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หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 

(หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2559) 

 

ช่ือสถาบันอุดมศกึษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

คณะ   ศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 

หมวดท่ี 1  ขอมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย   :  หลักสตูรวทิยาศาสตรบัณฑติ  

  สาขาวิชาเทคโนโลยกีารจัดการอุตสาหกรรม 

ชื่อภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Science Program in Industrial Management Technology 
 

2.  ช่ือปรญิญา  

ชื่อเต็มภาษาไทย : วทิยาศาสตรบัณฑติ (เทคโนโลยกีารจัดการอุตสาหกรรม) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ      :  Bachelor of Science (Industrial Management Technology) 
 

ชื่อยอภาษาไทย  : วท.บ. (เทคโนโลยกีารจัดการอุตสาหกรรม) 

ชื่อยอภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Industrial Management Technology) 
 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1  หลักสูตร 

         3.1.1  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม       

ผูสําเรจ็การศกึษาตองเรยีนไมนอยกวา  133  หนวยกติ 
 

   3.1.2  โครงสรางของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

ประกอบดวยสัดสวนหนวยกติแตละหมวดวิชาและแตละกลุมวิชา ดงันี้ 
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3.1.3  รายวชิา  

           1)  หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป   ตองเรยีนทุกกลุมวิชาไมนอยกวา  30  หนวยกติ 

                2)  หมวดวชิาเฉพาะดาน  เรยีนไมนอยกวา  97  หนวยกติ 

  2.1  กลุมวชิาแกน  เรยีน 12  หนวยกติ 
 

4011318 ฟสกิสพ้ืนฐาน 

(Fundamental Physics) 

3(3-0-6) 

4091613 คณิตศาสตรพ้ืนฐานสําหรับการจัดการอุตสาหกรรม 

(Basic Mathematic for Industrial Management) 

3(3-0-6) 

4112206 สถติเิบ้ืองตน 

(Basic Statistic) 

3(3-0-6) 

5581707 คอมพิวเตอรเบ้ืองตน 

(Basic Computer) 

3(2-2-5) 

 

  2.2  กลุมวชิาเอกบังคบั  เรยีน  63  หนวยกติ 
 

5512304 การจัดการงานวัสด ุ

(Material Management) 

3(2-2-5) 

5512305 การศกึษาการทํางาน 

(Work Study) 

3(3-0-6) 

5512306 การวางแผนและการควบคุมการผลติ 

(Production Planning and Control) 

3(3-0-6) 

5512501

  

การประกอบธุรกจิอุตสาหกรรม 

(Industrial Business) 

3(2-2-5) 

5513106 ระบบการบํารุงรักษาในงานอุตสาหกรรม 

(Maintenance Systems in Industry) 

3(2-2-5) 

5513311 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม  

(Industrial Economics) 

3(3-0-6) 

5513507 การจัดการระบบคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

(Quality Management System in Industry)  

3(2-2-5) 
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5513509 กลยุทธการบรหิารงานอุตสาหกรรม 

(Industrial Management Strategy) 

3(3-0-6) 

5513510 การจัดการความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม  

(Industrial Safety Management in Industry) 

3(3-0-6) 

5514312 การจัดการอุตสาหกรรม 

(Industrial Management) 

3(3-0-6) 

5514315 จติวิทยาอุตสาหกรรมและองคกร 

(Industrial Psychology of Organization) 

3(3-0-6) 

5614323 การควบคุมคุณภาพการผลติในงานอุตสาหกรรม      

(Industrial Quality Control in Industry) 

3(3-0-6) 

5514514 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ  

(Computer Aided for Design) 

3(2-2-5) 

5514518 มนุษยสัมพันธในการบรหิารอุตสาหกรรม 

(Human Relation in Industrial Management) 

3(3-0-6) 

5514602 การจัดการความเสีย่งในงานอุตสาหกรรม 

(Risk Management for Industrial) 

 3(3-0-6) 

5514904 การจัดการการวิจัยและระเบียบวิธีวจัิยสําหรับอุตสาหกรรม 

(Management Research and Research Methodology for 

Industrial) 

