาพ      2((2)-0-4)    
 Speaking Techniques and Personality Development  
935-024 การเล่าเร่ืองโดยใชภ้าษาองักฤษ       2((2)-0-4)    
 English Story Telling 
935-025 ภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงาน      2((2)-0-4)                                    
 English for Job Applications  
935-026 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน                                             2((2)-0-4)    
 English in the Workplace 
935-027 กฎหมายในชีวติประจ าวนั          2((2)-0-4)                                         
 Law in Daily Life  
935-028   เอเชียศึกษา         2((2)-0-4)          
 Asian Studies  
 
 
 
 
 



2. หมวดวชิาเฉพาะ  95 หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน  21 หน่วยกติ  
921-015 ฟิสิกส์ทัว่ไป 1         3((3)-0-6) 
 General Physics I         
921-016 ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 1        1(0-3-0)   
 General Physics Laboratory I  
921-017 ฟิสิกส์ทัว่ไป 2         3((3)-0-6) 
 General Physics II  
921-018 ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 2        1(0-3-0)   
 General Physics Laboratory II  
934-020 คณิตศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 1      3(3-0-6) 
 Physical Science Mathematics I  
934-021 คณิตศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 2      3(3-0-6) 
 Physical Science Mathematics II  
934-022 คณิตศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 3      3(3-0-6) 
 Physical Science Mathematics III  
937-011 เคมีพ้ืนฐาน        3(3-0-6)  
 Basic Chemistry  
937-012 ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน       1(0-3-0)  
 Basic Chemistry Laboratory 
2.2 กลุ่มวชิาแกน         25 หน่วยกติ           
921-103 ปฏิบติัการโรงงานช่าง       1(0-3-0)  
 Workshop Practice  
921-203 อุณหพลศาสตร์ 1        3((3)-0-6) 
 Thermodynamics I  
921-204 กลศาสตร์วศิวกรรม       3((3)-0-6)    
 Engineering Mechanics     
921-205 เขียนแบบวศิวกรรม       3((2)-3-4) 
 Engineering Drawing 
921-206 วสัดุวศิวกรรม        3((3)-0-6) 
 Engineering Material  
921-209 สถิติวศิวกรรม 3((3)-0-6) 
 Engineering Statistics    
921-349 พลงังานทดแทน        3((3)-0-6)
 Renewable Energy   
922-201 กระบวนการผลิต        3((3)-0-6)   
 Manufacturing Processes   
922-300 การควบคุมคุณภาพ        3((3)-0-6) 
 Quality Control     



2.3 กลุ่มวชิาชีพ                                                          49 หน่วยกติ 
- บังคบั          40 หน่วยกติ 
921-210 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม       3((3)-0-6)
 Engineering Economics  
921-213 การวเิคราะห์ตน้ทุนทางอุตสาหกรรมและงบประมาณ    3((3)-0-6)  
 Industrial Cost Analysis and Budgeting 
921-301 การจดัการการผลิตและการด าเนินงาน      3((3)-0-6) 
 Production and Operations Management 
921-312 การจดัการพลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม     3((3)-0-6)   
 Energy Management in Industry  
921-313 ระบบสมองกลฝังตวัเพื่อการควบคุม      3((2)-2-5) 
 Embedded System for Controlling 
921-314 การจดัการการซ่อมบ ารุง       3((3)-0-6) 
 Maintenance Management  
921-330 การศึกษาการท างาน       3((3)-0-6) 
 Work Study 
921-352 การจดัการธุรกิจส าหรับวศิวกรและการเป็นผูป้ระกอบการ    3((3)-0-6)
 Business Management for Engineer and Entrepreneurship  
921-354 การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ส าหรับการจดัการงานวศิวกรรม   3((3)-0-6) 
 Computer Application for Engineering Management  
921-407 สมัมนาและกิจกรรม       1(0-2-1)  
 Seminar and Activity  
922-303 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม      3((2)-2-5)  
 Industrial Plant Design  
922-402 การวจิยัการด าเนินงาน       3((3)-0-6)  
 Operations Research  
923-441 การจดัการส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม      3((3)-0-6) 
 Industrial Environmental Management  
924-321 การจดัการความปลอดภยัในอุตสาหกรรม     3((3)-0-6) 
 Industrial Safety Management  
 - เลือก  เลือกศึกษาจากวชิาดงัต่อไปน้ี            9 หน่วยกิต 
921-207 หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า       3((3)-0-6)  
 Fundamental of Electrical Engineering  
921-208 ปฏิบติัการหลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า       1(0-3-0)  
 Laboratory for Fundamental of Electrical Engineering 
921-309 กลศาสตร์ของไหล        3((3)-0-6) 
 Fluid Mechanics  
921-310 กลศาสตร์วสัดุ        3((3)-0-6)  
 Mechanics of Material 



921-311 การจดัการคุณภาพเชิงรวม       3((3)-0-6) 
 Total Quality Management  
921-316  การจดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน     3((3)-0-6) 
 Logistics and Supply Chain Management 
921-334 การจดัการโครงการ       3((3)-0-6) 
  Project Management 
921-339 อิเลก็ทรอนิกส์        3((2)-3-4) 
 Electronics 
921-351 การท าความเยน็และการปรับอากาศ      3((3)-0-6) 
 Refrigeration and Air Conditioning  
921-353 การจดัการกลยทุธ์และนโยบายอุตสาหกรรม     3((3)-0-6)  
 Strategic Management and Industrial Policy 
921-408 หวัขอ้พิเศษการจดัการงานวศิวกรรม      3((3)-0-6) 
 Special Topics in Engineering Management  

3. หมวดวชิาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 

 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ท่ีสนใจ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือมหาวทิยาลยัอ่ืน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

4. หมวดวชิาฝึกงาน/โครงงานหรือสหกจิศึกษา                                      7 หน่วยกติ 

921-356 การฝึกงาน                                                              G/P/F (≥320 ชัว่โมง) 
 Practical Training 
921-412 โครงงานวศิวกรรม 1       1(0-3-0)    
 Engineering Project I  
921-413 โครงงานวศิวกรรม 2       6(0-18-0)  
 Engineering Project II  
 หรือ  
921-414 สหกิจศึกษา 1        1((1)-0-2) 
 Co-operative Study I  
921-415 สหกิจศึกษา 2        6(0-18-0)  
 Co-operative Study II 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)  
 921-015  ฟิสิกส์ทัว่ไป 1       3((3)-0-6) 
 921-016   ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 1      1(0-3-0) 
 921-103  ปฏิบติัการโรงงานช่าง      1(0-3-0) 
 921-205   เขียนแบบวศิวกรรม     3((2)-3-4) 
 934-020   คณิตศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 1    3(3-0-6) 
 935-005  เทคโนโลยสีารสนเทศ     2((2)-0-4) 
 935-008  การสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4) 
 937-011   เคมีพ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
 937-012   ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน     1(0-3-0) 
   รวม       19(15-12-30) 
 
