
 

 

  หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิติกส 

   (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2557) 
 

                     ช่ือสถาบันอุดมศกึษา   มหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

                       คณะ                    ศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร    

 

หมวดที่  1  ขอมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร  

1)  รหัสหลักสูตร    0206   /รหัสสาขาวชิา  1734 
 

2) ช่ือหลักสูตร 

  ภาษาไทย       :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส 

  ภาษาอังกฤษ       :  Bachelor of Engineering Program in Logistics Engineering 
 

 

2. ช่ือปรญิญา  

ชื่อเต็มภาษาไทย      :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส)  

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Engineering (Logistics Engineering)  
 

ชื่อยอภาษาไทย       :  วศ.บ. (วิศวกรรมโลจิสติกส) 

ชื่อยอภาษาอังกฤษ   :  B.Eng. (Logistics Engineering) 
 

 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1  หลักสูตร  

         3.1.1  จํานวนหนวยกติตลอดหลักสูตร  

                    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส  ผูสําเร็จการศกึษา

ตองเรยีนไมนอยกวา 130  หนวยกติ  
 

   3.1.2   โครงสรางของหลักสูตร  

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ  วิศวกรรมโลจสิตกิส  ประกอบดวยสัดสวนหนวยกติ 



 

 

แตละหมวดวชิาและแตละกลุมวิชา ดังนี้  
 

3.1.3  รายวชิา  

   1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป ตองเรยีนทุกกลุมวิชาไมนอยกวา    30     หนวยกติ 

                  2)  หมวดวชิาเฉพาะดาน   เรยีนไมนอยกวา   94  หนวยกติ 

                 2.1 กลุมวชิาแกน    เรยีนไมนอยกวา  21   หนวยกติ 

4011314 

 

ฟสกิสสาํหรับวิศวกรรม 1 

(Physics for Engineering 1) 

3(3-0-6) 

4011315 

 

ปฏิบัตกิารฟสกิสสาํหรับวิศวกรรม 1 

(Physics Laboratory for Engineering 1) 

1(0-2-1) 

4011316 

 

ฟสกิสสาํหรับวิศวกรรม 2 

(Physics for Engineering 2) 

3(3-0-6) 

4011317 

 

ปฏิบัตกิารฟสกิสสาํหรับวิศวกรรม 2 

(Physics Laboratory for Engineering 2) 

1(0-2-1) 

 

4013308 

 

อุณหพลศาสตร 

(Thermodynamic) 

3(3-0-6) 

 

4021117 

 

เคมีสําหรับวศิวกรรม 

(Chemistry for Engineering) 

3(3-0-6) 

 

4021118 

 

ปฏิบัตกิารเคมีสําหรับวศิวกรรม 

(Chemistry Laboratory for Engineering) 

1(0-2-1) 

 

4113211 

 

วิศวกรรมความปลอดภัย 

(Safety Engineering) 

3(3-0-6) 

 

5514104 

 

วัสดุวิศวกรรม 

(Engineering Materials) 

3(3-0-6) 

 

5561603 

 

กลศาสตรวิศวกรรม 

(Engineering Mechanics) 

3(3-0-6) 

 

5563204 

 

การเขียนแบบวิศวกรรม 1 

(Engineering Drawing 1) 

3(2-2-5) 

5563205 

 

การเขียนแบบวิศวกรรม 2 

(Engineering Drawing 2) 

3(2-2-5) 



 

 

5653615 

 

สถติวิิศวกรรม 

(Engineering Statistics) 

3(3-0-6) 

 

5643115 

 

คณติศาสตรวิศวกรรม 1     

(Engineering Mathematics 1) 

3(3-0-6) 

5593715 

 

กลศาสตรของไหล 

(Fluid Mechanics) 

3(3-0-6) 

 

5593718 

 

กลศาสตรของแข็ง 

(Solids Mechanics) 

3(3-0-6) 

 

5643116 

 

คณติศาสตรวิศวกรรม 2  

(Engineering Mathematics 2) 

3(3-0-6) 

5643117 

 

คณติศาสตรวิศวกรรม 3  

(Engineering Mathematics 3) 

3(3-0-6) 

 

5643118 

 

คณติศาสตรวิศวกรรม 4  

(Engineering Mathematics 4) 

3(3-0-6) 

 
 

                2.2  กลุมวชิาเอกบังคบั    เรยีนไมกวา  54  หนวยกติ 

3603102 

 

การจัดการโลจสิตกิสและโซอุปทาน  

(Logistics and Supply Chain Management) 

3(3-0-6) 

 

3603104 

 

การจําลองสถานการณในการผลติและโลจสิตกิส 

(Simulation in Production and Logistics) 

3(3-0-6) 

 

3603302 

 

การขนสงและการกระจายสนิคา  

(Transportation and Distribution) 
3(3-0-6) 

3604103 

 

การออกแบบโลจสิตกิสและโซอุปทาน  

(Design of Logistics and Supply Chain) 
3(3-0-6) 

3604104 

 

การจัดการคลังสนิคาและสนิคาคงคลัง  

(Inventory and Warehouse Management) 
3(3-0-6) 

3604105 

 

โปรแกรมโลจสิตกิสเบ้ืองตน  

(Introduction to Logistics Program) 

3(3-0-6) 

 

3604106 

 

การวางแผนและการควบคุมการผลติ  

(Production Planning and Control) 

3(3-0-6) 

 



 

 

3604408 

 

การขนถายวัสดุ  

(Material Handling) 
3(3-0-6) 

3604409 

 

การออกแบบระบบขนถายวัสด ุ 

(Material Handling Systems Design) 
3(3-0-6) 

5511307 

 

ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม  

(Industrial Safety) 
3(3-0-6) 

5564202 

 

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม  

(Industrial Plant Design) 

3(3-0-6) 

 

5614319 

 

การควบคุมคุณภาพ  

(Quality Control) 

3(3-0-6) 

 

5614320 

 

การวิเคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรม  

(Industrial Cost Analysis) 

3(3-0-6) 

 

5643119 

 

กระบวนการผลติ  

(Manufacturing Processes) 

3(3-0-6) 

 

5643120 

 

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม  

(Engineering Economy) 

3(3-0-6) 

 

5643121 

 

วิศวกรรมการซอมบํารุง  

(Maintenance Engineering) 

3(3-0-6) 

 

5643536 

 

การศกึษาการทํางานทางอุตสาหกรรม  

(Industrial Work Study) 

3(3-0-6) 

 

5644915 

 

การวิจัยการดาํเนนิงานสาํหรบัวิศวกร  

(Operations Research for Engineers) 

3(3-0-6) 

 

5653616 

 

ความนาจะเปนและสถติวิิศวกรรม  

(Probability and Engineering Statistics) 

3(3-0-6) 

 

5664901 การเตรยีมโครงงานวศิวกรรมโลจสิตกิส  

(Logistics Engineering Project Preparation) 

1(0-3-6) 

5664902 โครงงานวศิวกรรมโลจสิตกิส  

(Logistics Engineering Project) 

2(0-6-3) 

5664903 สัมมนา  

(Seminar) 

3(2-2-5) 



 

 

 

       2.3  วชิาเอกเลือก  ไมนอยกวา  12  หนวยกติ 

          เลอืกเรยีนไมนอยกวา 12 หนวยกติ จากรายวิชาจากกลุมใดกลุมหนึ่ง หรอืหลายกลุมดงัตอไปนี้ 
 

              1)  กลุมวชิาดานวัสด ุกระบวนการผลิต ระบบงานและความปลอดภัย 

 

               2) กลุมวชิาดานระบบคุณภาพ สถติิและคณิตศาสตรประยุกต 

 

5614110 การออกแบบผลติภัณฑ  

(Product Design) 

3(3-0-6) 

5643537 การออกแบบการทํางานและการยศาสตร  

(Workplace Design and Ergonomics) 

3(3-0-6) 

5643635 วศิวกรรมเครือ่งมอื  

(Tool Engineering) 

3(3-0-6) 

5564626 ระบบอัตโนมัตสิาํหรับการขนถายวสัดุ  

(Automatic Systems for Material Handling) 

3(3-3-6) 

5564627 การขนสงวัตถุอันตรายและของเสยีอนัตราย  

(Transport of Hazardous Wastes) 

3(3-0-6) 

5504204 การประกันคุณภาพทางอุตสาหกรรม  

(Industrial Quality Assurance) 

3(3-0-6) 

5511218 คอมพิวเตอรประยุกตสาํหรับวศิวกรอุตสาหการ  

(Computer Applications for Industrial Engineers) 

3(3-0-6) 

5512210 การออกแบบแผนการทดลองสาํหรับวศิวกร  

(Experimental Design for Engineers) 

3(3-0-6) 

5513204 วศิวกรรมระบบ  

(System Engineering) 

3(3-0-6) 

5514317 การจดัการอุตสาหกรรม  

(Industrial Management) 

3(3-0-6) 

5644539 วศิวกรรมคุณภาพ  

(Quality Engineering) 

3(3-0-6) 



 

 

                         

               3)  กลุมวชิาดานการจดัการการผลติและดําเนนิการ 

                 

                 4) กลุมวชิาดานการจดัการโลจสิติกส 

3603105 การจดัการโลจสิตกิสและโซอุปทานระดับโลก  

(Global Logistics and Supply Chain Management) 

3(3-0-6) 

3604107 ระบบการวางแผนทรัพยากรขององคกร  

(Enterprise Resource Planning System) 

3(3-0-6) 

3603406 กลยุทธการขนสง  

(Transportation Strategy) 

3(3-0-6) 

3604405 กฎหมายการคาและพธีิการศุลกากร  

(Legal Aspect for Trade and Custom) 

3(3-0-6) 

5504205 การศกึษาความเปนไปไดของโครงการอุตสาหกรรม  

(Industrial Project Feasibility Study) 

3(3-0-6) 

5644540 มลพิษทางอุตสาหกรรม  

(Industrial Pollution) 

3(3-0-6) 

3602301 เทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับโลจสิตกิสและโซอุปทาน 

(Information Technology for Logistics and Supply Chain) 

3(3-0-6) 

3603405 การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  

(Multi-Modal Transport) 

3(3-0-6) 

3602404 การบรหิารการจัดซื้อ  

(Purchasing Management) 

3(3-0-6) 

3602405 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับโลจสิตกิส  

(Legal Aspect for Logistics) 

3(3-0-6) 

3604402 การจดัการขนสงทางทะเล  

(Marine Transport Management) 

3(3-0-6) 

3604403 การจดัการขนสงทางอากาศ  

(Airfreight Management) 

3(3-0-6) 



 

 

 

3604404 การจดัการขนสงทางบก  

(Land Transport Management) 

3(3-0-6) 

3604401 ระบบบรรจุภัณฑ  

(Packaging System) 

3(3-0-6) 

                   2.4 กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ  เรยีนไมนอยกวา   7   หนวยกติ    

    

5663801 การเตรยีมฝกประสบการณวิชาชพีวศิวกรรมโลจสิตกิส 

(Preparation for Professional Experience of the Engineering 

Logistics) 

1(60) 

5664801 การฝกประสบการณวชิาชพีวิศวกรรมโลจสิตกิส 

(Field Experience in Engineering Logistics)  

6(600) 

6003801 เตรยีมสหกจิศกึษา 

(Cooperative Education Preparation) 

1(60) 

6004801 สหกจิศกึษา 

(Cooperative  Education) 

6(600) 

            
   

3. หมวดวชิาเลือกเสร ี ไมนอยกวา 6  หนวยกติ 

 ใหเลอืกเรยีนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  โดยไมซ้ํากับรายวิชาท่ี 

เคยเรยีนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาท่ีกาํหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกติรวมในเกณฑการสาํเร็จ 

ของหลกัสตูรนี้ 

 



 

 

 

 3.1.5  คําอธบิายรายวชิา  

1) หมวดวชิาการศกึษาทัว่ไป 

1.1  กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร 
 

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1500112        ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการสืบคน                              3(2-2-5)  

                (Thai for Communication and  Information  Retrieval) 

      การพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใหเห็นความสาํคัญของภาษาไทยท่ีเปนเครื่องมือ 

การสื่อสารและการสืบคนสารตาง ๆ.จากทรัพยากรสารนิเทศ..การสรุปการตีความ. 

การขยายความและการนําเสนอผลการสืบคน  จากสารท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน    

โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา 
 

           Development of Thai language skills in recognition of Thai language 

for communication and information retrievals from various sources; conclusion, 

interpretation and presentation of the findings relating to daily life focusing on 

process of integrated language skills 

 

1500113        ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1                                                    3(2-2-5) 

             (Foundation of English 1) 

           การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (การฟง การพูด การอานและ 

การเขียน) เพื่อเพิ่มศักยภาพการใชภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในบรบิททางวิชาการและสังคม 
 

           Development of communicative English language skills (listening, speaking,  

reading and writing) to enable students to function effectively in a basic range of  

academic and social contexts. 

 

 

 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1500114    ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2                                                   3(2-2-5) 

             (Foundation of English 2) 

                   วชิาท่ีตองเรยีนมากอน: 1500113 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1  

          การพัฒนาทักษะภาษอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  เพ่ือเพิ่มศักยภาพการใช 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานข้ันสูงในบรบิททางวิชาการและสังคม 

          Further development of communicative English language skills to enable 

students to Function effectively in more advanced range of academic and social 

               

1500115    ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ                                                 3(2-2-5) 

              (English for Academic Purposes) 

           การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่หลากหลาย  เชื่อมโยงเนื้อหา 

ภาษาอังกฤษท่ัวไปและภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในสาขาท่ีเรียนกับทักษะการเรียน 

ภาษาอังกฤษ  การฝกใชภาษาอังกฤษเพ่ือเปนเครื่องมือในการศกึษาดวยตนเองและ 

งานวิจัยในสาขาเฉพาะทาง 

           Development of integrated communicative English language skills bridging  

the gap between general English and academic English needed it the learner’s field. 