3(2-2-5) 

5514905 การวิจัยเพ่ือการจัดการงานอุตสาหกรรม    

(Research for Industrial  Management) 

3(2-2-5) 

5541115 วัสดุและกรรมวิธกีารผลติ    

(Material and Manufacturing Process) 

3(2-2-5) 

5613107 การเขียนแบบการผลติ      

(Production Drawing) 

3(2-2-5) 

5614317 การจัดการโลจสิตกิสและซัพพลายเชน 

(Logistics and Supply Chain Management) 

3(3-0-6) 

5614318 การจัดการดานพลงังานและสิง่แวดลอม 

(Energy and Environment Management) 

3(3-0-6) 
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2.3  กลุมวชิาเอกเลอืก  เรยีนไมนอยกวา  15  หนวยกติ 
 

3561101 องคการและการจัดการ   

(Organization and Management) 

3(3-0-6) 

5513310 กฎหมายอุตสาหกรรม  

(Industrial Laws) 

3(3-0-6) 

5513524 ระบบสารสนเทศในการบรหิารงานอุตสาหกรรม  

(Information Technology for Industrial Management) 

3(2-2-5) 

5514507 การพัฒนาประสทิธิภาพการทํางานอุตสาหกรรม 

(Industrial  Efficiency  Development) 

3(3-0-6) 

5514510 การจัดการทรัพยากรมนุษยในงานอตุสาหกรรม 

(Human Resource Industrial Management) 

3(3-0-6) 

5514517 การเงินในงานอุตสาหกรรม 

(Financial for Industry) 

3(3-0-6) 

5514519 การเพ่ิมผลผลติในงานอุตสาหกรรม 

(Industrial Productivity) 

3(2-2-5) 

5514520 การจัดการและการบรหิารโครงการทางเทคโนโลย ี

(The Organization and Management of Technological Project) 

3(2-2-5) 

5514521 เทคโนโลยีการผลติในงานอุตสาหกรรม 

(Production Technology for Industry) 

3(2-2-5) 

5514601 มาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม 

(Industrial Production Standard) 

3(3-0-6) 

5542216 ออกแบบผลติภัณฑไมเพ่ืองานอุตสาหกรรม  

(Wood Products Design for Industrial Applications) 

3(2-2-5) 

5542505 ออกแบบผลติภัณฑโลหะในระบบอุตสาหกรรม 

(Metal Products Design in the Industry) 

3(2-2-5) 

5614102 การออกแบบผลติภัณฑอุตสาหกรรมการผลติ 

(Industrial Product Design) 

3(2-2-5) 

 
 

 

    2.4  กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ  เรยีน 7 หนวยกติ (ใหเลอืกเรยีนกลุมใดกลุม 

หนึ่งดังตอไปนี้) 
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1) วชิาฝกประสบการณ 

 

5513801 การเตรยีมฝกประสบการณวิชาชพีเทคโนโลยีการจัดการ

อุตสาหกรรม 

(Preparation for Professional Experience in Industrial 

Management Management Technology) 

1(60) 

5514801 การฝกประสบการณวิชาชพีเทคโนโลยกีารจัดการอุตสาหกรรม 

(Field Experience in Industrial Management Technology) 
 

6(600) 

   2) วชิาสหกิจศกึษา 
 

6003801 เตรยีมสหกจิศกึษา 

(Cooperative Education Preparation) 

1(60) 

6004801 สหกจิศกึษา       

(Cooperative Education) 

6(600) 

3)  หมวดวชิาเลอืกเสร ี เรยีนไมนอยกวา  6  หนวยกติ 

 ใหเลอืกเรยีนรายวิชาใดๆ ในหลกัสตูรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  โดยไมซ้ํากับรายวชิาที่เคย

เรียนมาแลว  และตองไมเปนรายวชิาที่กาํหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสาํเร็จของ

หลักสูตรนี้ 
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3.1.5  คําอธบิายรายวชิา  

1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป 

       1.1  กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร 
 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1500119 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สารและการสบืคนสารสนเทศ                   3(2-2-5) 

(Thai for Communication and Information Retrieval) 

การพัฒนาทักษะทางดานภาษาไทยในดานการฟง  การพูด  การอาน  และการ

เขียน โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา  การสบืคนสารสนเทศตาง ๆ จาก

ทรัพยากรสารสนเทศ   เครื่องมือชวยคนโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม  เขียนรายงานได

อยางถูกตองตามหลักวชิาการ 

Development of Thai language skills in listening, reading and writing by  

focusing on language correlation skills, utilize modern information technology  

tool for inquiry information and writing acceptable reports according to Thai  

language principle. 