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)  
 001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื                                               2((2)-0-4) 
 921-017  ฟิสิกส์ทัว่ไป 2       3((3)-0-6) 
 921-018   ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 2      1(0-3-0) 
 921-204   กลศาสตร์วศิวกรรม      3((3)-0-6) 
 921-206   วสัดุวศิวกรรม       3((3)-0-6) 
 921-209  สถิติวศิวกรรม       3((3)-0-6) 
 934-021   คณิตศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 2     3(3-0-6) 
 935-002   รู้รอด ปลอดภยั      1((1)-0-2) 
 935-009    การอ่านเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4) 
   รวม       21(20-3-40) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)  
 001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ    1((1)-0-2) 
 921-203  อุณหพลศาสตร์ 1      3((3)-0-6) 
 921-354  การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ส าหรับการจดัการงานวศิวกรรม 3((3)-0-6) 
 922-300  การควบคุมคุณภาพ     3((3)-0-6) 
 922-201   กระบวนการผลิต        3((3)-0-6) 
 934-022   คณิตศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 3     3(3-0-6) 
 935-007   สนุกคิด       2((2)-0-4) 
 935-011   ภาษาไทยและการส่ือสาร     2((2)-0-4) 
 935-xxx  กลุ่มวชิาดา้นสุนทรียศาสตร์และกีฬา (1)   1((1)-0-2) 
   รวม       21(21-0-42) 
 
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)  
 921-210  เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม     3((3)-0-6) 
 921-349  พลงังานทดแทน       3((3)-0-6) 
 921-314   การจดัการการซ่อมบ ารุง      3((3)-0-6) 
 921-330  การศึกษาการท างาน     3((3)-0-6) 
 922-402  การวจิยัการด าเนินงาน     3((3)-0-6) 
 935-001  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์     1((1)-0-2) 
 935-006  คิดเป็น คิดสนุก      2((2)-0-4) 
 935-010  การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพ   2((2)-0-4) 
 935-xxx  กลุ่มวชิาดา้นสุนทรียศาสตร์และกีฬา (2)   1((1)-0-2) 
   รวม       21((21)-0-42) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง))  
 921-213  การวเิคราะห์ตน้ทุนทางอุตสาหกรรมและงบประมาณ                        3((3)-0-6) 
 921-301  การจดัการการผลิตและการด าเนินงาน    3((3)-0-6) 
 924-321  การจดัการความปลอดภยัในอุตสาหกรรม   3((3)-0-6) 
 921-312  การจดัการพลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม   3((3)-0-6) 
 935-004  วทิยาการสมยัใหม่และโลก     2((2)-0-4) 
 935-029  ชีวติท่ีดี       3((3)-0-6) 
 935-xxx  วชิาเลือกหมวดศึกษาทัว่ไป (1)    2((x)-y-z) 
 xxx-xxx  เลือกจากกลุ่มวชิาชีพเลือก     3(x-y-z) 
   รวม       22(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)  
 921-313  ระบบสมองกลฝังตวัเพื่อการควบคุม    3((2)-2-5) 
 921-352  การจดัการธุรกิจส าหรับวศิวกรและการเป็นผูป้ระกอบการ   3((3)-0-6) 
 922-303  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม    3((2)-2-5) 
 923-441  การจดัการส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม    3((3)-0-6) 
 935-003   ทกัษะชีวติส าหรับความเป็นพลมืองในศตวรรษท่ี 21    2((2)-0-4) 
 xxx-xxx  เลือกจากกลุ่มวชิาชีพเลือก     3(x-y-z) 
 xxx-xxx  เลือกจากกลุ่มวชิาชีพเลือก     3(x-y-z) 
   รวม       20(x-y-z) 
 
ภาคฤดูร้อน      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)  
 921-356  การฝึกงาน           G/P/F (≥320 ชัว่โมง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่4 
ส าหรับนักศึกษาในประเทศ 

 
แผนที ่1 โครงงาน 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)  
 921-407  สมัมนาและกิจกรรม     1(0-2-1) 
 921-412  โครงงานวศิวกรรม 1     1(0-3-0) 
 xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี      3(3-0-6) 
 xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี      3(3-0-6) 
  รวม        8(6-5-13) 
 
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)  
 921-413  โครงงานวศิวกรรม 2      6(0-18-0) 
   รวม       6(0-18-0) 
 
หรือ 
แผนที ่2 สหกจิศึกษา  
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)  
 921-407  สมัมนาและกิจกรรม     1(0-2-1) 
 921-414  สหกิจศึกษา 1      1((1)-0-2) 
 xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี      3(3-0-6) 
 xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี      3(3-0-6) 
   รวม       8(7-2-15) 
 
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)  
 921-415  สหกิจศึกษา 2      6(0-18-0) 
   รวม            6(0-18-0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่4 
ส าหรับการศึกษาต่างประเทศ แผนการศึกษา 3 + 1 

 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)  
 921-407  สมัมนาและกิจกรรม       1(0-2-1) 
 921-414  สหกิจศึกษา 1      1((1)-0-2) 
 xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี      3(3-0-6) 
 xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี      3(3-0-6) 
   รวม       8(7-2-15) 
 
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)  
 921-415  สหกิจศึกษา 2      6(0-18-0) 
   รวม            6(0-18-0)   
 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

PLO1 มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ   
และความช านาญในวิชาการทั้ ง
ท า ง ด้ า น วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์    
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  ก า ร จั ด
ก า รพลัง ง าน  แ ล ะ เ ทค โนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลง และพฒันาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

-สอนบรรยาย
-Active learning : ก า ร ร ะ ด ม ค ว า ม คิ ด  (Brainstorming)
การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)  การใช้กรณีศึกษา
( Case-based Learning) ก า ร ใ ช้ โ ค ร ง ง า น เ ป็ น ฐ า น
(Project-based Learning) การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
(Laboratory Practice) การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
(Work Place base Practice)
-การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนเลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารท่ีหลากหลายตามคามเหมาะสม

-สอบขอ้เขียน
-สอบปฏิบติั
-สอบน าเสนอปากเปล่า
-รายงาน
-ตอบแบบสอบถาม
-ทักษะการน าเสนอโดย
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

PLO2 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ 
วางแผน ควบคุม และบริหารงาน
ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ ใ น อ ง ค์ ก ร
อุตสาหกรรม ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

-สอนบรรยาย
- Active learning : ก า ร ร ะ ดมค ว าม คิ ด  (Brainstorming)
การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)  การใช้กรณีศึกษา
( Case-based Learning) ก า ร ใ ช้ โ ค ร ง ง า น เ ป็ น ฐ า น
(Project-based Learning) การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
(Laboratory Practice) การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
(Work Place base Practice)
-จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง บทบาทสมมุติ และกรณีตวัอยา่ง

-สอบขอ้เขียน
-สอบปฏิบติั
-สอบน าเสนอปากเปล่า
-ตอบแบบสอบถาม
-วิ เคราะห์สถานการณ์
และกรณีศึกษาหรือการ
ทดสอบยอ่ย

PLO3 สามารถส่ือสารทั้ งภาษาไทย 
ภาษาองักฤษ เพื่อประสานงานและ
ท า ง า น ร่ ว มกับ ผู ้ อ่ื น ไ ด้อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

-สอนบรรยาย
- Active learning : ก า ร ร ะ ดมค ว าม คิ ด  (Brainstorming)
การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)  การใช้กรณีศึกษา
( Case-based Learning) ก า ร ใ ช้ โ ค ร ง ง า น เ ป็ น ฐ า น
(Project-based Learning) การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
(Laboratory Practice) การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
(Work Place base Practice)
-การเรียนการสอนเน้นการฝึกทักษะการ พูด ฟัง และเขียน
ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน

-สอบขอ้เขียน
-สอบปฏิบติั
-สอบน าเสนอปากเปล่า
-ตอบแบบสอบถาม
-ทักษะการพูด ในการ
น าเสนอผลกงาน

PLO4 สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
ปรับตวัไดต้ามสถานการณ์ แสวงหา
ความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อ
พฒันาตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