Study skills for English language learning. Practice in utilizing English as a tool for  

individual study and research on a particular field of study. 

 

1500116    การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                 3(2-2-5)               

                    (Reading Practice of English) 

           เทคนคิการอานและฝกอานบทความท่ีหลากหลาย  รวมท้ังหนงัสอือางอิง 

ตาง ๆ 

                               Reading techniques and practice reading passages of different types 

including external books.   



 

 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1500117    การเขยีนข้ันพ้ืนฐานภาษาองักฤษ                                      3(2-2-5) 

              (Basic Writing of English)  

                                ฝกเขยีนประโยคตาง ๆ  ท่ีใชหลักไวยากรณอยางถกูตอง 
 

                                Students practice writing sentence using the correct grammar.  
 

1500118    ทักษะการพูดข้ันพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ                               3(2-2-5) 

                   (Basic Oral Skills of English)  

            ฝกทักษะการพูด  การฟง  ท่ีเนนการออกเสยีงหนัก เบาของคาํและประโยค 

อยางถูกตอง  ฝกฟงและพูดบทสนทนาข้ันพ้ืนฐานตาง ๆ 

            Students practice oral-aural skills with emphasis on basic stress  

patterns  of words and sentences and practice listening and speaking simple   

dialogues. 

 

1561110    ภาษาญี่ปุนเบื้องตน                                                     3(2-2-5)                                                            

                  (Japanese for Beginners ) 

                      ฝกทกัษะ 4 ทักษะ  อยางบูรณาการ  โดยฝกทกัษะการฟง  การออกเสยีงและ 

การพูดขั้นพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ฝกทักษะการเขียนประโยคงาย ๆ  ฝกทักษะ 

การอานขอความสัน้ ๆ และคาํศัพทท่ีใชในชวิีตประจําวัน รวมท้ังศกึษาและฝกตัวอักษร   

ฮริางานะ  คาตะคานะ และตัวอักษรคันจ ิ ระดับตน  ประมาณ 40 ตัว 

          Practice of four integrated language skills focusing on listening, pronunciation 

and basic speaking skill in daily life, practice of simple sentence writing skill, reading 

of short passages, vocabulary using in daily life, including study and practice of forty 

basic letters of Hirangana, Khatakhana and Kunji 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1571115    ภาษาจนีเบื้องตน                                                           3(2-2-5) 

                  (Chinese for Beginners ) 

           ระบบสัทศาสตรอักษรภาษาจนีกลาง  และหลกัเบื้องตนของตัวอักษรจนีฝกอาน 

ศัพท  วล ี ประโยคและขอความอยางงาย   ศกึษาและฝกเขียนโครงสรางพ้ืนฐานของรูป 

ประโยคท่ีสัน้และงาย  ตลอดจนศกึษาและฝกการใชพจนานุกรม  จนี-ไทย และไทย-จนี 

           Mandarin Chinese phonetics and introduction to Chinese letters, practice of 

reading vocabulary, phrases, simple sentences and messages, study and practice of 

basic Chinese structure writing including study and practice of using a Chinese 

dictionary, Chinese-Thai and Thai-Chinese dictionaries 
 

1581107 ภาษามาเลยเบือ้งตน                       3(2-2-5) 

                    (Malay for Beginners)   

            ควรฝกทักษะท้ัง  4   อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน 

เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจาํวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตน  การบอกเวลา 

การซื้อของ  เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ  สามารถสรปุและตอบคําถามได  การ

เขียนประโยคงาย ๆ  ได  

  Practice of four integrated language skills, study on basic Malay structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Malay sentence writing. 
 

1661108 ภาษาเกาหลีเบื้องตน        3(2-2-5) 

  (Korean for Beginners) 

             ฝกทักษะทัง้  4  อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว  การบอกเวลา    

การซื้อของ  เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ  สามารถสรปุและตอบคําถามได  การ- 

เขียนประโยคงาย ๆ  ได 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

 

             Practice of four integrated language skills, study on basic Korean structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, 

making introductions, telling time and buying things, practice of reading  short 

massages, making conclusion including answering questions and simple Korean 

sentence writing 
 

 

1671104 ภาษาลาวเบือ้งตน         3(2-2-5) 

  (Lao for Beginners) 

                      ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ   ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน   

                    เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวนั  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว  การบอกเวลา   

การซื้อของเปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ  ได 

           Practice of four integrated language skills, study on basic Lao structures and 

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Lao sentence writing 

1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน        3(2-2-5) 

  (Khmer for Beginners) 

  ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน  เนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ  สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ  ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Khmer structures  

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Khmer sentence writing 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

 

1691103 ภาษาพมาเบือ้งตน                 3(2-2-5) 

  (Myanmar for Beginners) 

  ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนนฝก 

บทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ  สามารถสรุปและตอบคาํถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Myanmar 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as 

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of 

reading short massages, making conclusion and answering questions and simple 

Myanmar sentence writing. 

 

1711108          ภาษาเวยีดนามเบือ้งตน                                                  3(2-2-5) 

                    (Vietnamese for Beginners) 

                             ฝกทักษะท้ัง 4  อยางบูรณาการ   ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน 

เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวนั  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว  การบอกเวลา 

การซื้อของ เปนตน การอานฝกอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได 

  การเขียนประโยคงาย ๆ  ได 

           Practice of four integrated language skills, study on basic Vietnamese 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, 

making introductions, telling time and buying things, practice of reading short 

massages, making conclusion and answering questions and simple Vietnamese 

sentence writing 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1741101         ภาษาอนิโดนเีซยีเบือ้งตน                                                 3(2-2-5) 

                    (Bahasa Indonesia  for Beginners)  

          ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ   ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน  เนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ   สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

           Practice of four integrated language skills, study on basic  Indonesia  structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Indonesia  sentence writing 

 
 

        1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร 
 

2522203        คุณธรรม นําความรู                         3(2-2-5)    

                     (Knowledge Led Morality) 

                               ความคิดรวบยอดเชงิวิสัยทศัน  ทฤษฏี  หลักการ  กระบวนการและยุทธศาสตร   

การพัฒนาการเรยีนรูของมนุษย  การคิดเชงิสรางสรรค  การพัฒนาสุขภาพกายและจติใจ    

สตปิญญา  ภาคภูมิใจในความเปนไทย  สํานกึในหนาท่ีพลเมอืงด ีมีคุณธรรมนาํความรู    

จรยิธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชวีติ  มีคุณภาพชวิีตที่ดมีีศกัดิศ์รขีองความเปนมนษุย    

รับผดิชอบตอบานเมือง  สรางสํานกึในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอมและ  

พลังงาน  รูจักการพ่ึงพาตนเอง  ใฝรูและเรยีนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง  บูรณาการ  

ทฤษฏีสูการปฏบัิตไิด 

                               Concepts of vision, theories, principles; process and strategies for learning  

development; creative thinking; intellectual, physical and mental development; being  

proud of Thai citizens; being aware of good citizenship; Thai citizens with knowledge  

leaded by morality and culture for living, good quality of life; responsibility for society;  

being aware of natural resources and energy conservation; self-sufficiency; regular self- 

study; and integration of theories into practice 



 

 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1500104 ความจรงิของชีวติ        3(3-0-6) 

  (Meaning of Life) 

           ใหเขาใจถงึการศกึษาความจรงิของชวิีต  ความหมายของชวีติ  การดาํรงชวิีตใน 

สังคมปจจุบันและโลกยุควิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การนําเอาความจรงิ 

ตามหลักศาสนธรรมและหลกัวิถพุีทธ  ไปประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนาปญญา  

ชวีติและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรมตามหลักศาสนธรรมชวีติท่ีมีสันตสิุข  

และสังคมท่ีมสีันตภิาพ 
 

             Understanding a study on meaning of life, definition, living in present society 

including in science and information technology era, application of Buddhism doctrine 

and   Buddhism principles for problem solutions and development of intellect, life and 

society, development of morality and ethnics based on the Buddhism doctrine for peaceful 

society 

 

1500111         สุขภาวะในการดําเนนิชีวติ                                               3(3-0-6) 

                    (Well-being for Living) 

            ความหมายและขอบขายของเพศศกึษา  ความสําคัญและความจําเปนในการ 

เรยีนเพศศกึษา  ความรูเรื่องเพศวิถแีละองคประกอบเรื่องเพศ  พัฒนาการของมนุษย   

สัมพนัธภาพทางเพศ  ทักษะสวนบุคคล  พฤตกิรรมทางเพศและการแสดงออกสุขภาพ 

ทางเพศ  สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีบทบาทในการหลอหลอมวิถทีางเพศ  กระบวนการ 

สงเสรมิการเรยีนรูเรื่องเพศ 

           Meaning and scope of well-being for life and the usefulness of studying 

well-being including sexual well-being such as human growth, sexual relations, 

personal skills, sexual behavior and how to reveal sexual well-being. Social and 

cultural sectors affecting sexual well-being instructional process 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

2000103    สุนทรยีภาพของชวีติ                          3(2-2-5)       

                (Aesthetic  Appreciation) 

            จําแนกขอตางในศาสตรทางความงาม  ความหมายในสุนทรยีศาสตรเชงิการ 

คิดกับสุนทรยีศาสตรเชงิพฤตกิรรมโดยสังเขป  ความสาํคัญของการรับรูกับความเปนมา 

ของศาสตรทางการเห็น  (The Art of Imagery) ศาสตรทางการไดยนิ (The Art of Sound) 

และศาสตรทางการเคลื่อนไหว  (The Art of Movement) สูทัศนศลิป (Visual Arts) ศลิปะ   

ดนตรี (Musical Arts) และศิลปะการแสดง (Performing Arts) ผานข้ันตอนการเรียนรู 

เชงิคุณคาจาก (1) ระดับการรําลกึ (Precognitive)  (2) ผานข้ันตอนความคุนเคย (Acquainted) 

และ (3) นําเขาสูข้ันความซาบซึ้ง (Appreciative) เพ่ือใหไดมาซึ่งประสบการณของความ   

ซาบซึ้งทางสนุทรยีภาพ (Aesthetic  Appreciation) 
 

     Identification of aesthetical science, definition of thinking aesthetic and 

behavioral aesthetic in brief, importance of introductory perception of the art of 

imagery, the art of sound, the art of movement, visual  arts, musical arts, and 

performing arts through learning processes of 1) precognitive level, 2) acquainted 

level, 3) appreciative level  for getting experience in aesthetic appreciation 
 

 

2500101   พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน              3(3-0-6) 

               (Human Behavior and Self  Development) 

           พฤตกิรรมมนุษยและสาเหตุปจจัยแหงพฤติกรรม  การพัฒนาตนเองของ 

มนุษย  มนุษยสัมพันธเพ่ือการทํางานรวมกันและการอยูรวมกันอยางเปนสุข 
 

            Human behavior and casual factors of behavior, human self development, 

human relations for teamwork and peaceful society 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

             1.3  กลุมวชิาสงัคมศาสตร 
 

2500102 วถิไีทย                            3(3-0-6) 

                    (Thai Living) 

ลักษณะสังคม วัฒนธรรมและประเพณไีทย  การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 

ความสาํคัญของประวัติศาสตรไทย  ประวัติศาสตรทองถิ่น  กระบวนการศึกษา

ประวัตศิาสตรทองถิ่น  การเมืองการปกครองไทยในปจจุบัน  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณา -

จักรไทยฉบับปจจุบัน   การบรหิารราชการแผนดนิและการปกครองทองถิน่  ปญหา

สังคม  กระบวนทัศน  อดตี  ปจจุบัน  อนาคต 
 

Types of society, culture and Thai traditions, change of Thai society, 

importance of Thai history, local history, learning process of local history, present 

Thai government and politics, constitutions of Kingdom of Thailand, national and local 

administration, social problems, past, present and future paradigm  
 

2500107         อาเซยีนศกึษา                                                             3(3-0-6) 

                    (ASEAN Study) 

          ประวัตคิวามเปนมา  พัฒนาการประชาคมอาเซยีน  กลไกอาเซยีน  ปฏญิญาวา 

ดวยความรวมมืออาเซยีน  กฎบัตรอาเซยีน  วิสัยทัศน  วัตถุประสงค  เปาหมาย โครงสราง 

ภาพรวมท่ีมาคาํศัพทและท่ีมาของ  AFTA  เขตการคาเสรแีละสภาพเศรษฐกจิพ้ืนฐาน 

ประชาคมอาเซียนและเหตุผล  องคประกอบของประเทศรวมเจรจาท่ีมีผลกระทบตอ 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนและประเทศไทย การสรางสังคมไทยสูประชาคมอาเซยีน  
 

History, development of ASEAN Association, ASEAN mechanism, declaration 

of ASEAN cooperation, ASEAN Charter, vision, objectives, goals, structure, origin of 

vocabulary and AFTA, Free Trade Area and economic infrastructure, ASEAN 

Association and rationale, components of partner countries affecting the economy of 

ASEAN Association and Thailand, changing Thai society for ASEAN Association 



 

 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

2500103      วถิโีลก                                                                         3(3-0-6) 

                   (Global  Living) 

          สภาพเศรษฐกจิสงัคม  การเมอืง  การปกครองของโลกปจจุบัน  ผลกระทบจาก

สภาพเศรษฐกจิสังคม   การเมือง  การปกครองของโลกตอสงัคมไทย   การปรับตัวของ

สังคมไทยตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  เนนกลุมตาง ๆ ในโลก (ยุโรป  อาเซียน) 

วิเคราะหทิศทางอนาคตของเศรษฐกจิโลกได  
 

          Situations of current  economy, society, politics and government, effects of 

global economy, society, politics and government on Thai society, adaptation of Thai 

society accordance with global change focusing on countries from different parts of the 

world (European countries, Asian countries), analysis of future economic directions 
 

2500108  ชีวติกับส่ิงแวดลอม                3(2-2-5) 

  (Human Being and Environment) 