 

1500120 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

(Foundation of English) 

การพัฒนาทักษะการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียนในการสื่อสารเบ้ืองตน  

ฟงบทสนทนาสัน้ ๆ ท่ีใชในชวีติประจําวัน  ใชคําศัพท  วลี  และใชไวยากรณเบ้ืองตนใน 

การสื่อสาร 

Development of listening, speaking reading and writings skills in basic  

communication, listening to short conversation commonly used in daily life, Applying 

basic vocabulary, phrase and grammar in order to communicate. 
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รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1500123 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน                        3(2-2-5) 

(Basic Speaking Skills of English) 

ฝกทกัษะการฟง  การพูด  เนนการออกเสยีงหนกัเบาของคําศัพท  ประโยค 

อยางถูกตอง เลอืกใชวล ี สํานวนในบทสนทนาขัน้พ้ืนฐานตาง ๆ 

Practice of speaking skills with an emphasis on basic word stress and  

Sentence intonation and use appropriate phrases and idioms in simple dialogues. 

 

1500125 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน                  3(2-2-5) 

                    (Basic Reading and Writing of English) 

                              เทคนคิการอาน ทัง้การอานออกเสยีงและการอานในใจ  เทคนคิการเพ่ิมพูน

คําศัพทใหกวางขึ้นและฝกอานบทอานท่ีหลากหลาย รวมท้ังหนังสอืนอกเวลาตาง ๆ ฝก

เขียนประโยคตาง ๆ โดยใชหลักไวยากรณอยางถูกตองฝกเขยีนตามรูปแบบโดยใช

โครงสรางประโยคและคําศัพทท่ีเหมาะสม 

                              Reading techniques for both reading aloud and reading comprehension, 

Techniques for vocabulary expansion and various types of texts including external 

books. Practice of writing sentences using the correct grammar. Writing from models 

using appropriate structure and vocabulary. 

 

1561115 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน             3(2-2-5) 

(Japanese for Beginners) 

ฝกทกัษะ 4 ทักษะอยางบรูณาการ  โดยศกึษาตัวอักษรญี่ปุน  คําศัพท  รูป 

ประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน  โดยเนนการฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวนั  รวมท้ัง 

ศกึษาลักษณะทางสังคม  วัฒนธรรม   

Practice of four integrated language skills focusing on Japanese letter,  

vocabulary, sentence structure and basic grammar by focusing basic speaking skill  

in daily life including studying of Japanese social. 
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รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1571118 ภาษาจนีเบื้องตน 3(2-2-5) 

(Chinese for Beginners) 

ระบบสัทศาสตรภาษาจนีกลาง  หลักการเบ้ืองตนของตัวอักษรจนี  และฝกทักษะ 

การฟง  พูด  อาน  เขียนคําศัพท  วลี  ประโยค และขอความอยางงายท่ีใชในชีวิต 

ประจําวัน  เชน  การทักทาย  การแนะนาํตนเอง  การบอกเวลา  การซื้อของ  เปนตน 

          Mandarin Chinese phonetics, fundamental principle of the Chinese letters, 

and the practice of listening, speaking, reading, and writing skills in basic Chinese 

words, phrases, and sentences that are commonly used in daily life; for instance, 

greeting, self-introduction, time telling, shopping, etc. 