-สอนบรรยาย
- Active learning : ก า ร ร ะ ดมค ว าม คิ ด  (Brainstorming)
การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)  การใช้กรณีศึกษา
( Case-based Learning) ก า ร ใ ช้ โ ค ร ง ง า น เ ป็ น ฐ า น
(Project-based Learning) การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
(Laboratory Practice) การฝึกปฏิบติัในสถานประกอบการ

-สอบขอ้เขียน
-สอบปฏิบติั
-สอบน าเสนอปากเปล่า
-รายงาน
-ตอบแบบสอบถาม
-การน าเสนอผลงาน



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

(Work Place base Practice) 
-มอบหมายงาน ทั้งงานกลุ่มและรายบุคคล

PLO5  มี คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 
และมีจิตสาธารณะ 

-สอนบรรยาย
- Active learning : ก า ร ร ะ ดมค ว าม คิ ด  ( Brainstorming)
การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)  การใช้กรณีศึกษา
(Case-based Learning) การ ฝึกปฏิบั ติ ในห้องปฏิบั ติกา ร
( Laboratory Practice) ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ใ น ส ถ า น ท่ี จ ริ ง
(Work Place base Practice)
-การเข้าชั้ นเรียนตรงเวลา และการแต่งกายให้เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวทิยาลยั

-สอบขอ้เขียน
-สอบปฏิบติั
-แบบส ารวจรายการ
-ตอบแบบสอบถาม
-การตรงต่อเวลาในการ
เขา้ชั้นเรียน

PLO6 สามารถน าองคค์วามรู้ดา้นการ
จัดการง านวิศวกรรม  เพื่ อ เ ป็น
ผู ้ประกอบการและจัดการธุร กิจ
วศิวกรรม 

-สอนบรรยาย
- Active learning : ก า ร ร ะ ดมค ว าม คิ ด  (Brainstorming)
การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)  การใช้กรณีศึกษา
( Case-based Learning) ก า ร ใ ช้ โ ค ร ง ง า น เ ป็ น ฐ า น
(Project-based Learning) การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
(Laboratory Practice) การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
(Work Place base Practice)
-จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึกทักษะการคิดในระดับ
บุคคลและกลุ่ม เ ช่นการสะท้อนความคิด อภิปรายกลุ่ม
และกรณีศึกษา

-สอบขอ้เขียน
-สอบปฏิบติั
-สอบน าเสนอ
-ตอบแบบสอบถาม
-การน าเสนอผลงาน



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยอีุตสำหกรรม 

หลกัสูตรวศิวกรรมศำสตรบัณฑติ สำขำวชิำกำรจดักำรงำนวศิวกรรม 

921-015  ฟิสิกส์ทัว่ไป 1        3((3)-0-6) 
General Physics I 
การวดัและหน่วย เวกเตอร์ สมดุล การเคล่ือนท่ี แรงและโมเมนตัม งานและพลังงาน ระบบอนุภาค 

พลศาสตร์ของเทหวตัถุแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่น อุทกพลศาสตร์และความหนืด อุณหภูมิและการขยายตวั กลศาสตร์สถิต 
ปรากฏการณ์เคล่ือนยา้ย คล่ืนและคล่ืนเสียง  

Measurements and units; vectors; equilibrium; Newton’s laws of motion; particles; kinetics; dynamics of 
rigid bodies; oscillatory motion; heat and thermodynamics; static mechanics; transport phenomena; wave and sound wave 

921-016  ปฏิบัตกิำรฟิสิกส์ทัว่ไป 1       1(0-3-0) 
General Physics Laboratory I 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อนหรือเรียนร่วม : 921-015 ฟิสิกส์ทัว่ไป 1    
หน่วยและการวดั การตกอยา่งอิสระภายใตแ้รงโนม้ถ่วง พลงังานศกัย ์การแกวง่ของลูกตุม้นาฬิการอยา่งง่าย 

ความเคน้ความเครียดของวสัดุ ความหนาแน่นและความถ่วงจ าเพาะของวสัดุ ความหนืดของของเหลว ความตึงผิวของของเหลว 
การน าความร้อน เสียง 

Unit and measurement; Free fall; Potential energy; Simple pendulum; Stress and strain of materials; 
Density and specific gravity of materials; Viscosity of fluid; Surface tension of fluid; Heat conduction; Sound 

921-017  ฟิสิกส์ทัว่ไป 2        3((3)-0-6) 
General Physics II 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 921-015 ฟิสิกส์ทัว่ไป 1   
อนัตรกิริยาโนม้ถ่วง อนัตรกิริยาไฟฟ้า อนัตรกิริยาแม่เหลก็ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า 

วงจรอิเลก็ทรอนิกส์อยา่งง่าย และทศันอุปกรณ์ หลกัการเบ้ืองตน้ของฟิสิกส์ยคุใหม่ 
Gravity, electric and magnetic interactions; electromagnetic field, electromagnetic wave; electrical 

circuits, basic electronic circuits and visual aid; basic concepts of modern physics 

921-018  ปฏิบัตกิำรฟิสิกส์ทัว่ไป 2       1(0-3-0) 
General Physics Laboratory II 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อนหรือเรียนร่วม : 921-017 ฟิสิกส์ทัว่ไป 2    
สนามไฟฟ้า การใชม้ลัติมิเตอร์ การออสซิลโลสโคป วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรตวัเก็บประจุ วงจรไฟฟ้า

กระแสสลบั วงจรก าทอนของ RLC การเหน่ียวน าแม่เหลก็ไฟฟ้า การหาค่าความยาวโฟกสัของเลนส์นูน วสัดุก าบงัรังสี 
Electric field; Introduction to multi-meter; Introduction to oscilloscope; Direct current circuits; Capacitor 

circuits; Alternating current circuits; RLC resonance circuit; Electromagnetic induction; Determination of focal length; 
Radioactivity shielding 



921-103   ปฏิบัตกิำรโรงงำนช่ำง       1(0-3-0) 
Workshop Practice 
ปฏิบัติการเก่ียวกบัการวดัขนาดช้ินงาน งานเคร่ืองมือกล งานปรับแต่งช้ินงาน โลหะแผ่น การเช่ือมก๊าซ      

และไฟฟ้า เคร่ืองจกัรซีเอน็ซี ความปลอดภยัในโรงงานช่าง 
Practice in work-piece measuring; machine tools; bench works; sheet metal works; gas and electric 

welding; CNC machines; safety in workshop 
 
921-203  อุณหพลศำสตร์ 1        3((3)-0-6) 

Thermodynamics I 
สมบัติของสารบริสุทธ์ิ งานและความร้อน ก๊าซอุดมคติ กฎขอ้ท่ีหน่ึงและขอ้ท่ีสองของอุณหพลศาสตร์      

เอนโทรปี การถ่ายโอนความร้อนและการแปลงผนัพลงังานเบ้ืองตน้ 
Properties of pure substances; work and heat; ideal gas; first and second laws of thermodynamics; 

entropy; basic heat transfer and energy conversion 
 
921-204   กลศำสตร์วศิวกรรม        3((3)-0-6) 

Engineering Mechanics  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  921-015 ฟิสิกส์ทัว่ไป 1 
การวิ เคราะห์ แรง ก ารสม ดุล  การประยุกต์กับ โครงส ร้าง เค ร่ือ งจักรกล  การห าจุด ศูน ย์ถ่ วง                       