ความหมาย  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดลอม  ความสัมพันธ

เชงิระบบระหวางมนษุยกับสิ่งแวดลอม  การพัฒนาและการใชทรัพยากรธรรมชาต ิ การ

อนุรักษความหลากหลายทางชวีภาพในทองถิ่น  การดาํเนนิกจิกรรม  โดยใชวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและพลงังาน  การสงเสรมิ  บํารุงรักษาและ

คุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ ใหตระหนักถงึการใชทรัพยากร

อยางรูคุณคา การใชพลังงานทดแทน  ภาวะโลกรอน  ความเกี่ยวของเชื่อมโยง ผลกระทบ

ท่ีเกดิขึ้นจากภาวะโลกรอน  ตามหลกัการพัฒนาที่ย่ังยนื  
 

 Definition, importance of natural resources, environment, systematic relations 

between human being and environment, development and use of natural resources, 

preservation of local biodiversity, activity conduction by using science and technology 

affecting environment and energy, promotion, maintenance, and preservation of 

environment and natural resources quality focusing on effective and efficient use of 

natural resources, use of alternative energy, global warming, concerns and effects of 

global warming based on the principles of sustainable development 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

2500109      วถิชีีวติเศรษฐกิจพอเพียง                                                 3(2-2-5)   

                    (Self-Economic Sufficiency)  

                                วิเคราะห  สังเคราะหและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ความสาํคัญและ 

แนวทางพัฒนาวิถชีวิีตตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  อันเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

ในพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เพื่อใหตระหนกัในความสาํคัญ    

มีความรู ความเขาใจในความหมายของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ภูมิปญญาทองถิ่น    

สามารถนาํหลักการ และแนวทางพัฒนาไปใชในการพัฒนาวถิชีวีติของตนเอง  พัฒนา 

องคกรและชุมชนไดอยางพอด ี พอเพียงและยัง่ยืน  มีการศกึษาดงูาน ในระดบัทองถิ่น 

ท่ีประสบความสาํเร็จเพ่ือใหเห็นแนวทางปฏิบัติท่ีแทจรงิ หรือปฏิบัตจิรงิในครัวเรือน 

(เนนเนื้อหาการปรับใชใหสอดคลองกับโปรแกรมวชิาท่ีสอน) 
 

 Analysis, synthesis and practice of meaning, importance and strategies  for 

living development based on the self-economic-sufficiency philosophy of His majesty 

King Bhumibol Adulyadej emphasizing on the importance, knowledge, understanding of  

the philosophy, local wisdom, application of the principles and strategies for self-

living development, sufficient and sustainable development for organizations and 

communities, study visit to successful community for practical guidelines (Contents 

should be related to   the fields of students)  
 
 

2541204   มนุษยกับธรรมชาติ        3(3-0-6) 

                    (Man and Nature) 

                    วิวัฒนาการและปฏิสัมพันธระหวางสังคมมนษุยกับธรรมชาต ิ การเปลี่ยนแปลง 

                     แนวโนมระบบธรรมชาต ิ วถิกีารเปลี่ยนแปลงของมนุษยและธรรมชาต ิ ปญหาระหวาง 

                     มนุษยกับธรรมชาต ิ ภาวะวิกฤตทางธรรมชาต ิ ผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ การดาํรง 

                     อยูรวมกันกับธรรมชาติไดอยางยั่งยืนและสันตสิุขท่ังในระดบับุคคล  ประชาคมทองถิ่น    

                     ประชาคมโลก 
 

           Evolution and interaction between man and environment, change of nature 

system, ways of change of man and nature, problems of man with nature, natural 

crisis, effects of natural disasters, sustainable and peaceful living with nature at 

personal, local and global levels 



 

 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

                   1.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร  วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

4000107    เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชวีติ               3(2-2-5) 

           (Information Technology for Life) 

          ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอรท่ีมีอิทธิพลกระทบตอชวีติและสงัคม 

การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดแก  เครื่องอุปกรณคอมพิวเตอร  การประมวลผล 

ขอมูล  การจัดการงานขอมูล  การแสวงหาความรูและการสื่อสารขอมูลบนระบบเครอืขาย 

คอมพิวเตอรจากระบบฐานขอมูล  และแหลงขอมูลตาง ๆ  สําหรับการศกึษาคนควา  

การทํารายงาน  การนาํเสนอผลงานและการดาํรงชวิีตประจําวนัอยางมีประสทิธิภาพ  

รวมถงึการเคารพสทิธิทางปญญา 

 Information technology system, influence of computer on life and society, 

practical use of information technology, computer equipment/tools, information 

management, searching for knowledge and communication through computer 

networks from database and various sources of information for searching information, 

writing report, presentation and efficient living including respect of intellectual right 

4000106   การคดิและการตัดสินใจ              3(2-2-5) 

           (Thinking and Decision  Making) 

  หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย  ความคิดสรางสรรค  การวเิคราะห  

ขอมูล  ขาวสาร  ตรรกศาสตร  การใหเหตุผล  กระบวนการตัดสินใจ  กระบวนการ 

แสวงหาความรูทางวทิยาศาสตร  สมการเชงิเสน  และการประยกุตใชในการแกปญหา 

ในชวิีตประจําวัน 
 

 Principles and thinking process of man, creative thinking, analysis of 

information, logics, reasons, decision making process, searching processes of 

scientific knowledge, linear equation and practical application for problem solutions  

in daily life 



 

 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

 

4000114   วทิยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวติ                3(2-2-5)        

                    (Science for Quality of Life) 

                               กระบวนการพัฒนาวทิยาศาสตร   เทคโนโลยี   การนาํความรูทางวิทยาศาสตร 

 มาประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชวีติ  ใหดํารงอยูอยางมสีุขมีประสทิธิภาพโดยตระ- 

หนักถึงผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรท่ีมีตอมนุษย  สภาพแวดลอม     

สังคม  การเมืองและวัฒนธรรม  นําความรูทางวิทยาศาสตรมาประยกุตใชเพื่อคุณภาพ 

ชวีติ 

            Process of scientific and technological development; application of science 

for life quality development; happy and efficient living regarding the effects of 

modern science and technology on man, environment, society, politics and culture; 

application of scientific knowledge for quality of life 
 

4083202   กีฬาเพ่ือสุขภาพ          3(2-2-5) 

           (Sports  for  Health) 

                      ความหมาย  ขอบขาย  วัตถุประสงคและคุณประโยชนของการออกกาํลงักาย 

และการเลนกฬีาเพ่ือสุขภาพใหสอดคลองกับเพศและวัย  สภาพรางกาย  สภาพเจ็บปวย 

การวางแผน  ตลอดจนการติดตามผลการออกกาํลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ  ศกึษา 

ความสัมพันธของปจจัยที่มีสวนสงเสริมสุขภาพ  เชน  อาหาร  อารมณ  สิ่งแวดลอม   

สุขภาพสวนบุคคล  รวมท้ังการฝกกฬีาเพ่ือสุขภาพในสถานบรหิารรางกายและศูนยฝก 

กฬีา 

Definition, scope, objectives and benefits of healthy exercises and 

sports regarding age and gender, body, sickness symptoms, planning including 

following up getting exercises and sports for health, study on relation of factors 

affecting health promotion such as food, emotion, environment, personal health 

including playing sports for health in fitness centers and sport centers 



 

 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคําอธบิายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

                2)  หมวดวชิาเฉพาะดาน 
 

2.1 กลุมวชิาแกน 
  
4011314        ฟสิกสสําหรบัวศิวกรรม                                                   3(3-0-6) 

          (Physics for Engineering 1) 

                    รายวชิาท่ีตองเรยีนควบคู  4011315  ปฏบิัติการฟสิกสสําหรบัวศิวกรรม 1 

                               เวกเตอรกลศาสตรการเคลื่อนท่ีกฎการเคลื่อนท่ีของนวิตัน  การเคลื่อนท่ีแบบ 

                    เสนตรง  การเคลื่อนท่ีแบบวงกลม  การเคลื่อนที่แบบซมิเปลฮารโมนกิ  การซอนกันของ 

                    สองซมิเปลฮาร  โมนกิการออสซเิลตแบบแดมปการออสซเิลตดวยแรงการจําแนกคลื่น    

                    สมการคลืน่นิ่งคลื่นกระแทกบตีสความเขมและระดับความเขมเสยีง  ปรากฏการณดอป  

                    เปลอรโมเมนตความเฉื่อยสมการแหงการหมุนทอรกโมเมนตัมเชงิมุม  การกลิ้ง  การ  

                    เคลื่อนท่ีแบบไจโรสโคป  สมบัตขิองสสารการสงผานความรอน  สมการกาซอุดมคติ กฎ  

                    แหงอณุหพลศาสตร  กลจกัรความรอนและกลจักรทวน  คุณสมบัตทิางกายภาพของของ    

                    ไหล  การพยุง  กฎของปาสคาล  สมการแหงความตอเนื่อง  สมการแบรนุยยีการวัด  

                    ความดัน การวดัอัตราการไหล 

                                 Vector mechanics of motion. Newton's laws of motion. Straightline motion.  

                     A circular motion. Simple motion of a harmonic. The overlap of the two SIM Simple   

                    New Harmony. The New York City and Dam Camp. The New York City with the             

                     force. Classification of waves. Standing wave equations, shock wave intensity and   

                      the level of B. House-intensity sound. The only pop phenomenon, New York. Moment   

of inertia. The equation of rotational torque and angular momentum of the rolling motion             

                    gyro scope. Properties of matter. Transmission of heat. Ideal gas equation. Law of    

                     thermodynamics. Thermal and mechanical sewing machine counter. Physical properties   

                    of the fluid to support the rule of Pascal's equation of continuity. Barry supports the  

                    technology equation. Measurement of pressure. Measuring the flow rate. 

 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคําอธบิายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

4011315         ปฏบิัตกิารฟสิกสสําหรบัวศิวกรรม 1      1(0-2-1) 

(Physics Laboratory for Engineering) 

รายวชิาท่ีตองเรยีนควบคู  4011314  ฟสิกสสําหรบัวศิวกรรม 1                                                  

                              ศกึษาและปฏิบัตกิารเกีย่วกับฟสกิสของวิศวกร หัวขอการทดลองใหสอดคลอง 

                    กับเนื้อหาวชิา  4011314  ฟสกิสสาํหรับวิศวกรรม 1 

                              Study and practice topics to be consistent with the experimental physics  

                    course 4011314 Physics for Engineering 1. 

 

4011316         ฟสิกสสําหรบัวศิวกรรม 2      3(3-0-6) 

(Physics Laboratory for Engineering 2) 

รายวชิาท่ีตองเรยีนควบคู  4011317  ปฏบิัติการฟสกิสสําหรบัวศิวกรรม 2 

                               คุณสมบัตขิองคลืน่  การสะทอน  การหกัเห  การแทรกสอด  การเลี้ยวเบน  

                   ทัศนศาสตรทางเรขาคณิต  ทัศนอุปกรณกฎของคูลอมป  สนามไฟฟา  กฎของเกาส  

                   ศักยไฟฟา  สารไดอิเล็กตริก  ตัวเก็บประจุสนามแมเหล็ก  แรงลอเรนทกฎของบิโอต- 

                   สวารท  กฎของแอมแปรแรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนาํ  ตัวเหนี่ยวนาํ  สารแมเหลก็  วงจร  

                   กระแสสลับ  และอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน  การแผรังสีของวัตถุดํา  อิทธิพลแสงไฟฟา    

                   การกระเจงิแบบคอมปตัน  รังสเีอ็กซอะตอมไฮโดรเจน  ความทวิภาค  อะตอมหลาย 

                   อิเล็กตรอน ทฤษฎีแถบพลังงาน  โครงสรางนวิเคลยีสกัมมันตภาพรังสปีฏิกริยิานวิเคลยีร 

                                Properties of wave reflection, refraction, interference, diffraction, geometric 

                    optics. Visual equipment, rules of coulombs electric field. Gauss's law, electric potential.  

                    Of the Electric capacitors, magnetic field strength of the business rules Lauren's Haute -   

                    Swartz. Ampere's law of induction the induced voltage of the alternating current magnetic   

                   circuits. And Electronics. Radiation of a black object. Influenced by electric light. And   

                   Compton scattering. X-rays and hydrogen atoms, the electrons in the colon. Energy   

                   band theory. Structure of the nucleus. Radioactivity Nuclear reactions.  

 

 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคําอธบิายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

40113117       ปฏบิติัการฟสิกสสําหรับวศิวกรรม 2                                  1(0-2-1)      

(Physics Laboratory for Engineering 2) 

รายวชิาท่ีตองเรยีนควบคู  4011316  ฟสิกสสําหรบัวศิวกรรม 2 

                              หัวขอการทดลองใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา 4011316 ฟสกิสวศิวกรรม 2 

                              Topics to be consistent with the experimental physics course 4011316  

                    Physics  for Engineering 2 

 

4013308        อุณหพลศาสตร                                                              3(3-0-6)  

                    (Thermodynamics)  

                    วชิาท่ีตองเรยีนมากอน: 5561603  กลศาสตรวศิวกรรม 

                                สมบัตขิองสารบรสิทุธิ์งานและความรอน  กาซอุดมคตกิฎขอท่ีหนึ่งและขอท่ี 

                    สองของอุณหพลศาสตร  โรงจักรพลังไอน้ําและวัฏจักรการทําความเย็นอยางงาย      

                    เอนโทรป   การถายโอนความรอนและการแปลงผันพลังงานเบ้ืองตน 

            Properties of pure substances, work and heat, ideal gas, first and second 

laws of thermodynamics, simple steam power plant and refrigeration cycle, entropy,  

basic heat transfer and energy conversion.  