 

1581107 ภาษามาเลยเบือ้งตน                                                         3(2-2-5) 

(Malay for Beginners)  

ฝกทกัษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน เนนฝก 

บทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน ไดแก การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา  การ 

ซื้อของ เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคาํถามได และเขียน 

ประโยคงาย 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. 
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รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                            หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคนควา) 

 

1661108 ภาษาเกาหลีเบื้องตน 3(2-2-5) 

(Korean for Beginners) 

ฝกทกัษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน  เนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได และ 

เขียนประโยคงาย ๆ ได 

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 ภาษาลาวเบื้องตน            3(2-2-5) 

(Lao for Beginners) 

ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน  เนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว การบอกเวลา   

การซื้อของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได    

และเขยีนประโยคงาย 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. 
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รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 

 

1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน                                                            3(2-2-5) 

(Khmer for Beginners) 

ฝกทกัษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน เนนฝก 

บทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนาํตัว การบอกเวลา การซื้อ 

ของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรปุและตอบคําถามได  และเขียน 

ประโยคงาย 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 

 

1691103 ภาษาพมาเบือ้งตน 3(2-2-5) 

(Burmese for Beginners) 

ฝกทกัษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน เนนฝก 

บทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน ไดแก การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา  การ 

ซื้อของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได  และ 

เขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Burmese 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 Burmese sentence writing. 
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รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1711108 ภาษาเวยีดนามเบือ้งตน                                                      3(2-2-5) 

(Vietnamese for Beginners) 

ฝกทกัษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน  เนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว  การบอกเวลา   

การซื้อของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได   

และเขียนประโยคงาย 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. 

 

1741101 ภาษาอนิโดนเีซยีเบือ้งตน                                                    3(2-2-5) 

(Bahasa Indonesia  for Beginners) 

ฝกทกัษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนน   

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา   

การซื้อของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได   

และเขียนประโยคงาย ๆ ได 

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

sentence writing. 
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 รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 

 

             1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร 
 

2522203 คุณธรรม นําความรู                                                            3(2-2-5)    

(Virtue – lead Knowledge) 

 ทฤษฎี  ความหมายความรูและวธีิสรางความรู  การคดิเชงิสรางสรรค  การพัฒนา 

สุขภาพกายและจติ  การปลูกฝงคานยิมท่ีดงีามตามหลกัศลีธรรม  คุณธรรม  จรยิธรรม 

ในการประกอบวชิาชีพ  เคารพในศักดิ์ศรีและจติวิญญาณแหงความเปนมนุษย  ความ 

ภูมิใจในความเปนไทย  มีสํานกึรับผดิชอบตอสังคมและประเทศชาต ิ อนุรักษภูมิปญญา 

ไทยทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม  การเจรญิเมตตา  ฝกจติภาวนา  การเขยีนบันทึก 

ความดแีละสามารถบูรณาการหลักคุณธรรมการครองตน  ครองคนและครองงาน  ไป 

ใชในการดําเนนิชวิีตอยางถกูตองและเหมาะสม 

Theories, meaning, knowledge and how to build the knowledge, creative  

thinking, physical and mental development, fostering good popularity follow by  

morality way, virtue and morality in earning a Professional livings, respecting in  

honor and spirit of humanity, proud to be Thai, having the responsible consciousness  

towards society and nation, preserving Thai wisdom, natural resources and environment,  

kindness meditation, mental meditation, writing  goodness note and can be integrated 

 the principles of virtues person in self-control, conducting oneself, and doing one’s  

duty used in living correctly and appropriately 
 

1500104 ความจรงิของชีวติ                                                              3(3-0-6) 

(Truth of Life) 

           ความหมายของชวิีต  ความจรงิของชวิีต  คุณคาและเปาหมายของชวีติในดาน 

ศาสนาและปรัชญา  ธรรมนูญชีวิตและหลักธรรมในการดาํเนินชีวิตตามหลักศาสนา   

การนําหลักธรรมมาใชแกปญหาชวิีตในยุคโลกาภิวัตน  หลักการเจรญิสตเิพ่ือเขาใจสัจจะ 

ธรรมแหงชีวิตตนเอง  ผูอ่ืน  สังคมและสรรพสิ่งตามความเปนจริง  ดํารงชีวิตดวย 

หลักสัมมาปฏิบัต ิ เพ่ือชวีติสนัตสิุขและสงัคมสนัตภิาพ 
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รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 