ทฤษฎีแปปปัสคาน กลศาสตร์ของของไหล ความยืดหยุ่น งานเสมือน เสถียรภาพ โมเมนต์ความเฉ่ือยของพ้ืนท่ี กลศาสตร์       
ของอนุภาคและวตัถุแข็งเกร็งท่ีเคล่ือนท่ีในระนาบ โมเมนต์ความเฉ่ือยของมวล  กฎการเคล่ือนท่ีข้อท่ีสองของนิวตัน                 
งานและพลงังาน อิมพลัส์และโมเมนตมั การกระแทก การเคล่ือนท่ีในระวางท่ีแรงพลศาสตร์ 

Force analysis; equilibrium; machine construction application; center of gravities; Pappas theory; beam; 
fluid machine; elasticity; virtual work; stability; moment of inertia; mechanics of particles and rigid bodies which is moving 
in plane; moment of inertia of mass; Newton’s second law of motion; work and energy; impulse and momentum; impact; 
motion; dynamic forces 

 
921-205  เขียนแบบวศิวกรรม                  3((2)-3-4) 

Engineering Drawing 
เทคนิคการเขียนตัวอักษรและตัวเลข การเขียนรูปทรงเรขาค ณิตประยุกต์ เทคนิคการเขียนภาพร่าง             

การเขียนภาพออร์โธกราฟฟิก การเขียนภาพสามมิติ การใหข้นาด การเขียนภาพตดั วิวช่วย หลกัการเรขาคณิตพรรณนาเบ้ืองตน้ 
แผน่คล่ี การเขียนแบบใชค้อมพิวเตอร์ช่วย 

Lettering techniques; applied geometry drawing; sketching techniques; orthographic drawing; pictorial 
drawing; dimensioning; sectional view drawing; auxiliary views; introduction to descriptive geometry; development; 
computer-aided drawing 
 
 
 
 
 



921-206  วสัดุวศิวกรรม        3((3)-0-6) 
Engineering Material 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 937-011 เคมพืี้นฐำน 
วสัดุโลหะ โพลีเมอร์ แอสฟัลต์ ไม้ เซรามิก และคอนกรีตในด้านวิศวกรรม แผนภูมิสมดุลวฏัภาค               

และการแปลความหมาย การทดสอบและความหมายของคุณสมบติัต่างๆ การศึกษาโครงสร้างมหภาคและจุลภาคซ่ึงสมัพนัธ์กบั
คุณสมบติัต่างๆของวสัดุวศิวกรรม กระบวนการผลิตส าหรับผลิตภณัฑโ์ดยใชว้สัดุวศิวกรรม 

Metals, polymer, asphalt, wood, ceramics and concrete as engineering materials; phase equilibrium 
diagrams and their interpretation; testing and meaning of properties; study of macro and microstructures in relationship with  
properties of engineering materials; production processes for products 

 
921-207   หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้ำ       3((3)-0-6) 
  Fundamental of Electrical Engineering 
  รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 921-017 ฟิสิกส์ทัว่ไป 2 

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟ ฟ้า และก าลังไฟฟ้า กฎของโอห์ม                 
และกฎของเคอร์ชอฟฟ์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั ก าลงัไฟฟ้าจริง และก าลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟ ตวัประกอบก าลงั         
การปรับปรุงค่าตวัประกอบก าลงั ระบบไฟฟ้าสามเฟส การส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า หมอ้แปลงไฟฟ้า เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า เคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

DC circuit analysis; voltage, current and power; Ohm’s law and Kirchhoff’s law; AC circuit analysis; real 
and reactive power; power factor; power  factor correction; three-phase systems; methods of power transmission; 
transformers;  introduction to electric machinery; generators and motors; basic electrical instruments 
 
921-208   ปฏิบัตกิำรหลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้ำ      1(0-3-0) 
  Laboratory for Fundamental of Electrical Engineering 

รำยวชิำบังคบัเรียนก่อนหรือเรียนร่วม : 921-207 หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้ำ   
  ปฏิบติัการท่ีสมัพนัธ์กบัทฤษฎีในวชิาหลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า 

Laboratory compliance with course material in Fundamental of Electrical Engineering 
 
921-209   สถิตวิศิวกรรม        3((3)-0-6) 

Engineering Statistics 
สถิติพรรณนา ทฤษฎีความน่าจะเป็น  การประมาณค่ าและการทดสอบสมมุติฐาน  ตัวแปรสุ่ม                      

และการแจกแจงความน่าจะเป็น การวิเคราะห์ความผนัแปร ความถดถอยและสหสัมพันธ์ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ            
การออกแบบการทดลอง  

Descriptive statistics; probability theory; random variable and probability distribution; regression and 
correlation; statistical quality control; design of experiment 

 
 
 
 
 



921-210   เศรษฐศำสตร์วศิวกรรม      3((3)-0-6) 
Engineering Economics 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 921-209 สถิตวิศิวกรรม 
อุปสงค์และอุปทาน คุณค่าของเงินตามเวลา หลักการและเทคนิคมูลฐาน ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม        

การวิเคราะห์โครงการทางวิศวกรรม การวิเคราะห์จุดคุม้ทุน ระยะเวลาคืนทุน การเส่ือมราคา การวิเคราะห์ตน้ทุน ก าไร ภาษี 
การวเิคราะห์ความไว การตดัสินใจภายใตค้วามเส่ียงและความไม่แน่นอน 

Demand and supply; time value of money; basic technique in engineering economy; engineering project 
analysis; breakeven point analysis; payback period; depreciation; cost analysis; profit; tax; sensitivity analysis; decision under 
risk and uncertainty 

 
921-213   กำรวเิครำะห์ต้นทุนทำงอุตสำหกรรมและงบประมำณ   3((3)-0-6) 

Industrial Cost Analysis and Budgeting  
เทคนิคพ้ืนฐานรายงานทางการเงิน วิเคราะห์รายงานการเงิน ต้นทุนงาน ต้นทุนกระบวนการ ต้นทุน

มาตรฐาน วเิคราะห์ตน้ทุน งบประมาณ 
Basic Financial Reporting Techniques; Analysis of financial reports; Cost of work; Process cost; Standard 

cost; Cost analysis; Budget 
 

921-301  กำรจดักำรกำรผลติและกำรด ำเนินงำน     3((3)-0-6) 
  Production and Operations Management 
  ระบบการผลิตในอุตสาหกรรม พัฒนาการของแนวความคิดในการจัดการงานผลิตและงานบริการ            
การพยากรณ์ การวางแผนก าลังการผลิต รูปแบบของการตัดสินใจเก่ียวกับก าลังการผลิต เทคนิคการวางแผนการผลิต              
การจัดตารางเวลาการผลิตและบริการโดยอาศัยเกณฑ์ต่างๆ การวางแผนโดยอาศัยข่ายงาน การบริหารสินค้าคงคลัง                 
การวิเคราะห์เอบีซี หลกัการวางแผน การผลิตแบบเอ็มอาร์พีท กลยุทธ์ขององค์กร การประสมประสานของการวางแผนดา้น
การตลาด การเลือกท าเลท่ีตั้ งโรงงานในระดับนานาชาติ การเลือกเทคโนโลยีการผลิต ข้อก าหนดและระดับคุณภาพ                
ของผลิตภณัฑ์  บริการ และวิธีการด าเนินงาน การพิจารณาดา้นการขนส่ง การวิเคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และอุปสรรค      
ในการแข่งขนัของอุตสาหกรรม 
 Industrial production system; development of production management and service concepts; forecasting; 
production planning; decision making, production planning technique; scheduling of production and service; planning by 
network; inventory management; ABC analysis; principle of production planning by MRP-2; organization strategies; 
combination of marketing planning; selection of international plant location; production technology selection; requirement 
and quality of product; service and operating method; transportation; analysis of strength, weaknesses, opportunity and treat 
 