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคําอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

4021117           เคมสํีาหรับวศิวกรรม                                   3(3-0-6) 

    (Chemistry for Engineering) 

                       รายวชิาท่ีตองเรยีนควบคู   4021118   ปฏบิัติการเคมีสําหรับวศิวกรรม                                   

                                 ปรมิาณสารสัมพันธและทฤษฎีโครงสรางอะตอม  สมบัตขิองกาซ ของเหลว 

                       ของแข็ง และสารละลาย  สมดุลเคมีสมดุลออิอน  จลนศาสตรเคมีพันธะเคมีตาราง                 

                       ธาตุและสมบัตติามตารางธาตธุาตุเรพรเีซนเททีฟ  อโลหะโลหะทรานซซิัน  เทอมโม 

                       เคมีเคมีไฟฟา 

                                 Stoichiometry and the theory of atomic structure. Properties of gases,  

                       liquids, solids and water balance, chemical balance of ions. Kinetics of chemical  

                       bonding and properties of the periodic table. Presentation element’s active   

                       nonmetal transition. Thermo-chemical, electrochemisity. 

 

4021118           ปฏบิัติการเคมสํีาหรบัวศิวกรรม                                      1(0-2-1) 

  (Chemistry Laboratory for Engineering) 

  รายวชิาท่ีตองเรยีนควบคู   4021117  เคมสํีาหรับวศิวกรรม 

                               ศกึษาและปฏิบัตกิารเกี่ยวกบัเคมีพ้ืนฐานของวิศวกรโดยมีเนื้อหาสอดคลองกับ   

                      วิชา   4021117 เคมีสําหรับวศิวกร 

                                Study and practice of engineering basic chemistry. The content is consistent  

                      with the basic chemistry course 4021117 Chemistry for Engineers. 

 

 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคําอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

4113211         วศิวกรรมความปลอดภัย      3(3-0-6)  

(Safety Engineering) 

           หลักการขั้นพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ  โรงงานการวางแผน 

และมาตรการเพ่ือความปลอดภัยในโรงงาน  การวางแผนผังโรงงาน  เพ่ือลดอุบัตเิหตุ  

ใหนอยท่ีสุดการออกแบบอุปกรณตาง ๆ  เพ่ือปองกนัอบัุตเิหตุท่ีอาจเกดิขึ้นในงานเชื่อม

ไฟฟา  งานท่ีเกี่ยวของกับเชื้อเพลงิและสารพิษที่เปนพิษ  การจดัหนวยงานเพ่ือบรหิารงาน 

ดานการวางแผนเพ่ือความปลอดภัย 

           Basic engineering principles to prevent accidents. Factory planning and 

safety measures in the plant. Plant layout. To reduce accidents. The devices are 

designed to a minimum. To prevent accidents that may occur in electricity weld. 

Work related to fuel and toxic poisoning. The agency to manage the planning for 

safety. 

 

5514104         วัสดุวิศวกรรม          3(3-0-6)  

(Engineering Materials) 

                              ความสัมพันธระหวางโครงสราง  สมบัติและกระบวนการผลิต  สมบัติเชิงกล 

                    และการประยุกตใชของวัสดปุระเภทโลหะโพลเิมอรเซรามิคและวสัดุประกอบ  แผนภาพ  

                    สมดุลเฟส  กรรมวิธีทางความรอน  การแตกหัก  การกัดกรอน  และการเสื่อมสภาพของ 

                    วัสดุ  ปฏบัิตกิารเตรยีมชิ้นงานเพ่ือตรวจโครงสรางจุลภาคดวยกลองจุลทรรศน  การใช  

                    เครื่องมือและอุปกรณ การตรวจสอบวัสดุท้ังแบบทําลายและไมทําลายชิ้นงาน 

                                Practice about the relationship between structures, properties and production   

                    processes, mechanical properties and application of main groups of engineering  

                      materials i.e. metals, polymers, ceramics and composites, phase equilibrium diagrams   

                      and their interpretation, heat treatment, fracture, corrosion and materials degradation.    

                      Preparing specimens for the micro-structure with a microscope. The use of tools and   

                     equipment. Inspection of materials, both destructive and non-destructive material. 

 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคําอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

5561603          กลศาสตรวศิวกรรม                                                      3(3-0-6)  

                      (Engineering Mechanics )  

        การวิเคราะหแรง  สมดุล  การประยุกตสมการสมดุลกบัโครงสรางและเครื่อง 

จักรกล  เซนทรอยด  ทฤษฎีของแปปปสคาน  แผนผงัแรงเฉอืนและโมเมนตดัดเคเบิ้ล 

ความเสยีดทานแหงลิ่มสกรูและสานพาน  งานเสมอืน  เสถยีรภาพของสมดลุโมเมนต 

ความเฉื่อยของพ้ืนท่ี 

        Force analysis, equilibrium; application of equilibrium equation to frames 

and machines; centroid, theorem of Pappus; beams, shear and bending moment  

diagrams, cable; dry friction, wedges, screws and belts; virtual work, stability of  

equilibrium; area moment of inertia.  

 

5563204         เขียนแบบวศิวกรรม 1                  3(2-2-5) 

 (Engineering Drawing 1) 

          หลักการเขียนแบบทางวิศวกรรม  มาตรฐานสากล (ISO) ไดแก  การเขียนภาพ  

 ฉายรูปดาน  ทั้งระบบอเมรกินัและระบบยุโรป  การเขยีนแบบรูปภาพ  การเขียนภาพ 

 ชวยการเขยีนแบบภาพตดั  การเขียนแบบเกลยีวและอุปกรณยึดตรงึการกําหนดขนาด 

 ของงานในลกัษณะตาง ๆ  เชน  งานสวนประกอบ (Limit and Fit) และความหยาบผวิ  

 (Surface Texture)  เปนตน  และการเขียนแบบสั่งงานอยางงายท่ีมชีิ้นสวนประกอบ 

          Principles of engineering drawings. International standard (ISO) Include a  

 picture of the projected images. Both American and European. Image drawing.  

 Drawing help drawing clip. Drawing a picture of the cut. Drawing and screw fixation.  

 The size of the task in different ways. as Limit and fit. and surface texture and write  

 commands with simple components. 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

5563205        เขยีนแบบวศิวกรรม 2        3(2-2-5) 

(Engineering Drawing 2) 

การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอรและศกึษาการใชโปรแกรมประยุกตตาง ๆ  ท่ีใช 

ในงานเขียนแบบวศิวกรรม  โดยสามารถเขียนภาพประกอบ  ภาพแยกชิ้นและเขยีนภาพ 

3 มิต ิ และภาพตดัสวนตาง ๆ  ได 

                               Drawing with a computer and the applications that use In engineering  

drawings. This piece can be illustrated and a 3D part and clip it. 

 

5653615        สถติวิศิวกรรม                    3(3-0-6) 

(Engineering Statistics) 

                            ทฤษฎีความนาจะเปน  ตัวแปรสุมการแจกแจงความนาจะเปนแบบไมตอเนื่องและ 

                    คาคาดหมายและโมเมนตฟงกชัน  การทดสอบสมมตฐิานและการอนุมานทางสถติกิาร  

                    ถดถอยเชิงเสนตรงและสหสัมพันธการวิเคราะหความแปรปรวน  และการประยุกตใช 

                    กระบวนการทางสถติใินการแกปญหา 

                            Probability theory, random variables, discrete and continuous probability  

                     distribution, expected value and moments, hypothesis testing and statistical  

                     inference, regression and correlation, analysis of variance and using statistical  

                     methods as the tool in problem solving.  



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 

 

5643115         คณิตศาสตรวศิวกรรม 1         3(3-0-6) 

                    (Engineering Mathematics 1) 

          เรขาคณิตวิเคราะหพิกัดเชิงข้ัวสมการอิงตัวแปรเสริม  พีชคณิตของเวกเตอร 

เสนตรงและระนาบในปรภูิมิสามมติลิมิิตความตอเนื่องการหาอนุพันธและการอนิทิเกรต

ฟงกชันคาจรงิของหนึ่งตัวแปรจรงิและการประยุกตรูปแบบยังไมกําหนดเทคนคิการ

อินทิเกรตการอนิทิเกรตเชงิตัวเลขอินทิกรัลไมตรงแบบ 

           Analytic geometry, Polar coordinates, Equation-based parameters. Algebra 

of vector. Straight lines and planes in three dimensional space continuum limit. To 

find the derivative and the integrated function. Of one real variable. And the application 

form is required. Technology Integration and integration of the. Numerical integral is 

not exactly traditional. 
 

5593715        กลศาสตรของไหล                                                           3(3-0-6)  

                    (Fluid Mechanics)  

           สมบัติของไหลสถิตยศาสตรของไหลสมการความตอเนื่องสมการโมเมนตัม 

สมการพลังงาน   พลศาสตรของการไหลของของไหลท่ีไมยุบตัวและไมมีความหนืด   

การ วิเคราะหมิตแิละความคลายคลงึการไหลท่ีไมยุบตัวและมีความหนดืการไหลในทอ 

แรงฉุดและแรงยก 

           Fluid properties; fluid statics; continuity equation; momentum equation;  

energy equation; dynamics of incompressible and in viscid  fluid flow; dimensional  

analysis and similitude; incompressible and viscous flow; flow  
 

5593718       กลศาสตรของแข็ง                                                             3(3-0-6)  

                   (Solids Mechanics)  

                   วชิาท่ีตองเรยีนมากอน: 5561603  กลศาสตรวศิวกรรม  

            การวเิคราะหความเคนและความเครยีด  ภาระแนวแกน  ความเคนตัง้ฉากและ 

ความเคนเฉอืน  ความเคนดดัและความเคนเฉอืนในคาน  การโกงตัวของคาน  ภาระบดิ  

ภาระโกงเดาะความเคนผสมและวงกลมมอรพลงังานความเครยีด 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

            Stress and strain analysis, axial load, normal and shear stresses, bending  

and shearing stresses in beams, deflection of beams, torsion load, bucking load, 

combined stresses and Mohr’s circle, strain energy.  
 

5643116        คณิตศาสตรวศิวกรรม 2         3(3-0-6) 

(Engineering Mathematics 2) 

รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 5593715 คณิตศาสตรวศิวกรรม 1 

                                อุปนัยเชงิคณติศาสตร  ลําดับและอนุกรม  การกระจายอนกุรมเทยเลอรของ 

                    ฟงกชันมูลฐาน  อนุกรมฟูเรยีร  เมทรกิซและดเีทอรมิแนนท  ระบบสมการเชงิเสน  คา  

                    เจาะจงและเวกเตอรเจาะจง  พ้ืนผวิในปรภูิมสิามมติลิมิิตความตอเนื่องการหาอนุพันธ 

                    และการอินทิเกรตฟงกชนัคาจรงิของหลายตัวแปรและการประยุกต 

                                Mathematical induction. Sequences and series. Distribution of Taylor series 

                    of elementary functions. Fourier series. Matrices and determinants, South Pacific.  

                    System of linear equations. Configuration and the vector-specific Surface in three   

                    dimensional space continuum limit. To find the derivative and the integrated function   

                    of several variables. And applications. 
 

5643117        คณิตศาสตรวศิวกรรม 3      3(3-0-6) 

(Engineering Mathematics 3) 

รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 5593716 คณิตศาสตรวศิวกรรม 2 

                              ฟงกชนัคาเวกเตอร  เสนโคงปรภิูมิ  อนุพันธและอนิทิกรลัของฟงกชนัคาเวกเตอร 

 เกรดยีนท  เคิรลและไดเวอรเจนซอินทิกรัลตามเสน  อินทิกรัลตามพ้ืนผวิ บทนําสูสมการ 

เชงิอนุพันธและการประยุกตสมการเชงิอนุพันธเชงิเสน  การแปลงลาปลาซ  ระบบสมการ 

เชงิอนุพันธเชงิเสน  คําตอบแบบอนกุรม 

                               Function vector. Curved space. Derivatives and integrals of functions of  

                      a vector with a good left out. Kurt and lifestyle drivers. Integral of the line. Integral  

                      of the surface. Introduction to differential equations and their applications. Linear  

                      equations. The Laplace transform. System of linear equations. The serial.



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา                    หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

5643118        คณิตศาสตรวศิวกรรม 4      3(3-0-6) 

(Engineering Mathematics 4) 

          สมการเชงิอนุพันธเชงิเสนอันดบัหนึง่  สมาการเชงิอนุพนัธเชงิเสนท่ีสัมประสทิธ์ิ

เปนคาคงที่  สมการเชงิอนุพันธแบบโฮโมจเีนยีสและนอนโฮโมจเีนยีส  สมการเบอรนูลี  

สมการเชงิอนุพันธอันดับสูง  ผลเฉลยของสมการเชงิอนุพันธรูปแบบตาง ๆ  ท้ังโดยวิธี

วเิคราะหและวิธีเชงิตัวเลข  ผลเฉลยแบบอนุกรมของสมการเชงิอนุพันธ  ระบบสมการ

เชงิอนุพันธผลการแปลงลาปลาซ  ผลการแปลงผกผนั  ผลเฉลยของปญหาท่ีกําหนดคา

เริ่มตน 

            Differential equations, linear one . Differential equations in the linear 

coefficient is constant. Differential equation model from Homo Homo Genius and 

Genius . Bernoulli equation . Equations higher rankings. Solution of the differential 

equation form . Both by analytical and numerical methods . The series solutions  

of differential equations . System of differential equations, the Lap lace transform . 

The inverse transform . Solution of the problem by default. 

 

   

           2.2  กลุมวชิาเอกบังคับ 

 

3603102        การจดัการโลจสิติกสและโซอุปทาน                                  3(3-0-6) 

                    (Logistics and Supply Chain Management) 

           หลักการจัดการโลจิสตกิสและโซอุปทาน  ความสาํคัญของโลจิสตกิสและโซ 

อุปทานตอระบบเศรษฐกจิและองคกร  บทบาทของอุตสาหกรรมโลจสิตกิสตอโซอุปทาน  

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือโลจสิตกิส  การวางแผนระบบโลจสิตกิสและ 

โซอุปทาน  ความสาํคัญของการบริการลูกคา  การจัดการสินคาคงคลัง  การขนสง   

การบรรจุภัณฑ  การจัดซื้อในการปฏิบัตงิานของโลจสิตกิสและโซอุปทาน  แนวโนมของ 

โลจสิตกิสและโซอุปทานโลก 

          



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

            Principle of logistics and supply chain management. Importance of logistics 

and supply chain management on economic and corporation systems. Role of industrial 

logistics on supply chain. Computer and information technology for logistics. Logistics 

and supply chain planning. Importance of customer service. Inventory management, 

transportation. Packaging. Purchasing in logistics and supply chain operation. Global 

trend of logistics and supply chain. 