 

Meaning of life, truth of life, value and goals of life on the religion and  

philosophy, life charter and principles of Dhamma in living according to the principles  

of religion, bringing the principles of Dhamma to contribute in solving the life problems 

in globalization, mindfulness meditation to understand the reality of life of oneself  

others society and everything as the truth, living with  doing right for peaceful life  

and society 
 

1500124 เพศวถิ ี                                                                           3(3-0-6) 

(Sexual Orientation) 

ความหมายและขอบขายของเพศศกึษา  ความสาํคัญและความจําเปนในการ 

เรยีนเพศศกึษา  ความรูเรื่องเพศวถิแีละองคประกอบเรื่องเพศ  พัฒนาการของมนษุย 

สัมพันธภาพทางเพศ  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. 
 

2000116 สุนทรยีภาพของชวีติ            3(2-2-5) 

(Aesthetic Appreciation) 

จําแนกขอแตกตางอารมณแหงความสุข  ปรัชญาทางความคดิเชงิสรางสรรค 

จนิตนาการ  และการกลาแสดงออก  ความหมายในสนุทรยีศาสตรเชงิการคิดกับสุนทรยี 

ศาสตรเชงิพฤตกิรรมโดยสังเขป  ความสําคัญของการรับรูกับความเปนมาของศาสตร 

ทางการเหน็  ศาสตรทางการไดยิน  และศาสตรทางการเคลื่อนไหวสูทัศนศลิป  ศลิปะ 

ดนตรแีละศลิปะการแสดง  ผานข้ันตอนการเรียนรูเชงิคุณคาจาก 1) ระดับการรําลึก                     

2) ผานข้ันตอนความคุนเคย  และ 3) นาํเขาสูข้ันความซาบซึ้ง  เพ่ือใหไดมาซึ่งประสบการณ 

ของความซาบซึ้งทางสุนทรยีภาพ  และการนาํไปปรับใชในชวิีต 
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รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

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) 

พฤตกิรรมมนุษย  องคประกอบและสาเหตุปจจัยแหงพฤตกิรรม  การศกึษาและ 

พัฒนาตนเองของมนุษย  การบรหิารตนเอง  การสรางมนุษยสัมพันธ  การสื่อสาร  การ 

พัฒนาพฤตกิรรมการทาํงานและการทํางานเปนทีม  การเปนผูนาํและผูตาม  และการอยู 

รวมกันอยางเปนสุข 

Human behavior factors and casual of behaviors, self study and human self  

development, self management, human relations, communication, work development  

and teamwork, leader and follower and peaceful society. 

 

                   1.3  กลุมวชิาสังคมศาสตร 

                  

2500102 วถิไีทย  3(3-0-6) 

(Thai Living) 

             ลักษณะสงัคมการเปลี่ยนแปลงของสงัคมไทยวัฒนธรรมและประเพณไีทย  อัต 

  ลักษณความเปนไทย  การสํานกึรกัความเปนไทยและสํานกึรักษบานเกดิประวัตศิาสตร 

ไทยและประวัตศิาสตรทองถิ่นลักษณะการเมืองการปกครองไทยในอดตีและปจจุบัน   

ปญหาสังคมไทย  กระบวนทัศนท่ีเหมาะสมกับสังคมไทย 

 The characteristics of Thai social, Thai society exchanges culture and tradition,  

     Thailand identities, Awareness Thailand and love for homeland, Thai history and  

local history, Characteristics of Thai politics and government, Social problems in  
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Thailand, The Social Paradigm Thailand. 
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รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

2500107 อาเซยีนศกึษา                                                                    3(3-0-6) 

(ASEAN Studies) 