921-309   กลศำสตร์ของไหล        3((3)-0-6) 

Fluid Mechanics 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 921-204 กลศำสตร์วศิวกรรม  
คุณสมบติัของไหล สมดุลสถิตยศาสตร์ของของไหล บทนิยามและวิธีการวิเคราะห์การไหลความต่อเน่ือง 

สมการโมเมนตัม และพลังส าหรับปริมาณควบคุมจ ากัด ความสัมพันธ์ของความเค้นกับความเครียดของของไหลแบบ               
นิวโตเนียม สมการของความต่อเน่ืองและการเคล่ือนท่ี การวิเคราะห์มิติ และความคลา้ยคลึงทางพลศาสตร์สังกปัชั้น ขอบเขต
การไหลในท่อ เคร่ืองจกัรกลกงัหนั การไหลอดัได ้



Fluid properties, fluid static; definitions and flow analysis; continuity, momentum equation and energy for 
control volume; stress-strain relation of Newtonian fluid; continuity equation and flow; dimensional analysis and dynamic 
similitude; flow in pipe, turbo machinery; compressible flow 
 
921-310   กลศำสตร์วสัดุ        3((3)-0-6) 
  Mechanics of Material 

รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 921-204 กลศำสตร์วศิวกรรม  
แรงและหน่วยแรง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงกับหน่วยเครียด ช้ินส่วนเชิงประกอบ หน่วยแรง           

ในภาชนะผนังบาง แรงบิด แรงเฉือนและโมเมนตด์ดัในคาน หน่วยแรงในคาน การโก่งตวัของคาน การโก่งของเสาและแรง      
ในแนวแกน วงกลมโมร์และหน่วยแรงรวม การต่อองคอ์าคาร และทฤษฎีการแตกหกั 

Forces and stresses; stresses and strains relationship; composite members; thin wall pressure; torsion; 
stresses in beams, shear force and bending moment diagrams; deflection of beams; buckling of columns and axial loads; 
Mohr’s circle and combined stresses; connections; failure criterion 
 
921-311   กำรจดักำรคุณภำพเชิงรวม      3((3)-0-6) 

Total Quality Management 
การจัดการคุณภาพ ความเป็นผูน้ าดา้นคุณภาพ สารสนเทศและการวิเคราะห์ขอ้มูล การวางแผนคุณภาพ

เชิงกลยทุธ์ การพฒันาและการจดัการทรัพยากรบุคคล การปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ 
Quality management; leadership in quality; information and data analysis; strategic quality planning; 

human resource development and management; continuous quality improvement; statistical process control 
 
921-312   กำรจดักำรพลงังำนในโรงงำนอุตสำหกรรม    3((3)-0-6) 

Energy Management in Industry 
การจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ระบบไอน ้ าและคอนเดนเสท การเผาไหม้ เตาเผา เตาอบ ระบบท าความเย็น         

ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง ระบบอากาศอัด ป๊ัม ท่ีใช้พลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม การน าพลงังานเหลือท้ิงกลับมาใช้ใหม่        
สมดุลพลงังานและการอนุรักษพ์ลงังาน การอนุรักษพ์ลงังานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม การทบทวนดา้นพลงังาน 
(Energy Review) โดยเทียบกับข้อมูลฐานด้านพลังงาน (Energy Baseline) การจัดท ารายงานการจัดการพลังงานประจ าปี       
ตามพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 

To study the energy management of thermal and electrical equipment’s in industrial such as steam devices 
and condense; combustion, furnace, oven, refrigeration system, cold storage, freezer, air compressor, pump and heat 
recovery; energy balance and energy conservation; energy balance and energy conservation; energy conservation of 
designated factories and buildings; energy review based on energy baseline. Preparing annual energy management report 
according to the energy conservation promotion Act. 
 
921-313  ระบบสมองกลฝังตวัเพ่ือกำรควบคุม     3((2)-2-5) 
  Embedded System for Controlling 

สถาปัตยกรรมเบ้ืองต้นของไมโครคอนโทรเลอร์ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีเพ่ือการควบคุม
ไมโครคอนโทรเลอร์การประยกุตใ์ชง้านระบบสมองกลฟังตวัเพื่อการควบคุมการประยุกต์ระบบสมองกลฟังตวัเพื่อเช่ื อมต่อ



ขอ้มูลกับคอมพิวเตอร์เพ่ือการวิเคราะห์ผลข้อมูล อินเตอร์เนทของสรรพส่ิงเบ้ืองต้น พีแอลซีและการใช้ควบคุมหุ่นยนต ์        
แขนกลเบ้ืองตน้ 

Principle of microcontroller architecture; C programing for controlling the microcontroller; Application of 
embedded system for controlling; Application of embedded system for interfacing and analyzing with PC; Principle of 
internet of things; PLC and basic control of mechanical robotic arm 
 
921-314   กำรจดักำรกำรซ่อมบ ำรุง      3((3)-0-6) 

Maintenance Management 
แนวคิดการบ ารุงรักษาในอุตสาหกรรมและการบ ารุงรักษาทวีผลท่ี ทุกคนมีส่วนร่วม (ที พี เอ็ม )                    

สถิติของการเสียหาย ความน่าเช่ือถือ การวิเคราะห์ความสามารถในการบ ารุงรักษา  และอตัราการใช้งานได้  การหล่อล่ืน      
กลไกการสึกหรอ ระบบบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั เทคโนโลยีในการติดตามสภาพ การควบคุมการบ ารุงรักษาและระบบส่งงาน 
การจดัองคก์รบ ารุงรักษา บุคลากรและทรัพยากร การบริหารระบบการบ ารุงรักษาดว้ยคอมพิวเตอร์ (ซีเอม็เอ็มเอส) การบริหาร
วงจรอาย ุการรายงานผลการบ ารุงรักษาและดชันีประสิทธิภาพท่ีส าคญั การพฒันาระบบการบ ารุงรักษา 

Industrial maintenance and Total Productive Maintenance (TPM) concepts; failure statistics; reliability; 
maintainability and availability analysis; lubrication; wear mechanism; preventive maintenance systems; condition 
monitoring technologies; maintenance control and work order systems; maintenance organization; personnel and resources; 
computerize maintenance management systems (CMMS); life cycle management; maintenance reports and key performance 
indexes; maintenance system development 
 
921-316   กำรจดักำรโลจสิตกิส์และโซ่อุปทำน      3((3)-0-6) 
  Logistics and Supply Chain Management 
  ขอบเขต ความหมาย บทบาทของโลจิสติกส์และการจดัการห่วงโซ่อุปทานท่ีมีต่อองค์กรธุรกิจ กิจกรรม     
และกระบวนการต่างๆ การจดัซ้ือ การบริการลูกคา้ การขนส่งและระบบสารสนเทศ การน าความรู้พ้ืนฐานในกระบวนการต่างๆ 
ของโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานมาประยกุตใ์ชใ้นองค์กรธุรกิจ การจดัการลีน การจดัการเวลาน าเชิงกลยทุธ์ กลยทุธ์การใช ้      
ผูบ้ริการภายนอกเพ่ือการแข่งขนั โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม การปรับปรุงผลการด าเนินงาน        
ดา้นโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์โลจิสติกส์และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ห่วงโซ่อุปทาน  
  Scopes, meanings, roles of logistics and supply chain management towards business organization; 
activities and processes, procurement, customer service, transportation and information system; applying basic knowledge of 
logistics and supply chain into the business organization; lean management; strategic lead time management; logistics 
outsourcing competitive strategies; green logistics and supply chain; logistics and supply chain performance improvement; e-
logistics and e-supply chain 
 