 

3603104        จําลองสถานการณในการผลิตและโลจสิติกส                       3(3-0-6) 

                    (Simulation in Production and Logistics) 

           การออกแบบตัวแบบ  กระบวนการผลติ  การสรางและการวิเคราะหการจํา 

ลองสถานการณในการผลติและโลจสิตกิส  การประยุกตโปรแกรมคอมพิวเตอร  เพ่ือ 

แกปญหาการ  จําลองสถานการณ  ระบบแถวคอย  การผลติ  การบรกิาร  การจราจร  

และการขนสง 

           Design of manufacturing process model. Creation and analysis of simulation 

in production and logistics. Application of computer program to solve simulation  

problems: queuing system, production, service traffic and transportation. 

 

3603302        การขนสงและการกระจายสินคา                                       3(3-0-6) 

                    (Transportation and Distribution) 

           การศกึษาและการวิเคราะหระบบการขนสงทางบก  ทางอากาศ  ทางทะเล    

การพยาการณปรมิาณความตองการเดนิทาง  การวเิคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอ 

ระบบขนสง  ความหนาแนนกระแสของจราจร  การวินิจฉัยสั่งการ  เพ่ือใหเกิด 

ประสทิธิภาพมากท่ีสดุในการเดนิทาง  การใชแบบจําลองเพ่ือศกึษาพฤตกิรรมของระบบ 

ขนสง  การวาง  แผนการพัฒนา  ระบบและเสนทางขนสง  กรณศีกึษา 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

           Study and analysis of land transportation, airfreight, marine transportation  

system. Forecasting of traveling demand. Analysis of factors influencing transportation  

system. Traffic flow density. Decision making for traveling optimization. Simulation  

model for studying the behavior of transportation system. Planning of system and  

transportation routes development. Case study. 

 

3604103        การออกแบบโลจสิติกสและโซอุปทาน                               3(3-0-6) 

                    (Design of Logistics and Supply Chain) 

           การจัดการโซอุปทาน  การกาํหนดรูปแบบเครอืขายโลจสิตกิส  การจัดการ 

สินคาคงคลังและการรวมความเสี่ยง  คุณคาของขอมูล  การบูรณาการโซอุปทาน   

พันธมิตรทางธุรกจิ  กลยุทธการจดัซื้อจัดหาและการจางจากภายนอก  การจัดการโซ 

อุปทานระหวางประเทศ  การออกแบบผลติภัณฑและโซอุปทาน  คุณคาในมุมมองของ 

ลูกคา  เทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับการจัดการโซอุปทาน  ระบบสนับสนุนการตัดสนิใจ 

สําหรับการจดัการโซอุปทาน  แนวปฏบัิตท่ีิดทีีสุ่ดของโลจสิตกิสและโซอุปทาน 

            Supply chain management. Logistics network configuration. Inventory 

management and risk pooling. Value of information. Supply chain integration. 

Business alliances. Procurement and outsourcing strategies. International supply 

chain management. Supply chain and product design. Customer value. Information 

technology for supply chain management. Decision support systems for supply chain  

management. Best practice of logistics and supply chain. 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

3604104         การจัดการคลังสินคาและสินคาคงคลัง                               3(3-0-6) 

                     (Inventory and Warehouse Management) 

         แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา  แนวโนม 

 การเปลี่ยนแปลง  โอกาสและบทบาทของคลังสนิคาในโซอุปทาน  การออกแบบคลัง 

 สนิคาและการเลอืกทําเลท่ีตัง้  การวางผังคลังสนิคาและศูนยกระจายสนิคา  การไหล 

 ของวัสดุแบบจําลองสถานการณสาหรับการวิเคราะหและการออกแบบคลังสนิคาและ 

 เครอืขาย  กระจายสนิคา  การพิจารณาปจจัยทาง  เศรษฐศาสตร  บทบาท คลังสนิคา 

 และศนูยกระจายสนิคาทัง้ในและตางประเทศ  การออกแบบชัน้วางสนิคา  การจัดการ  

ระบบสารสนเทศโลจสิตกิสสาหรับคลงัสนิคา  การจัดการความเสี่ยง  และความปลอดภัย 

ในคลังสนิคา  การขนสงกับกจิกรรมคลังสนิคา  กรณศีกึษา 

           Guidelines for management of warehouse and distribution center. Trend 

changes, opportunity and role of warehouse in supply chain. Warehouse design  

and location selection. Warehouse and distribution center layout. Material flow  

planning. Simulation model for analysis and design of warehouse and distribution  

network. Economic factor determination. Role of warehouse and distribution center  

for both domestic and foreign. Shelves design. Logistics information system  

management of warehouse. Risk management and safety in warehouse. Transportation 

with warehouse activity. Case study. 

 

 

 

 

 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

3604105         โปรแกรมโลจสิติกสเบื้องตน                                             3(3-0-6) 

                     (Introduction to Logistics Program) 

            แบบจําลองการตัดสนิใจ  วิธีการหาคาตอบท่ีดท่ีีสดุ  วิธีฮวิรสิตกิส  วธีิเมตาฮวิ 

ริสตกิส  ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม  ปญหาการจัดเสนทางสาหรับยานพาหนะ  ปญหา 

การวางแผนจัดวางตูคอนเทนเนอรภายในเรอืสนิคา 

            Decision model. Optimization solution method. Heuristic method. Meta 

-heuristic method. Genetic algorithm. Vehicle routing problem. Containership storage  

planning problem. 

 

3604106        การวางแผนและการควบคมุการผลิต                                   3(3-0-6) 

                    (Production Planning and Control) 

                    วชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 5644915  การวจิยัการดําเนนิงานสําหรับวศิวกร 

             ระบบการวางแผนและการควบคุมการผลติ  เทคนคิการพยากรณ  การจัดการ 

สนิคาคงคลงั  วัสดุคงคลงั  การวเิคราะหตนทนุและกาไรเพ่ือการตัดสนิใจ  การวางแผน 

การผลติ  การจัดลาํดับตารางการผลติ การควบคุมการผลติ  การจัดสมดุล  การผลติ   

เทคนคิสมัยใหมในการวางแผนและควบคุมการผลติ 

             Production planning and control system. Forecasting technique. Inventory 

management. Cost and profitability analysis for decision making. Production planning.  

Production scheduling. Production control. Line balancing. Modern technique in  

production planning and control. 
 

3604408        การขนถายวัสด ุ                                                            3(3-0-6) 

                    (Material Handling) 

           หลักการขนถายวัสดุ  ชนิดและสมบัติของวัสดุขนถาย  การจําแนกเครื่องมือ 

ขนถายวัสด ุสวนประกอบและหนาท่ีของเครื่องมอืขนถายวัสดุแบบสัน่สะเทือน  สายพาน 

ลูกกลิ้ง  โซ  กวาน  เครน  ลฟิทและการขนถายดวยลม  การขนถายวัสดุแบบเปนหนวย  

รถเข็น  รถลาก  คอนเทนเนอร  การจัดการความจุของเครื่องมือขนถายวัสด ุ



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

           Principles of material handling. Types and properties of handling materials. 

Classification of material handling equipments. Components and functions of vibrating  

conveyer, belt, roller, chain, wrench, crane, lift and pneumatic conveying. Unit material 

handling : cart, trailer, container. Capacity management of material handling equipments. 

 

3604409        การออกแบบระบบขนถายวัสด ุ                                        3(3-0-6) 

                    (Material Handling Systems Design) 

           หลักการออกแบบระบบขนถายวัสด ุ การวิเคราะหปญหาและการเลอืกวิธขีน 

ถาย  การออกแบบระบบขนถายแบบสายพาน  แบบถาด  แบบครบีกวาด  แบบไหล 

ตอเนื่องแบบกะพอ  แบบเกลยีว  แบบรางสั่น  แบบเหนอืศรษีะ  แบบลูกกลิ้ง  และแบบ 

นวิแมตกิส 

           Principles of material handling systems design. Problem analysis and selection 

of handling method. Design of belt conveyor, tray conveyer, Flight conveyer,  

continuous-flow conveyer, bucket elevator, screw conveyer, vibrating tray conveyors,  

overhead conveyors, roller conveyors, and pneumatic conveyors. 

 

5511307         ความปลอดภัยในอตุสาหกรรม                                         3(3-0-6) 

                    (Industrial Safety) 

                    วชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 5614110  กระบวนการผลิต 

           หลักการความปลอดภัยเบ้ืองตน  ระบบการจัดการดานความปลอดภัย  เทคนคิ 

การปองกันการเกดิอบัุตเิหต ุ อันตรายในอุตสาหกรรม  การวเิคราะหอันตรายและการ 

ประเมินความเสี่ยง  โรคจากการทางาน  การปฐมพยาบาล  อุปกรณปองกนัภัยสวนบุคคล  

กฎหมายความปลอดภัย  การควบคุมสภาพแวดลอมและมลพิษในอุตสาหกรรม  การ 

จัดการสิ่งแวดลอม  จิตวิทยาอุตสาหกรรม  ความรับผิดชอบขององคกรตอสังคม  

ความสัมพันธของการออกแบบ  เพ่ือความปลอดภัยและประสทิธิภาพการผลติ 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

            Principles of basic safety. Safety management system. Accident prevention 

techniques. Hazard in industry, hazard analysis and risk management. Work  

diseases. First aid. Personal protection equipments. Safety laws. Industrial environment  

and pollution control. Environment management. Industrial psychology. Corporate  

social responsibility. Relationship of safety designs to production efficiency. 
 

5564202       การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม                                      3(3-0-6) 

                   (Industrial Plant Design) 

                   วชิาท่ีตองเรยีนมากอน :  5643536  การศกึษาการทางานทางอตุสาหกรรม 

           เทคนคิการออกแบบและการวางผงัโรงงานท่ีเกีย่วของกับทีต่ัง้โรงงาน  การ 

วิเคราะหผลติภัณฑ  ปจจัยและสาเหตุที่มีอิทธพิลตอผงัใหม  การเกบ็รวบรวมและ 

วิเคราะหขอมูลการพัฒนาและการนําเสนอผังโดยพิจารณาถึงคนงาน  อุปกรณ  

เครื่องจักร  อุปกรณสนับสนุนการผลิต  ระบบการเคลื่อนยายวัสดุ  การเก็บและ 

สภาพแวดลอม 

            Industrial plant design and layout techniques relate to plant location, 

product analysis, factors and causes influencing new layout. Data collection 

and analysis. Developing and presentation of layout considering employees, 

equipment, machine, supporting system, material handling system, storage 

and environmental surrounding. 
 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

5614319          การควบคมุคุณภาพ                                                      3(3-0-6) 

                     (Quality Control) 

                     วชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 5653616  ความนาจะเปนและสถติิวศิวกรรม 

            แนวคิดและนยิามทางคุณภาพ  วิวัฒนาการของวิธกีารควบคุมคุณภาพ  การ 

วางแผนและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลติ  เทคนคิการจัดการควบคุมคุณภาพ 

ตนทุนคุณภาพ  การประยุกตเทคนคิทางสถติใินการวิเคราะหการควบคุม  การควบคุม 

คุณภาพเชิงสถิติ  แผนภูมิควบคุม  สมรรถภาพของกระบวนการ  การตรวจสอบ 

คุณภาพการจัดตัวอยางและการออกแบบแผนสุมชกัตัวอยาง  เครื่องมือเพ่ือการปรับปรุง 

คุณภาพวิศวกรรมความไววางใจไดในการผลติ  การประกนัคุณภาพ วิศวกรรมคุณภาพ   

และมาตรฐานคุณภาพท่ีเกี่ยวของ 

            Quality concepts and definition. Evolution of quality control methods. Quality 

planning and control in production process. Technique of quality management. Cost  

of quality. Application of statistics techniques for control  analysis. Statistical quality  

control. Control charts. Process capability. Quality  inspection. Sampling and designing of  

sampling. Quality improvement tools. Reliability engineering in manufacturing. Quality  

assurance. Quality engineering and related quality standards. 

 

5614320       การวเิคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรม                                 3(3-0-6) 

                   (Industrial Cost Analysis) 

                    วชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 5643120  เศรษฐศาสตรวศิวกรรม 

            แนวคิดพ้ืนฐานดานบัญชทีางการเงิน  การวิเคราะหงบการเงินและการบัญช ี

ตนทุน  แนวคิดเกี่ยวกับตนทุน  การคดิตนทุนแบบดัง้เดมิและแบบตามกจิกรรม  การ 

วางแผนตนทุนการประมาณตนทุน  การวเิคราะหตนทุน  ปรมิาณและกาํไร  การจัดทาํ 

งบประมาณ  แมบท และเงนิทุน ระบบตนทุน ตนทุนงานสั่งทาํ  ตนทุนกระบวนการและ 

การจัดสรรตนทุน  การควบคุมการดาเนนิงานโดยการจัดทํางบประมาณแบบยืดหยุน 

และตนทนุมาตรฐาน 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

           Basic concepts of financial accounting. Financial budget analysis and cost 

accounting. Cost concepts. Traditional and activity-based costing. Cost planning. Cost  

estimation. Cost-volume-profit analysis. Master and capital budgeting. Cost system :  

job costing, process costing, and cost allocation. Operational control by flexible  

budgeting and standard costing. 