            พัฒนาการของอาเซยีนในดานการเมือง  เศรษฐกจิและสังคมวัฒนธรรม  การ 

กอตัง้ประชาคมอาเซยีน  ประเมินผลความรวมมือของอาเซยีน  การวิเคราะหปญหาและ 

แนวโนมในอนาคต  กรอบความรวมมือระหวางประเทศอื่นๆ ของอาเซียน การรวมกลุม 

ประเทศอาเซียนและพัฒนาการของประเทศตางๆ ในอาเซียน  เนนลักษณะรวมและ 

ความหลากหลายในมิติทางประวัตศิาสตร  การเมือง  เศรษฐกจิ  สังคมและวัฒนธรรม 

ของประเทศเหลานัน้  

           Development of ASEAN in political, economic, and socio-cultural. The  

establishment of ASEAN community, Evaluation of ASEAN co operations, Analysis of  

issues and trends. ASEAN’s external relations with other regional cooperation, and the  

development of the member countries with an emphasis on the unity and diversity in  

their history, politics, economy, and society.  

 

2500103 วถิโีลก  3(3-0-6) 

(Global Living) 

สภาพเศรษฐกจิสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกปจจุบัน  ผลกระทบจาก 

สภาพเศรษฐกจิสงัคม  การเมอืง  การปกครองของโลกตอสงัคมไทย  การปรับตวัของ 

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 world  

economic directions. 
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รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 

 

2500108 ชีวติกับส่ิงแวดลอม                                                          3(2-2-5) 

(Human Being and Environment) 

ความหมาย  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  ความสัมพันธ 

เชงิระบบระหวางมนุษยกบัสิ่งแวดลอม  การพัฒนาและการใชทรัพยากรธรรมชาต ิ การ 

อนุรักษความหลากหลายทางชวีภาพในทองถิ่น  การดาํเนนิกจิกรรมโดยใชวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและพลังงาน  การสงเสริมบํารุงรักษาและ 

คุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ ใหตระหนักถงึการใชทรัพยากร 

อยางรูคุณคา  การใชพลังงานทดแทน  ภาวะโลกรอน  ความเกี่ยวของเชื่อมโยง  ผลกระทบ 

ท่ีเกดิขึ้นจากภาวะโลกรอนตามหลกัการพัฒนาท่ียั่งยืน 

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. 
 

2500112 วถิชีีวติเศรษฐกิจพอเพียง                                                   3(2-2-5)   

(Self-Economic Sufficiency) 

วิเคราะห  สังเคราะหและฝกปฏิบตัเิกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญ และแนว 

ทางพัฒนาวิถชีวิีตตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงอันเนื่องมาจากพระราชดํารใินพระ 

บาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดลุยเดชมหาราช  เพ่ือใหตระหนักในความสาํคัญ  มี 

ความรู  ความเขาใจในความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภูมิปญญาทองถิ่น   

สามารถนาํหลักการ  และแนวทางพัฒนาไปใชในการพัฒนาวิถชีวิีตของตนเอง  พัฒนา 

องคกรและชุมชนไดอยางพอด ี พอเพียงและยัง่ยืน  มีการศกึษาดงูานในระดับทองถิน่ท่ี 

ประสบความสาํเร็จ  เพ่ือใหเห็นแนวทางปฏิบัตทิี่แทจรงิ  หรอืปฏบัิตจิรงิในครัวเรอืน  

(เนนเนื้อหาการปรับใชใหสอดคลองกับโปรแกรมวชิาท่ีสอน) 
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รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

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) 
 

2500113 สิทธแิละหนาท่ีพลเมอืง                                                     3(3-0-6) 

(Human Rights and Civic Responsibility) 

          ความเปนพลเมืองสาํหรับเด็กและเยาวชนในทุกระดับการศกึษา  เสริมสราง 

อุดมการณและพลังความคิด  พลังความรักและพลังความสามัคคี  อยูรวมกันบน 

พ้ืนฐานของการเคารพกตกิาของสังคม  เคารพผูอ่ืน และเคารพหลักการของการ 

ปกครองตามระบอบประชาธปิไตย สามารถทํางานเชื่อมประสานสูเปาหมายเดียวกัน   

การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมดานการปองกันการทุจรติ  ตอตานการคอรัปชั่น 

และมีภูมิความรูดาน  หลักกฎหมายท่ัวไปท่ีประชาชนทุกระดับควรรู 

          Citizenship for childhood and youth in all grades, reinforce ideology and  

power of thought, affection and unity, living together through respecting of social  

regulation, others and democratic principle, ability of working harmoniously to  

achieve the mutual goal, moral and ethical instillment on corruption prevention.  

resist corruption and understand general law requires of people at all levels. 
 