921-330   กำรศึกษำกำรท ำงำน       3((3)-0-6) 

Work Study 
การศึกษาวิธีการท างานเบ้ืองตน้ พฤติกรรมของการขนถ่ายวสัดุ การเคล่ือนท่ีของคนงานในการปฏิบติังาน 

การใชแ้ผนภูมิและแผนภาพ ขั้นตอนการไหลของกระบวนการผลิต และความสัมพนัธ์ระหว่างคนและเคร่ืองจกัร การศึกษา
เทคนิคการวดัผลงาน การสุ่มตวัอย่าง การวิเคราะห์การเคล่ือนไหวอย่างละเอียด การศึกษาเวลาโดยนาฬิกาจับเวลา เวลา
มาตรฐานแบบก าหนดล่วงหนา้ พ้ืนฐานของการยวทิยา 



Basic work study methods; transportation characteristics; human movement in operations; charts and 
graphs applications; production process flow; man-machine relations; work measurement techniques; random sampling; 
micro movement study; time measurement using stop watch; forecast models; fundamental of ergonomics 

 
921-334   กำรจดักำรโครงกำร      3((3)-0-6) 

Project Management 
เง่ือนไข : นักศึกษำช้ันปีที ่4 
ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวางแผนโครงการ การก าหนดโครงสร้างองค์กร การใช้เทคนิค

เครือข่ายในการควบคุมโครงการและงบประมาณ การวางระบบขอ้มูลโครงการ การประเมินผลโครงการ การยุติโครงการ 
เทคนิคการเขียนเพื่อน าเสนอโครงการ 

Project feasibility studies; project planning; organizational design for projects; network techniques in 
project control; budgeting; project database designing; project evaluations; project termination; project proposal preparation 

 
921-339  อเิลค็ทรอนิกส์                                      3((2)-3-4)  
                     Electronics 

สารก่ึงตัวน า ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ออสซิลเลเตอร์ เฟส แอมพลิฟายเออร์ และโอเปอเรชันแนล                
แอมพลิฟายเออร์ ปฏิบัติการในหัวขอ้ มลัติมิเตอร์ ลักษณะสมบัติของไดโอด ฮาล์ฟเวฟเรคติไฟเออร์ ฟูลเวฟเรคติไฟเออร์        
เพวเวอร์ซับพลาย ออสซิลโลสโคป ทรานซิสเตอร์ และการไบอัสทรานซิสเตอร์ ออสซิลเลเตอร์ แอมพลิฟายเออร์และ             
โอเปอเรชนัแนลแอมพลิฟายเออร์ ฝึกทกัษะการท าแผน่วงจร 

Semiconductors; diode; transistor; oscillator; phase; amplifier and operational amplifier; Laboratory in 
following topic: millimeter; diode properties; half wave rectifier; full wave rectifier; power supply; oscilloscope; transistor 
and bias transistor; oscillator; amplifier and operational amplifier; circuit 

 
921-349  พลงังำนทดแทน       3((3)-0-6) 

Renewable Energy 
แหล่งและชนิดของพลงังานทดแทน กระบวนการเปล่ียนรูปพลงังานและวิธีการเก็บอุปกรณ์และการท าให้

เกิดผลในกระบวนการเปล่ียนรูปพลงังาน การประเมินแหล่งพลงังานทดแทน 
Sources and types of renewable energy; energy conversion processes and storage methods; equipment’s 

and implementations in energy conversion processes; evaluation of renewable energy sources 
 
921-351   กำรท ำควำมเยน็และกำรปรับอำกำศ      3((3)-0-6) 

Refrigeration and Air Conditioning 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 921-203 อุณหพลศำสตร์ 1 
หลกัการท าความเยน็และระบบท าความเยน็ การท าความเยน็แบบอดัไอโดยวิธีกลส าหรับการอดัชั้นเดียว

และสองชั้น อุปกรณ์ของระบบท าความเยน็ เคร่ืองอดัไอ เคร่ืองควบแน่น เคร่ืองระเหย อุปกรณ์ควบคุมการไหลของสารท าความ
เยน็ อุปกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ ชนิดของสารท าความเย็น ไซโครเมตริก การควบคุมเบ้ืองตน้ในระบบปรับอากาศ การค านวณ
ปริมาณความเยน็ การออกแบบระบบท่อลมและท่อน ้ าสารท าความเยน็ 

Principle of refrigeration and refrigeration system; vapor compression refrigeration, single-stage and 
multistage compression; the equipment’s in the refrigeration system; compression; condenser; evaporator; refrigerant flow 



control devices; auxiliary equipment; type of refrigerant; Psychometric; fundamental of air conditioning system control; 
cooling load calculation; design of duct system and refrigerant piping 
 
921-352   กำรจดักำรธุรกจิส ำหรับวศิวกรและกำรเป็นผู้ประกอบกำร    3((3)-0-6) 

Business Management for Engineer and Entrepreneurship 
ประเภทขององค์การธุรกิจ กระบวนการจดัการ การวางแผน การจดัองค์กร การบริหารบุคคลการสั่งการ     

และการควบคุม หลักการของการตลาด ความรู้เบ้ืองตน้ในการเป็นผูป้ระกอบการใหม่ การประเมินศักยภาพในการเป็น
ผูป้ระกอบการ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการ แผนธุรกิจและการจดัท าแผนธุรกิจ     
การวิเคราะห์สถานการณ์เป้าหมาย การส ารวจและการวิจยัตลาดกลยทุธ์การตลาดส าหรับธุรกิจใหม่ การพยากรณ์ความตอ้งการ
ทางการตลาด เทคนิคการขาย การวางแผนการตลาด การบริหารการผลิต การวางแผนการผลิต/บริการ การวางแผนการบริหาร
องค์กรและทรัพยากรมนุษย ์ระบบบัญชีผูป้ระกอบการ วิเคราะห์งบการเงิน การจดัท าแผนการเงิน การวิเคราะห์ความเส่ียง      
และความไวในการประกอบการธุรกิจ การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาในการประกอบการธุรกิจ แหล่งเงินทุนระบบภาษีอากร                   
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เครือข่ายธุรกิจ การบริการของภาครัฐเพ่ือผูป้ระกอบการ จริยธรรม ในการประกอบธุรกิจ 

Type of business; management process, planning, organizing, staffing, directing, controlling; marketing 
concept, introduction to the new entrepreneur creation; entrepreneurship appraisal; business opportunity analysis; project 
feasibility study; business plan and its creation; SWOT analysis; market survey and research; marketing strategy for new 
business; demand forecasting in marketing; salesmanship; marketing planning; production management; production and 
service planning; organization and human resource management; accounting; financial analysis; financial planning; 
business’s risk analysis; intellectual property management; investment funding sources; tax and business laws and 
regulations; business networking; public sector’s services and facilities; business ethics 
 
921-353   กำรจดักำรกลยุทธ์และนโยบำยอุตสำหกรรม     3((3)-0-6) 
  Strategic Management and Industrial Policy 
  ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับกลยุท ธ์และนโยบายอุตสาหกรรม กลยุท ธ์ระดับต่างๆ ตัวแบบ                  
และกระบวนการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม อุตสาหกรรม และการพฒันาความสามารถในการแข่งขนั 
การก าหนดกลยทุธ์และนโยบายอุตสาหกรรม การสร้างความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั การควบคุมกลยทุธ์
เพ่ือพฒันาอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งย ัง่ยนื กรณีศึกษาทางอุตสาหกรรม 
  Meanings and concepts about business strategy and policies; different level strategies, models and 
strategic decision making process; analysis of surroundings, industry and competition; strategic determination and 
competitive advantages creation; implementing the strategies; strategy control; business case studies 
 