 

5643119        กระบวนการผลิต                                                            3(3-0-6) 

                   (Manufacturing Processes) 

                   วชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 5514104  วสัดุวศิวกรรม 

           พ้ืนฐานของกระบวนการผลิต  การหลอโลหะ  การข้ึนรูปโลหะ  การเชื่อม     

ผงโลหะ  วทิยาการขึ้นรูปโลหะดวยวิธรีอนและเย็น  การตัด  กลงึ  ไส  เจาะ  กดั  ขนาด 

และการทําผวิเรยีบ  มาตรฐาน  มาตรวทิยาและเครื่องมอื  การวัดทางวิศวกรรม  ความ 

ละเอียด  และความเท่ียงตรงในการวัด มาตรฐานขอกาํหนด  คาเผื่อ  การใชอุปกรณ 

เครื่องมือและเครื่องจักรในการผลิต  ความสัมพันธของกระบวนการผลิตและวัสดุ  

คาใชจายและตนทุนในการผลิต  หลักของการทํางานในเขตปลอดภัย  ภายในโรงงาน  

การบํารุงรักษาเครื่องจักรเบื้องตน  หลกัการและพ้ืนฐานในการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร 

เพ่ือการออกแบบและผลติผลติภัณฑ 

            Fundamental of manufacturing processes: foundry, forming, welding, powder 

metallurgy, hot and cold forming, cutting, turning, shaping, drilling, milling, and  

dimension and surface finishing. Standard in engineering metrology and instrumentation.  

Precision and accuracy in measurement. Standard in allowances. Use of equipments  

tools and, machineries in manufacturing. Relationship of material and manufacturing  

processes. Manufacturing cost. Safety zone principle in manufacture. Basic machine 

maintenance. Principle and basic in computer programming for production design 

and manufacturing. 

 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

5643120         เศรษฐศาสตรวศิวกรรม                                                  3(3-0-6) 

                     (Engineering Economy) 

                     วชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 5653616  ความนาจะเปนและสถติิวศิวกรรม 

            แนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตรวศิวกรรม  การคิดอัตราดอกเบ้ีย  วธีิการวัด 

คา  เปรยีบเทียบโดยการวิเคราะหการลงทุนรวมและการวิเคราะหการลงทุนเพ่ิม  การ 

วิเคราะหโครงการทางวิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตรเพ่ือนาํไปสูการตัดสินใจ  การ 

ประยุกต  การวิเคราะหการทดแทนทรัพยสนิ  การคาํนวณคาเสื่อมราคา  การวิเคราะห 

จุดคุมทุนและการวเิคราะหโครงการของภาครัฐ  การวิเคราะหผลเชงิเศรษฐศาสตรของ  

การตัดสนิใจทางวิศวกรรมภายใตความเสี่ยง  ความแนนอนและความไมแนนอน  การ 

ประมาณการรายรับและผลสบืเนื่องจากภาษี 

           Basic concept in engineering economics. Interest rate calculation. Method of 

measurement of equivalent value based on total investment analysis and incremental  

investment analysis. Engineering project analysis using economic approaches for  

decision. Application of replacement analysis. Depreciation. Break-even analysis and  

government project analysis. Analysis of economic aspects for engineering decisions  

under risk, certainty and uncertainty, estimating income and tax consequences. 

 

5643121         วศิวกรรมการซอมบํารุง                                                  3(3-0-6) 

                    (Maintenance Engineering) 

                    วชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 5653616  ความนาจะเปนและสถติวิศิวกรรม 

            แนวคิดในงานซอมบํารุง  สถติกิารขัดของและการวเิคราะหสาเหต ุ การวเิคราะห 

ความเชื่อถือได  การบํารุงรักษาและความพรอมใชงาน  การหลอลื่นในงานซอมบํารุง   

ระบบซอมบํารุงรักษาเชงิปองกนั  การวางแผนและควบคุมกจิกรรมซอมบาํรุง  การควบคุม 

อะไหล  ทรัพยากรบุคคลในงานซอมบํารุง  ระบบสารสนเทศสาํหรับคอมพิวเตอรในการ 

ควบคุม  กําหนดการบาํรุงรักษาเชงิปองกัน  การบรหิารจัดการ  วงจรอายุเครื่องจักร   

การรายงานผล  การบํารุงรักษา  การวัดผลงานซอมบํารุงและการประเมนิคาระบบ  เพื่อ 

การปรับปรุง 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

            Maintenance concepts. Failure statistics and causes analysis. Reliability,  

maintainability and availability analysis. Lubrication for maintenance. Preventive  

maintenance system. Planning and control of maintenance activities. Spare parts  

controls. Human resources for maintenance works. Computerized maintenance  

management system. Life cycle management. Maintenance reports. Maintenance  

performance measurement and system appraisal for improvement. 

 

5643536        การศกึษาการทํางานทางอตุสาหกรรม                                3(3-0-6) 

                    (Industrial Work Study) 

                    วชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 5653616 ความนาจะเปนและสถติิวศิวกรรม 

           หลักการของข้ันตอนการทํางาน  การวิเคราะห  แผนภูมิกระบวนการผลิต  

แผนภูมิการไหลของกระบวนการ  แผนภูมิคนเครื่องจักร  แผนภูมิการทํางานหลายแบบ  

และแผนภูมิไซโม  การศกึษาการเคลื่อนไหวแบบจุลภาค  การปรับปรุงงานและออกแบบ 

การทํางาน  รวมท้ังการประยุกตหลกัการเคลื่อนไหวท่ีเหมาะสม  การกาํหนดมาตรฐาน 

การปฏิบัตงิาน  การสุมงาน  หลักการศกึษาเวลา  การศกึษาเวลาโดยตรงและฐานขอมูล  

เวลาพ้ืนฐาน  การหาคาเผื่อการวเิคราะหงานเพ่ือปรับปรุงวธีิการผลติ  การใชเวลามาตรฐาน 

ในการสรางระบบคาแรงจูงใจ 

           Principle of element of work. Analysis of production process chart, flow  

process chart, man-machine chart, multiple activity chart. Simo chart. Micro-motion  

study. Work improvement and job design including applications of principles of motion 

economy, standardization of works operations, work sampling, time study principles, 

direct time study and element time data. Determination of allowance factor. Job  

analysis for production method improving. Use of standard time in establishing  

various production based incentive schemes. 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

5644915         การวจิัยการดําเนนิงานสําหรับวศิวกร                                3(3-0-6) 

                     (Operations Research for Engineers) 

                     วชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 5653616  ความนาจะเปนและสถติิวศิวกรรม   

            แนะนาํ  ระเบียบ  วิธีการดาํเนินงาน  วิจัยในการแกปญหาทางวิศวกรรม 

อุตสาหการ  เทคนิคการแกปญหาเชิงกาํหนด  แบบจําลองทางคณิตศาสตร  กาํหนด 

การเชิงเสนตรง  วิธีซิมเพลกซดูอาลิตี  กาํหนดการเชิงไดนามิกส  กาํหนดการเชิง  

จํานวนเต็ม  ปญหาคูควบแบบจําลอง  โครงขาย  แบบจําลอง  พัสดุคงคลัง  ปญหา 

การขนสงและสงผาน  ปญหาการมอบหมายงาน  เทคนคิการแกปญหาที่ไมเปนปญหา 

เชงิกําหนด  การตัดสนิใจภายใตความไมแนนอนและความเสี่ยง  ทฤษฎีเกม  ทฤษฎขีอง 

แถวคอย  ความนาจะเปนและกระบวนการสโตแคสตกิ  การใชแบบจาํลองสถานการณ 

เพ่ือการตดัสนิใจ 

           Introduction to the methodology of research operation in industrial engineering  

problem solving. Techniques for solving deterministic problem. Mathematical models.  

Linear programming. Simplex duality method. Dynamic programming. Integer linear  

programming. Dual problems. Network models. Inventory model. Transportation and  

transshipment problems. Assignment problems. Techniques for solving non-deterministic  

problem. Decision making under uncertainty and risk. Game theory. Queuing theory.  

Probability and stochastic processes. Application of simulation model for decision  

making. 
 

5653616        ความนาจะเปนและสถติิวศิวกรรม                                     3(3-0-6) 

                    (Probability and Engineering Statistics) 

                    วชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 5643116  คณิตศาสตรวศิวกรรม 2 

           ทฤษฎคีวามนาจะเปน  ตัวแปรสุมและการคาดคะเนทางคณติศาสตร  การแจก 

แจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมไมตอเนื่อง และตอเนื่อง  ทฤษฎีการสุมตัวอยาง  

ทฤษฎีการประมาณคา  การอนุมานทางสถติิ  การทดสอบสมมติฐาน  การวิเคราะห 

ความแปรปรวน  การวเิคราะหการถดถอยเชงิเสนตรง  การประยุกตใชวิธีทางสถติเิปน 

เครื่องมือในการแกปญหาทางวศิวกรรม 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

            Probability theory. Random variable and mathematical expectation. 

Discrete and continuous variable probability distribution. Random sampling theory.  

Estimation theory. Statistical inference. Hypothesis testing. Analysis of variance.  

Analysis of linear regression. Application of statistical methods as the tool in  

engineering problem solving. 

 

5664901        การเตรยีมโครงงานวศิวกรรมโลจสิติกส                             1(0-3-6) 

                    (Engineering logistics Project Preparation) 

           การจัดเตรยีมขอเสนอโครงงาน  การตรวจเอกสารและรายงานความกาวหนา 

           Preparation of project proposal, literature review, and progress report. 

 

5664902        โครงงานวศิวกรรมโลจสิติกส                                            2(0-6-3) 

                    (Engineering logistics Project) 

วชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 5664901  การเตรยีมโครงงานวศิวกรรมโลจสิติกส 

           โครงงานท่ีนาสนใจในแขนงตาง ๆ  ของวิศวกรรมโลจสิตกิส 

           Projects of practical interest in various fields of engineering logistics. 

 

5664903        สัมมนา                                                                          3(2-2-5) 

                    (Seminar) 

          การนําเสนอและอภปิรายหัวขอท่ีนาสนใจทางวิศวกรรมโลจสิตกิสใน 

 ระดับปรญิญาตร ี

          Presentation and discussion on current interesting topics in industrial 

 engineering-logistics at the bachelor’s degree level. 

 



 

 

 รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

              2.3  กลุมวชิาเอกเลือก 
         

                    1)  กลุมวชิาดานวัสดุ  กระบวนการผลิต  ระบบงานและความปลอดภัย 

 

5614110         การออกแบบผลิตภัณฑ                                                   3(3-0-6) 

                    (Product Design) 

                    วชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 5643119  กระบวนการผลิต 

            บทบาทของนวัตกรรม  การออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑ  การระบุความ 

ตองการของลกูคา  การกระจายหนาท่ีเชงิคุณภาพ  การกอกําเนดิแนวคิดผลติภัณฑ  

ทฤษฎีแกปญหาประดษิฐ  วิศวกรรมยอนรอย   การออกแบบเพ่ือการผลติและการประกอบ 

การออกแบบเพ่ือความนาเชื่อถือ  การออกแบบเพ่ือสิ่งแวดลอม  การแกแบบทาง 

วิศวกรรม  การสรางและทดสอบตนแบบ  ทรัพยสนิทางปญญา 

            Role of innovation. Production design and development. Identification of 

customer needs. Quality function deployment. Product concept  generation. Theory  

of the Solution of Inventive Problem. Reverse engineering. Design for manufacturing  

and assembly. Design for reliability. Design for environment. Engineering design  

change. Prototype making and testing. Intellectual property. 

 

5643537        การออกแบบการทํางานและการยศาสตร                           3(3-0-6) 

                    (Workplace Design and Ergonomics) 

                    วชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 5643536 การศกึษาการทํางานทางอุตสาหกรรม   

                                                     5511307 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 

           การออกแบบการทํางานสาหรับการทํางานดวยมอื  การออกแบบสถานท่ีทํางาน 

และเครื่องมือสําหรับการทํางาน  การออกแบบสภาพแวดลอมเพ่ือการทํางาน  แนวคิด 

ในการออกแบบผลิตภัณฑและการบริการ  การออกแบบกระบวนการ  การปองกัน 

บาดเจบ็  หลกัการของสรรีะ  ระบบสัมผัส  กายภาพและจติวทิยาของมนุษยเนนผูบรโิภค  

และพนกังานขององคกรท้ังระดับปฏิบัตกิารและบรหิาร 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

            Design for manual working. Workplace and device design. Work condition  

design, concepts of products and services designs. Process design. Injury prevention.  

Principle of anthropometry, human sensory, physiology and phychology of human  

being emphasis on customers and blue-and white collar workers in organizations. 

 

5643635        วศิวกรรมเครือ่งมอื                                                       3(3-0-6) 

(Tool Engineering) 

                    วชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 5643119  กระบวนการผลิต 

           ทฤษฎขีองการตัดโลหะ  เครื่องมือการตดั  สารหลอเย็น  มาตรฐานการวัด  

มาตรวทิยา  ความเที่ยงตรงของการวดั  อุปกรณนาํแนวและอุปกรณจับยึด 

           Theory of metal cutting. Cutting tools. Coolants. Measurement  standard.  

Metrology. Accuracy in measurement. Jig and fixture. 

 

5564626        ระบบอัตโนมัติสําหรับการขนถายวัสด ุ                               3(3-3-6) 

                    (Automatic Systems for Material Handling) 

                               โครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องวัดความดัน  อัตราการไหลและ 

อุณหภูมิ  ระบบนิวแมตกิ  และนิวแมตกิไฟฟา  ระบบไฮดรอลิกและไฮดรอลกิไฟฟา   

การเขียนโปรแกรมเชงิตรรกะควบคุมการทํางานของระบบนวิแมตกิและนวิแมตกิไฟฟา  

เครื่องจักรกลซเีอ็นซ ี

            Structure and principles of measuring instrument for pressure, flow rate, and 

temperature. Pneumatic and electrical pneumatic systems. Hydraulic and electrical  

hydraulic systems. Programming of programmable logic control for pneumatic and  

electrical pneumatic systems, CNC machines. 

 

 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

5564627        การขนสงวัตถุอนัตรายและของเสียอันตราย                      3(3-0-6) 

                    (Transport of Hazardous Wastes) 

           ความเปนมาของการจัดการของเสยีอันตราย  นยิาม  กฎหมาย  และขอบังคับ 

ประเภทของวัตถุอันตราย  และของเสยีอันตราย  ระบบปายและฉลากกาํกบั  การจัดเกบ็ 

และการขนสงวตัถุอันตรายและของเสยีอันตราย  การวิเคราะหและการประเมิน  ปญหา 

สําหรับการควบคุมการผลติ  การจัดเก็บ  การลาํเลยีงและการขนสง  ตนทุนในการเก็บ 

รักษาและขนสงวัตถุอันตราย  ภาพรวมของการบําบัดของเสียอันตราย  การปองกัน 

มลพษิ 

           Background of hazardous wastes management. Definition. Laws and regulations.  

Type of hazardous materials and hazardous wastes. Labels and placards system.  

Storage and transportation of hazardous materials and hazardous wastes. Problem  

analysis and assessment for production control, storage, handling and transportation.  

Cost of storage and transportation of hazardous wastes. Overview of wastes treatment. 

Pollution prevention. 

 

                   2) กลุมวชิาดานระบบคุณภาพ  สถติิและคณิตศาสตรประยุกต 

 

5504204        การประกันคุณภาพทางอุตสาหกรรม                                  3(3-0-6) 

                    (Industrial Quality Assurance) 

                    วชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 5614319  การควบคุมคุณภาพ   

           หลักการประกันคุณภาพ  ความตองการและขอกําหนดของตลาด  และลกูคา 

การพัฒนาและจัดการผลติภัณฑ  การหาแหลงตนทางและความสัมพันธกับผูสงมอบ 

การประกันคุณภาพในกระบวนการผลิต  การบริการและความสัมพันธกับลูกคา 

ความรับผดิชอบและการรับประกนัผลติภัณฑ  การคุมครองผูบรโิภค  ตนทุนและระบบ 

สารสนเทศคุณภาพ  การตรวจประเมนิคุณภาพ 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

           Quality assurance principles. Market and customer needs and requirements.  

Product development and management. Sourcing and supplier relation. Quality  

assurance in manufacturing process. Customer service and relations. Product liability  

and warranty. Consumer protection, quality cost and information system. Quality  

audit. 

 

5511218         คอมพิวเตอรประยุกตสําหรบัวศิวกรอุตสาหการ                   3(3-0-6) 

                    (Computer Applications for Industrial Engineers) 

                    วชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 5644915 การวจิยัการดําเนนิงานสําหรบัวศิวกร 

           ปญหาทางวศิวกรรมอุตสาหการและการวิจัยการดําเนนิงาน  การวิเคราะหและ 

แกไขปญหาท้ังหมดหรอืบางสวนโดยการประยุกตโปรแกรมคอมพิวเตอร 

           Problems in industrial engineering and operational research. Analysis and 

solving in all or parts of the problems by applications of computer programs. 

 

5512210        การออกแบบแผนการทดลองสําหรับวศิวกร                        3(3-0-6) 

                   (Experimental Design for Engineers) 

                    วชิาท่ีตองเรยีนมากอน :    5653616  ความนาจะเปนและสถติิวศิวกรรม 

           เทคนคิการปรับปรุงคุณภาพ  ความสัมพันธระหวางปจจัยในระบบงานอุตสาหกรรม 

และปญหา  การวิเคราะหทางสถติิ  และการออกแบบระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 

ตัวแบบคณิตศาสตรข้ันสูง  ระเบียบวิธีแบบผวิสะทอน  และวิธกีารทํากชู ิ

           Quality improvement techniques. Relationship between factors in the industrial  

systems and their problems. Statistical analysis and design of control system in  

industrial work. Advanced mathematical models. Response surface methodology and  

Taguchi method. 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

5513204        วศิวกรรมระบบ                                                               3(3-0-6) 

                    (System Engineering) 

วชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 5653616  ความนาจะเปนและสถติวิศิวกรรม 

           การประยุกตวงจรชวีติหรอืวิศวกรรมควบขนาน สาํหรับการออกแบบผลติภัณฑ 

การบรกิารและระบบการจัดการกระบวนการ  การออกแบบความตองการในการดาํเนนิ 

การนโยบายการซอมบํารุงและการสนับสนุน  การออกแบบระบบใหมีความไวใจได 

ความสามารถในการซอมบํารุง การสนับสนุนลอจสิตกิส  ปจจัยมนุษย  ความเปนไปได 

ในทางเศรษฐศาสตร  ความสามารถในการผลิต และการกาํจัด  การออกแบบโดย 

คํานงึถงึความเสี่ยงและโซผูสงมอบและผูบรโิภค 

           Applications of life-cycle or concurrent engineering for design of products,  

services, and management-based systems. Design of operational requirements.  

Maintenance and support policies. System design for reliability, maintainability,  

logistics support, human factors, economic feasibility, produce-ability, and retirement.  

Design concerning risk, and supply and consumer chain. 

 

5514317         การจัดการอุตสาหกรรม                                                 3(3-0-6) 

                    (Industrial Management) 

           การจัดองคการและการจัดการในอุตสาหกรรม  แนวคิดและทฤษฎีของการ 

จัดการ  การวิเคราะหปญหาและกระบวนการแกปญหา  ทฤษฎีขององคกร  ภาระหนาท่ี 

ของฝายจัดการ  การควบคุมดูแลและการประเมินผลการทํางาน  เครื่องมอืสรางแรงจงูใจ 

ในการทํางาน   ภาวะผูนาํ  จริยธรรมและความรับผิดชอบวิศวกร  การปรับเปลี่ยน 

พฤตกิรรมและการฝกทักษะ  ใหมมีนุษยสัมพันธในการทํางาน 

           Industrial organization and management. Concepts and theories of management. 

Problem analysis and problem solving process. Organizational theories. Function of  

management. Controlling and performance evaluation. Motivational tools. Leadership.  

Ethics and responsibility of engineers. Behavior modification and interpersonal skills. 

 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

5644539        วศิวกรรมคุณภาพ                                                          3(3-0-6) 

                    (Quality Engineering) 

                    วชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 5614319  การควบคุมคุณภาพ 

           แนวคิดทางวิศวกรรมคุณภาพการออกแบบ  และกาํหนดลักษณะเฉพาะของ 

ผลติภัณฑการออกแบบและวางแผนกระบวนการการควบคุมกระบวนการเชงิวศิวกรรม  

การตรวจสอบและการวัด  เทคโนโลยีมาตรวทิยาและการเทียบมาตรฐาน  การวเิคราะห 

ระบบการวดั  การปรับปรุงคุณภาพเชงิวิศวกรรม  การประยกุตใชคอมพิวเตอรทาง 

วิศวกรรมคุณภาพ 

            Quality engineering concepts. Product design and specification. Process 

design and planning. Engineering process control. Inspection and gauging. Metrology  

technologies and calibration. Measurement system analysis. Engineering quality  

improvement. Applications of computer in quality engineering. 

 

                    3) กลุมวชิาดานการจัดการการผลิตและดําเนนิการ 

 

3603105        การจัดการโลจสิติกสและโซอปุทานระดับโลก                     3(3-0-6) 

                    (Global Logistics and Supply Chain Management) 

            ความสําคัญของโลจสิตกิสและโซอุปทาน  ระดับโลก  บทบาทของเขตการคา 

เสร ี ปจจัยท่ีสาํคัญและประโยชนของการจดัหาแหลงวัตถุดบิจากทุกมุมโลก  การกาํหนด  

วางสถานท่ีตัง้เชงิกลยุทธในระดับโลก  พาณิชยอิเลก็ทรอนกิสและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอมูลสารสนเทศ  ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการโลจสิตกิสระหวางประเทศ 

           Importance of global logistics and supply chain. Role of free trade areas.  

Important factors and benefits of sourcing raw materials from around  the world.  

determination of world class strategic location. Electronic commerce and relevant  

laws. Information related to international logistics management. 

 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

3604107        ระบบการวางแผนทรัพยากรขององคกร                            3(3-0-6) 

                    (Enterprise Resource Planning System) 

            แนวคิด  ระบบการวางแผนทรัพยากรองคกร  การวางแผนทรัพยากรทาง 

ธุรกจิ  การจัดการอปุสงค  การจัดตารางการผลติหลกั  การวางแผนความตองการของ 

วัสด ุ การวางแผนความตองการกําลังการผลติ  การจดัตารางการผลติ  การควบคุม 

กจิกรรม  การผลิต  กระบวนการผลติแบบทันเวลาพอดี  การจัดการคุณภาพ  การ 

ควบคุมสนิคาคงคลงั 

            Concepts of enterprise resource planning system. Business resource planning 

demand management. Master production scheduling. Material requirement planning.  

Production requirement planning. Scheduling. Production activity control. Just in time  

manufacturing. Quality management. Inventory control. 

 

3603406        กลยุทธการขนสง                                                          3(3-0-6) 

                    (Transportation Strategy) 

            กรอบการวเิคราะหการขนสง  การขนสงทางบก  การขนสงสาธารณะ  การ 

ขนสงทางน้ํา  การขนสงทางทะเล  การขนสงทางอากาศ  กลยุทธการขนสง  การวาง 

แผนการขนสง  หลักเศรษฐศาสตรทางการขนสง  ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมจากระบบ 

ขนสง  การศกึษา  ผลกระทบทางการจราจร 

            Analysis framework of transportation. Land transportation. Public transportation.  

Water transportation. Marine transportation. Airfreight Transportation. Transportation  

strategy. Transportation planning. Transportation economics principle. Environmental  

impact from transportation systems. Traffic impact and parking study. 

 

 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

3604405       กฎหมายการคาและพิธีการศุลกากร                                   3(3-0-6) 

                   (Legal Aspect for Trade and Custom) 

           กฎหมายการคาระหวางประเทศ  การควบคุมการ  เคลื่อนยายเงินลงทุน  การ 

ควบคุม  การแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ  ภาษีอากรและกฎหมายระหวางประเทศ 

ท่ีเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายระหวางประเทศ  กฎหมายการคาและการลงทุนระหวางประเทศ   

กฎหมายการขนสงสนิคาระหวางประเทศ  กฎ  เกณฑของ  การประกันภัยสนิคา  การ 

ตัดสนิชี้ขาดและการยุตขิอพิพาททางการคาระหวางประเทศ  พิธกีารศลุกากร  องคการ 

การคาโลก  และบันทึกความเขาใจท่ีเกี่ยวของกับการสงออก  สนิคา และการนําเขาสนิคา 

และเขตการคาเสร ี กรณศีกึษา 

           International trade law. Regulation of investments movement. Regulation of  

international exchange. Customs and international law of international purchasing  

contract. International law for trade and investment. international transportation law.  

Regulations of cargo insurance. International trade arbitration. Trade customs. World  

organization and memorandum of understanding related to import and export and  

free trade area. Case study. 

 

5504205       การศกึษาความเปนไปไดของโครงการอุตสาหกรรม                3(3-0-6) 

                   (Industrial Project Feasibility Study) 

                   วชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 5643120  เศรษฐศาสตรวศิวกรรม 

           ความรูพ้ืนฐานสาํหรับการเตรยีมงานวิเคราะหและการประเมินคาในการศกึษา  

ความเปนไปไดของโครงการอุตสาหกรรมในดานการตลาด  เทคนคิ  การบรหิาร  การเงนิ 

เศรษฐศาสตร  ผลกระทบของโครงการและดานอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวของ  โดยเนนทางการศกึษา 

ท้ังเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ 

            Basic knowledge for preparation. Analysis and appraisal of industrial projects 

feasibility study in various aspects in marketing. Techniques. Management. Financing.  

Economic. Impacts and other related aspects with emphasis on quantitative and  

qualitative approaches. 



 

 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

5644540         มลพิษทางอุตสาหกรรม                                                 3(3-0-6) 

                    (Industrial Pollution) 

                    วชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 5643119  กระบวนการผลิต 

            มลพิษทางอุตสาหกรรม  มลพษิทางอากาศ  น้ําท้ิง  ของเสยีอันตรายและเสยีง 

เนนหนักถงึแหลงท่ีมาสาเหตแุละผล  วิธกีารควบคุม  การบําบดัและการกาจัดระบบการ 

จัดการสิง่แวดลอม  การลดปรมิาณของเสยีหนาที่และการลงโทษตามกฎหมายสิ่งแวดลอม 

ของประเทศไทย 

           Industrial pollution: air pollution, waste water, hazardous waste and noise 

with emphasis on sources, cause and effects, control, treatment and disposal.  

Environmental management system. Waste minimization. Duties and punishment  

according to Thailand’s environmental laws. 

 

                    4) กลุมวชิาดานการจดัการโลจสิติกส 

 

3602301         เทคโนโลยสีารสนเทศสําหรบัโลจสิตกิสและโซอปุทาน             3(3-0-6) 

                     (Information Technology for Logistics and Supply Chain) 

            การบรหิารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบโลจสิตกิส   แนวคิดและ 

โครงสรางของระบบสารสนเทศ  การวิเคราะห  การออกแบบ  การทดสอบ  การนํา 

ไปใชงาน  และการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ  การรวบรวมขอมูล  การกําหนด 

มาตรฐานสนิคา  การแลกเปลี่ยนขอมูลทางอเิลก็ทรอนกิสโดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศ  

การนาํการคาอิเล็กทรอนกิสมาใชในการจัดการโลจสิตกิส 

            Information technology management in logistics. Concept and  structure of  

information systems. Analysis, design, testing, application and  maintenance of  

information systems. Data collection. Product standardization. Exchange information  

electronically by using information technology. Use of electronic trading in logistics  

management. 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                 หนวยกิต(ช่ัวโมง) 

 

3603405        การขนสงตอเนือ่งหลายรปูแบบ                                        3(3-0-6) 

                     (Multi-modal Transport) 

           รูปแบบการขนสง  การขนสงทางเรอื  การขนสงทางบก  และการขนสงทาง 

อากาศ  ขอดแีละขอเสยีของการขนสงแตละรูปแบบ  การเชื่อมโยงและเครอืขายระบบ 

ขนสง  ปจจัยในการเลอืกรูปแบบการขนสง  การขนสงตอเนื่อง  โครงสรางพ้ืนฐานและ 

สวนประกอบเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการขนสงหลายรูปแบบ 

            Modes of transportation; ship transport, land transport, and airfreight transport, 

advantages and disadvantages of each transportation mode, connection and  

transportation networks, factors in transportation mode selection, continuous transport,  

infrastructures and components for increasing multi-mode transport efficiency.  