921-354  กำรประยุกต์ใช้คอมพวิเตอร์ส ำหรับกำรจดักำรงำนวศิวกรรม  3((3)-0-6) 
  Computer Application for Engineering Management  
  ระบบคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ การใช้งานซอฟท์แวร์ประยุกต์เฉพาะทาง การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใชใ้นงานดา้นการจดัการทางวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนการแกปั้ญหา การตดัสินใจดา้นการวางแผน     
การจดัการ การผลิต และการควบคุมคุณภาพ 
  Computer system and software; use of specific applied software; computer programming for engineering 
management to support decision making, planning, management, production, and quality control 
 



921-356   กำรฝึกงำน       G/P/F (≥ 320 ช่ัวโมง) 
Practical Training 
การฝึกงานในสาขาการจัดการงานวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง ในฤดูร้อนระหว่างชั้ นปี ท่ี  3               

ผลการฝึกงานจากวศิวกรท่ีมีประสบการณ์ผูดู้แลจะถูกส่งมายงัคณะเพ่ือพิจารณาเกรดเป็นอกัษร G  P หรือ F 
Students are required to undertake practical training in the field of engineering management not less than 

320 hours during the summer session of the third year, supervisor reports are submitted to the faculty for evaluation, students 
will be graded either Distinction (G) Pass (P) or Fail (F) 

 
921-407   สัมมนำและกจิกรรม       1(0-2-1) 
  Seminar and Activity 

ให้นกัศึกษาเรียนรู้กรณีศึกษาต่างๆ ในงานวิศวกรรม วิเคราะห์ปัญหา และหาขอ้เสนอแนะโดยการเขา้ร่วม
ประชุม/สมัมนา หรือเชิญวทิยากรมาบรรยาย โดยใหน้กัศึกษาไดอ้ภิปรายแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

An interactive course based on seminars and guest speakers’ lecture; case studies; discussion an 
engineering management and problem analysis 

 
921-408   หัวข้อพเิศษกำรจดักำรงำนวศิวกรรม     3((3)-0-6) 

Special Topics in Engineering Management 
ทางหลกัสูตรอาจจะเปิดวชิาพิเศษ หรืออาจจะเสนอวชิาใดของหลกัสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในสถาบนัอุดมศึกษา

เป็นวิชาพิเศษก็ได้ โดยเป็นวิชาท่ีทางคณะพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่ออาชีพการจัดการอุตสาหกรรม และผ่าน               
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ วชิาพิเศษแต่ละวชิาจะเป็นวชิาบรรยาย และ/หรือปฏิบติัการ  

 
The program may open a special course or may be any of the other courses offered by higher education 

institutions are also special courses; the course is of the opinion that the benefits of professional management and approved 
by the board of faculty; special courses for each course will be lecture subjects and / or practice 

 
921-412   โครงงำนวศิวกรรม 1       1(0-3-0) 

Engineering Project I 
ศึกษาปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบังานในสาขาวชิาการจดัการงานวิศวกรรม ภายใตก้ารแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

โดยมีการก าหนดหวัขอ้เร่ืองท่ีสนใจ ศึกษาคน้ควา้เอกสารหรือท าการทดลองเบ้ืองตน้ เขียนขอ้เสนอโครงงาน สอบโครงร่าง 
 Study the problem related to engineering management under supervision of advisor; choosing interested 

topic; preliminary study; proposal writing; proposal examination 
 
921-413   โครงงำนวศิวกรรม 2       6(0-18-0) 

Engineering Project II 
รำยวชิำวชิำบังคบัเรียนก่อน : 921-412 โครงงำนวศิวกรรม 1 
นกัศึกษาท าโครงงานท่ีเก่ียวกบัสาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม โดยผา่นความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูส้อน 

และตอ้งท าปริญญานิพนธ์ใหเ้สร็จสมบูรณ์เพ่ือใหส้าขาวชิาเก็บรักษา หลงัผา่นการสอบปากเปล่า 



Students will implement the approved the industrial engineering project proposal developed in 
Engineering Project 1. They will present the completed project to an examine committee. Successful projects are to be typed, 
bound and submitted to the faculty 
 
921-414  สหกจิศึกษำ 1       1((1)-0-2) 
  Co-operative Study I 

  เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ ห รือ          
หน่วยงานราชการ  
   Preparing for working in industrial factory, state enterprise or government office 
  
921-415  สหกจิศึกษำ 2       6(0-18-0) 
  Co-operative Study II 

รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 921-414 สหกจิศึกษำ 1 
การปฏิบติังานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานราชการเสมือนเป็นพนกังาน

จริง เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ภายใต้การให้ค  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์รับผิดชอบและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เช่นเดียวกบับุคลากรของหน่วยงานนั้น 

Working in industrial factory, state enterprise or government office as if the student is a real employee for 
one semester under the supervision of the lecturers; evaluation by the personnel of the organization 

 
922-201  กระบวนกำรผลติ         3((3)-0-6) 

Manufacturing Processes 
ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต  การหล่อ การข้ึนรูป การกดั การกลึง และการเช่ือมความสัมพนัธ์

ระหว่างกระบวนการผลิตและวสัดุ หลกัการพ้ืนฐานของการคิดตน้ทุนกระบวนการผลิต คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 
คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต 

 Theory and concept of manufacturing processes, casting, forming, machining and welding; material and 
manufacturing processes relationships; fundamental of manufacturing cost; Computer Aided Design (CAD); Computer Aided 
Manufacturing (CAM) 

 
922-300   กำรควบคุมคุณภำพ       3((3)-0-6) 

Quality Control 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 921-209 สถิตวิศิวกรรม 

  ประวติัความเป็นมาและความส าคญัของการควบคุมคุณภาพ การบริหารการควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถิติท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมคุณภาพ เทคนิคการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุม วิศวกรรม          
ความน่าเช่ือถือส าหรับการผลิต แผนการชกัส่ิงตวัอยา่ง เส้นโคง้ โอซี แผนการชกัส่ิงตวัอยา่งเชิงเด่ียว แผนการชกัส่ิงตวัอยา่งเชิง
คู่ แผนการชกัส่ิงตวัอย่างหลายเชิง มาตรฐานแผนการชกัส่ิงตวัอย่าง ระบบการบริหารคุณภาพ การบริหารคุณภาพโดยรวม 
เคร่ืองมือในการควบคุมคุณภาพ 7 อยา่ง การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมคุณภาพ 
  History evolution and importance of quality control; quality control management; industrial product 
standards; statistic related to the quality control; quality control techniques; control charts, engineering reliability for 



manufacturing; sampling plans; OC curves; single sampling plans; double sampling plans; multiple sampling plans; military 
standard sampling plan, quality management system; TQC, QC 7 tools; computer application for quality control 
 
922-303   กำรออกแบบโรงงำนอุตสำหกรรม     3((2)-2-5) 

Industrial Plant Design 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน: 921-330 กำรศึกษำกำรท ำงำน 