 

3602404        การบรหิารการจัดซื้อ                                                      3(3-0-6) 

                    (Purchasing Management) 

           บทบาทของการจัดซื้อและจัดหา  นโยบายในการจัดหาวัตถดุบิ  สวนประกอบ  

และสนิคาสาํเรจ็รูป  การคัดเลอืกและประเมนิผูจัดสงสนิคา  การวางแผนการจัดซื้อและ 

รายงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ  การจัดการความสัมพันธระหวางองคกรกับผูสงสินคา  

วัตถุประสงคของสนิคาคงคลัง  วิธีการหาปรมิาณและเวลาของสนิคาคงคลัง  หลักการ 

จัดการวัสดุคงคลังแบบดัง้เดิมและแบบรวมศูนย  การนําเทคนิคท่ีทันสมัยมาใชในการ 

ตัดสนิใจดานวัสดุคงคลังสาํหรับ  การแกปญหาเชงิวศิวกรรม 

            Role of purchasing and procurement. Raw materials procurement policy. 

components and finished goods. Selection and evaluation of supplier. Purchasing and  

reporting planning. Relationship management between organization and supplier.  

Inventory objective. Method of inventory quantity and time requirements. Principle of  

classical and centralization inventory management. Application of modern technique  

in inventory decision making process for engineering problem solving. 

 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

3602405       กฎหมายที่เก่ียวของกับโลจสิติกส                                      3(3-0-6) 

                   (Legal Aspect for Logistics) 

           กฎหมายและกฎเกณฑท่ีเกีย่วของกับ  การจัดการทางโลจสิตกิส  การจัดซื้อ 

จัดจางสาํหรับสนิคาและบรกิาร  การซื้อขายสนิคาระหวางประเทศ  การชําระราคา 

ในทางการคาระหวางประเทศ  การขนสงสนิคาระหวางประเทศ  การขนสงสนิคาตอ 

เนื่องหลาย  รูปแบบการนาํเขาสนิคาและการสงออกสนิคา 

           Laws and regulations relating to logistics management. Procurement for 

goods and services. International trade. Payment in international trade. International  

goods transportation. Multimodal transportation. Imports and exports. 

 

3604402        การจดัการขนสงทางทะเล                                               3(3-0-6) 

                    (Marine Transport Management) 

            ประวัติการเดินเรือ  โครงสรางและประเภทอุตสาหกรรมการเดินเรือ   

กฎหมายขนสงทางทะเล  อัตราคาระวาง  ระบบการขนสงสนิคาทางเรอื  เอกสารการ 

ขนสง  ลักษณะการบรรจุภัณฑ ลักษณะตูคอนเทรนเนอร  การขนสงวัตถุท่ีอันตรายและ 

ไมอันตราย 

            History of navigation. Structure and type of maritime industry. Maritime  

law. Freight rate. Shipping system. Transportation document. Type of packaging.  

Type of container. Hazardous and non-hazardous material transportation. 

 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

3604403        การจัดการขนสงทางอากาศ                                             3(3-0-6) 

                    (Airfreight Management) 

             ความเปนมาของอุตสาหกรรมสายการบิน  บทบาทการขนสงสินคาทาง 

อากาศ  ขอไดเปรยีบและเสยีเปรยีบ  โครงสรางอุตสาหกรรมสายการบิน  โครงสราง 

ตนทุนสายการบิน  การแขงขันของสายการบิน  ประเภทของบรกิารขนสงสนิคาทาง 

อากาศ  ลักษณะเฉพาะของการขนสงทางอากาศ  ผูประกอบการขนสงทางอากาศ  

หลกัการของรูปแบบการขนสง  ระบบการขนสงทางอากาศ  ความรวมมือของสายการ 

บิน  อนุสัญญาการบินพลเรือนระหวางประเทศ  องคกรการขนสงระหวางประเทศ   

กฎหมายดานการขนสงทางอากาศ 

            Background of airline industry. Roles of air carrier. Advantages and 

disadvantages. Structure of the airlines industry. Airline cost structure. Airlines 

competition. Type of air cargo services. Characteristics of airfreight. Air transport  

operators. Principle of transportation modes. Airfreight transportation system. Airlines  

cooperation. International civil aviation convention. International air transportation  

organization. Law of air transportation. 

 

3604404        การจดัการขนสงทางบก                                                  3(3-0-6) 

                    (Land Transport Management) 

           ประเภทของการขนสงทางบก  การขนสงทางรถบรรทุกทางรถไฟ  และทางทอ 

หลักมูลของการขนสงในประเทศไทย  ขอไดเปรียบ  ขอเสียเปรียบ  และขอจาํกัด 

ผูประกอบการขนสง  โครงสรางตลาดขนสง  การออกแบบการขนสง  การจัดเสนทาง 

และตารางการขนสง  ปฏบัิตกิารและลกัษณะเฉพาะของการ  บรกิาร  การตัดสนิใจใน 

การจัดการสถาน ี โครงสรางตนทุนของการขนสงทางบก  การกําหนดราคา  กฎหมาย 

การขนสงทางบกความรับผดิชอบ กลยุทธพันธมติร 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

             Type of land transportation. Truck, railroad and pipelines transportation.  

Fundamental of Thailand’s transportation. Advantages, disadvantages and constraints.  

Carrier. Market structure. Transportation design. Routing and scheduling in transportation. 

Operating and service characteristics. Terminal management decisions. Cost structure 

of land transportation. Pricing, Law of land transportation. Responsibility. Alliances  

strategies. 

 

3604401         ระบบบรรจภัุณฑ                                                           3(3-0-6) 

                    (Packaging System) 

            หลักการและเทคนคิของระบบบรรจุภัณฑ  หนาท่ีและความสําคัญของระบบ 

บรรจุภัณฑในอุตสาหกรรม  สมบัตขิองวัสดุท่ีใชในการบรรจุหบีหอ  การวางแผนและ 

วิเคราะห  ระบบบรรจุภัณฑ  โดยเนนท่ีการเพ่ิมมูลคา  การนํากลับมาใชใหม และการ 

จัดการของเสยีอยางเหมาะสม  การจัดการและการควบคุมสนิคาสงกลบั  หนาท่ีและ 

ความรับผดิชอบของหนวยงานในโซอุปทาน 

           Principles and techniques of packaging system. Functions and importance of  

packaging system in industry. Properties of materials used in packaging. Planning  

and analysis of packaging system focusing on value added, recycling and proper  

waste management. Management and control of  product returns. Duty and  

responsibility of supply chain organizations. 

 

 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ช่ัวโมง) 

                     

5663801        การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีทางวศิวกรรมโลจสิตกิส    1(60) 

                    (Preparation for Professional Experience in Logistics Engineering)  

           การปรับตัวในสังคมการพูดจา  การแตงกายมารยาทในสงคมโครงสรางองคกร 

การทํางานในสถานประกอบการ  ความรูเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน  กฎหมายในวชิาชพี  

จรรยาบรรณวิชาชีพ  การวางแผนชีวิตและอาชีพ  การจัดทําโครงการ  การนําเสนอ 

ผลงาน  การเขยีนรายงานทางวชิาการ  การทําประวัตเิพ่ือสมัครงาน  การเขียนจดหมาย 

สมัครงาน  เทคนคิวิธกีารในการสมัครและสัมภาษณงาน 

            Adaptation of society to speak, dress, social etiquette, organizational structure.  

Work in the workplace. Knowledge of labor law. Legal profession. Professional ethics.  

Life and career planning. The preparation of the project. Presentations. Writing  

technical reports. A resume to apply for. Writing a resume. Techniques in the  

application and interview. 

 

5664801        การฝกประสบการณวชิาชีพทางวิศวกรรมโลจสิติกส              6(600)  

                    (Field Experience in Logistics Engineering)  

                    รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน  : 5563801  การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชีพทาง 

                    วศิวกรรมโลจสิติกส 

           ศกึษาและปฏิบัตงิาน  โดยนําความรูจากสาขาวศิวกรรมไปประยุกตใชในสถาน 

ประกอบการจรงิ  นักศึกษาตองออกไปฝกงานเชงิวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาไมนอย 

กวา  600  ชั่วโมง  ในโรงงานเม่ือเสร็จสิ้นการฝกงานแลวนกัศกึษาจะตองจัดทํารายงาน 

วิชาการ  รายละเอียดการฝกงานในแตละวนัแผนการปฏิบัตงิานตลอดการฝกงานนาํเสนอ 

ผลการฝกงานและประสบการณเพ่ือแลกเปลี่ยนเรยีนรูในกลุม  โดยวัดจากผลประเมนิ 

จากพนกังานท่ีควบคุมการปฏิบตังิานของนักศกึษาในสถานประกอบการ  คณาจารยใน 

สาขาวชิา  และจากรายงานวชิาการ  โดยใหมกีารนเิทศ  และอยูภายใตการกํากับดูแล 

ของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ช่ัวโมง) 

 

           Education and practice. By applying knowledge of engineering. Actually  

applied in the workplace. Students are required to work full-time academic or  

professional for at least 16 hours in the factory. Upon completion of the internship,  

students must prepare a technical report. Details of the training each day. A plan of  

action through an internship. Presentation of training and experience to share and  

learn in a group. Measured by assessment of the performance of students and staff  

in the workplace. Faculty in the department. And technical reports. Providing  

supervision. And under the supervision of the Program Committee. 
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                    (Cooperative  Education  Preparation) 

การปฏิบัตกิารเตรยีมความพรอมกอนการออกปฏบัิตงิานในสถานประกอบการ 

โดยใหมีองคความรูในเรื่อง  หลกัการ แนวคิดและปรชัญาสหกจิศกึษา  กระบวนการและ 

ระเบยีบขอบังคับที่เกี่ยวของกับระบบสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงานและการสอบ 

สัมภาษณ  ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  มีความสามารถใน 

การพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวชิาชพีแตละสาขาวชิา  เชน  การปรับตัวในสังคม  การ 

พัฒนาบุคลิกภาพ  ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร  มนุษยสัมพันธ   

การทํางานเปนทีม  โครงสรางการทํางานในองคกร  งานธุรการในสาํนักงาน  ความรู 

เบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน  และระบบบริหารคุณภาพงานคุณภาพในสถาน 

ประกอบการ  การเสริมทักษะและจรยิธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา  และมีความรู 

ความเขาใจในการจัดทําโครงงาน  การรายงานผลการปฏิบัตงิาน   การเขียนรายงาน 

โครงงาน  และการนําเสนอผลงานโครงงาน   

 

 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา        หนวยกิต(ช่ัวโมง) 

 

 This  class  serves  as  a  preparatory  curriculum  before  students  enter  

the workforce. Examining  the  principles. Concepts and  philosophy of Cooperative   

Education. The  processes  and  regulations  for  applying  for jobs and interviews. 

The  basic  skills  required  to  operate  within  the   establishment, and  the  ability   

to  self- develop  according  to  the  professional  standards  of each  institution   

will  be  explored.  The  specific skills and  attitudes  this  class seeks  to  develop   

are: social  adjustment,  personality  development,  English language  skills, 

understanding  information  technology  for  communication, human  relations, team 

work,  organization,  office  work  affairs, a cursory understanding of labor law  and   

quality  work  management.  We will  conclude the  class  with  an explanation  of   

specific professional  skills and  ethics. Students will be  expected  to  have  a  firm   

understanding of writing  and presetting  work projects, as well as crafting  summary   

reports. 
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                    (Cooperative  Education) 

                    รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 6003801  เตรยีมสหกิจศกึษา 

              การปฏิบัตงิานดานวชิาชพีตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรอืองคกร 

ผูใชบัณฑติเปนเวลา 16 สัปดาห หรอืไมนอยกวา 600  ชั่วโมง  โดยบูรณาการความรู    

ท่ีไดจากการศกึษาในหลกัสตูรการศกึษากบัการปฏิบัตงิานจรงิเสมือนหนึ่งเปนพนกังาน   

การจัดทําโครงงาน   การรายงานผลการปฏบัิตงิาน การเขยีนรายงานโครงงาน  และ 

การนําเสนอโครงงานตามคําแนะนาํของพนักงานพ่ีเลี้ยง  อาจารยท่ีปรกึษาหรอือาจารย 

นเิทศก เพ่ือใหเกดิทักษะ  องคความรูในวิชาชพีและคุณธรรม จรยิธรรมในวิชาชพี  มี 

ลักษณะนสิัยหรอืบุคลกิภาพท่ีจาํเปนตอการปฏิบัตงิาน  และเปนบัณฑติท่ีมคุีณสมบัต ิ

ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานท่ีพรอมจะทํางานไดทันทีเม่ือสาํเร็จการศกึษา 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา        หนวยกิต(ช่ัวโมง) 

 

             Students  enter  the  workforce  according  to  their  specific fields  of   

study  for  16  weeks  (or  not  less  than  600  hours )  integrating  the  theory   

explored  in  the  university  with  the  practice  involved  with  the  occupation.   

Students  are expected to engage in and  complete:  work  projects,  operating 

reports,  and  work  presentations  as  per  the  suggestions of  a  senior  officer   

and/or  advisory  teacher.  The  mission  of  this  class  is  to  imbue  students   

with the  skills,  body  of  knowledge,  character,  personality  and  qualifications   

                    directly  related  to  market  need. 