  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการออกแบบโรงงาน การวเิคราะห์เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการออกแบบโรงงาน การวางผงั
โรงงานและส่ิงอ านวยความสะดวก การขนถ่ายวสัดุธรรมชาติของปัญหาการวางผงัโรงงาน สถานท่ีตั้งโรงงาน การวิเคราะห์
ผลิตภณัฑ ์ระบบบริการพ้ืนฐานและหนา้ท่ีเสริม การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 
  Introduction to plant design, preliminary analysis of plant design, layout and facilities planning; material 
handling; nature of plant layout problems; plant location; product analysis; basic types of layout service and auxiliary 
functions; computer application for industrial plant design 
 
922-402   กำรวจิยักำรด ำเนินงำน       3((3)-0-6) 

Operations Research 
  ปรัชญา และประวติัความเป็นมาของการวิจยัด าเนินงาน การวิจยัการด าเนินงานในอุตสาหกรรมสมยัใหม่ 
การแกปั้ญหาทางวิศวกรรมเน้นการใชต้วัแบบทางคณิตศาสตร์และการเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ก าหนดการเชิงเส้น      
ตวัแบบการขนส่ง การวิเคราะห์ข่ายงานแบบเพิร์ท และซีพีเอ็ม ทฤษฎีเกม ทฤษฎีแถวคอย โปรแกรมพลวตั และแบบจ าลอง      
ในกระบวนการตดัสินใจ ซอฟตแ์วร์ส าหรับการวจิยัด าเนินงาน 
  Philosophy and history of operation research; operations research in modern industrial; engineering 
problem solving emphasis on the use of mathematical models and computer programming, linear programming, 
transportation model, network models including PERT and CPM, game theory, queueing theory, dynamic programming and 
simulation in decision making process; software for operation research 
 
923-441  กำรจดักำรส่ิงแวดล้อมอุตสำหกรรม     3((3)-0-6) 

Industrial Environmental Management  
  ระบบอุตสาหกรรม หลกัการจดัการส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม เคร่ืองมือท่ีใชง้านในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
อุตสาหกรรม การป้องกันมลพิษ การบ าบัด การก าจัด การน ากลบัมาใช้ใหม่ การใช้ระบบบริหารจัดการทางส่ิงแวดล้อม          
และเคร่ืองมือทางสังคมเศรษฐศาสตร์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เทคโนโลยีเพ่ือการจดัการส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม มาตรฐาน
ส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม และกรณีศึกษา 
  Industrial system; principle of industrial environmental management; tools use for industrial 
environmental management, pollution prevention, treatment, disposal, recycling, environmental management system, social, 
economic tools and related laws; technologies for industrial environmental management; industrial environmental quality 
standard; and  case study 
 
924-321  กำรจดักำรควำมปลอดภัยในอุตสำหกรรม    3((3)-0-6) 
  Industrial Safety Management  

ความส าคญัของความปลอดภยัในอุตสาหกรรม อุบติัเหตุ การสอบสวนและวิเคราะห์อุบติัเหตุ การจดัการ
ความปลอดภยัในกระบวนการผลิต ความปลอดภยัเชิงระบบ การป้องกนัอคัคีภยั ความปลอดภยัในการท างานกบัเคร่ืองจกัร 



เคร่ืองมือกล ไฟฟ้า สารเคมีและวตัถุอนัตราย มลภาวะในอุตสาหกรรมและผลต่อมนุษย ์การน าความรู้ดา้นอาชีวอนามยัและ
วศิวกรรมมนุษยม์าใชเ้พ่ือความปลอดภยั การส่ือสารเพ่ือความปลอดภยั การส่งเสริมความปลอดภยัในการท างาน การจดัการเหตุ
ฉุกเฉินในอุบติัภยัขนาดใหญ่หรืออุบติัภยัรุนแรง นโยบายและระบบการจดัการเก่ียวกบัความปลอดภยั มาตรฐานและกฎหมาย
ดา้นความปลอดภยั 

Importance of industrial safety, accidents; investigate and accident causes analysis, safety management in 
process, safety system, fire prevention, safety in machine; machine tool; electric; chemical and hazardous material, pollution 
in industry and its effects to human, application of occupational health and human factors for safety, safety communication, 
safety promotion in workplace, emergency operation management, policy and safety management system, safety standard 
and laws. 
 
934-020  คณิตศำสตร์วทิยำศำสตร์กำยภำพ 1     3(3-0-6) 
  Physical Science Mathematics I 
  ฟังก์ชนัและกราฟ ลิมิตและความต่อเน่ือง อนุพนัธ์และการประยกุต์ ปริพนัธ์และการประยกุต์ ปริพนัธ์ไม่
ตรงแบบ 
  Function and graph; limit and continuity; differentiation and applications; integration and applications; 
improper integrals 
 
934-021  คณิตศำสตร์วทิยำศำสตร์กำยภำพ 2     3(3-0-6) 
  Physical Science Mathematics II 

รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 934-020  คณิตศำสตร์วทิยำศำสตร์กำยภำพ 1 
  ฟังก์ชนัของหลายตวัแปร ปริภูมิสามมิติและเวกเตอร์ อนุพนัธ์ของฟังก์ชนัหลายตวัแปร ปริพนัธ์สองชั้น         
และการประยกุต ์ปริพนัธ์สามชั้นและการประยกุต ์ปริพนัธ์ตามเสน้และปริพนัธ์ตามผิว เวกเตอร์แคลคูลสั 
  Function of several variables; three-dimensional space and vector; derivatives of several variables; double 
integrals and applications; triple integrals and applications; line integral and surface integral; vector calculus 
 
934-022  คณิตศำสตร์วทิยำศำสตร์กำยภำพ 3     3(3-0-6) 
  Physical Science Mathematics III  

รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 934-021  คณิตศำสตร์วทิยำศำสตร์กำยภำพ 2 
  ปริพนัธ์หลายชั้น สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัเชิงเสน้อนัดบัสองท่ีมีสมัประสิทธ์ิเป็นค่าคงตวัและการประยกุต ์
ฟังกช์นัพิเศษ สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัเชิงเสน้อนัดบัสองมีสมัประสิทธ์ิเป็นตวัแปรและการประยกุต ์
  Multiple integration, second order linear differential equation with constant coefficients and its 
application, special function, second order linear differential equation with variable coefficients and its application 
 
937-011  เคมพืี้นฐำน       3(3-0-6) 
   Basic Chemistry  
  โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พนัธะเคมี ปริมาณสารสัมพนัธ์ สสารและสถานะของสสาร สมบติัของ
สารละลาย อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลกรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ 



  Atomic structure and periodic table; chemical bonding; stoichiometry; matter and state of matter; 
properties of solutions; thermodynamic chemistry; chemical kinetics; chemical equilibrium; acid-base equilibrium; 
electrochemistry; nuclear chemistry 
 
937-012   ปฏิบัตกิำรเคมพืี้นฐำน      1(0-3-0) 
   Basic Chemistry Laboratory 
   รำยวชิำบังคบัเรียนก่อนหรือเรียนร่วม : 937-011 เคมพืี้นฐำน  
                 เลขนัยส าคัญ  เคร่ืองตวงและความแม่นย  า การแยกของแข็งออกจากของเหลว ปริมาณสารสัมพันธ์            
การหาน ้ าหนกัโมเลกุลของสารโดยการวดัอุณหภูมิท่ีลดลงของจุดเยือกแข็ง อุณหพลศาสตร์เคมี การหาค่าพีเอชของสารละลาย
กรด-เบส สารละลายบฟัเฟอร์ สมดุลเคมี เคมีไฟฟ้า 
  Significant figure; volumetric glassware and precision; separation of solid from liquid; stoichiometry; 
molecular weight determination by freezing-point depression; thermochemistry; pH determination of acid-based solution; 
buffer solution; chemical equilibrium; electrochemistry 
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