2541204 มนุษยกับธรรมชาติ                                                             3(3-0-6) 

(Man and Nature) 

วิวัฒนาการและปฏสิัมพันธระหวางสงัคมมนุษยกับธรรมชาต ิ การเปลี่ยนแปลง 

แนวโนมระบบธรรมชาต ิ วิถกีารเปลี่ยนแปลงของมนุษยและธรรมชาต ิ ปญหาระหวาง 

มนุษยกับธรรมชาต ิ ภาวะวกิฤตทางธรรมชาต ิ ผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ การดาํรง 

อยูรวมกันกับธรรมชาตไิดอยางย่ังยนืและสนัตสิุขท่ังในระดับบุคคล  ประชาคมทองถิน่   
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ประชาคมโลก 
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รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

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. 

 

             1.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร  วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

4000106 การคดิและการตัดสินใจ                                                      3(2-2-5) 

(Thinking and Decision Making) 

หลักการและกระบวนการคดิของมนุษย  การคิดวิเคราะห  ความคิดสรางสรรค   

การวิเคราะหขอมูลขาวสาร  ตรรกศาสตรและการใหเหตผุล  การตดัสนิใจ  กระบวนการ 

แสวงหาความรูทางวทิยาศาสตร  การคดิเชงิวพิากษ  และการประยุกตใชการคดิกับการ 

แกปญหาในชวีติประจําวัน 

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

analysis of information and news, logics and reasons, decision making process,  

searching processes of scientific knowledge, critical thinking and practical application  

for problem solutions in daily life 

 

4000115 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชวีติ                                              3(2-2-5) 

(Information Technology for Life) 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอรท่ีมีอิทธพิลและมีผลกระทบตอชวิีต 

และสังคม  การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การใชโปรแกรมประมวลผลคํา  การใช 

โปรแกรมดานการคํานวณ  และการใชโปรแกรมนาํเสนองาน  การสื่อสารขอมูล  การ 

แสวงหาความรูจากฐานขอมูลบนระบบเครอืขายคอมพิวเตอร  และแหลงขอมูลตาง ๆ  

โดยคํานงึถงึสทิธทิางปญญา  กฎหมายและจรยิธรรมทางคอมพิวเตอร  เพ่ือดํารง 

ชวีติประจําวันอยางมปีระสทิธิภาพ 
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รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

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

Practical use of information technology, using word processor program, using  

calculation program by spreadsheet and using presentation program, communication,  

searching for information from computer networks and database regarding intellectual  

rights, laws, and ethics for effective living. 
 

4000114 วทิยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวติ                                               3(2-2-5)  

(Science for Quality of Life) 

กระบวนการพัฒนาวทิยาศาสตรเทคโนโลยี  การนําความรูทางวทิยาศาสตรมา 

ประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชวีติ  ใหดํารงอยูอยางมีสุขมีประสทิธิภาพโดยตระหนัก 

ถงึผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรท่ีมตีอมนุษย  สภาพแวดลอม  สังคม  

การเมืองและวัฒนธรรม  นําความรูทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชเพ่ือคุณภาพชวิีต 

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  และความสาํคัญของกจิกรรมทางกาย  การออกกาํลังกาย  และ

การเลนกฬีาเพ่ือสุขภาพ  ประโยชนของการออกกาํลังกายและเลนกีฬาเพ่ือสุขภาพ  

สมรรถภาพทางกาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  การเสรมิสรางกลามเนื้อ  การ

เสรมิสรางความทนทานของระบบหัวใจและปอด  การควบคุมน้ําหนัก  โภชนาการกับ

การออกกาํลังกาย  นวัตกรรมการออกกาํลังกายเพ่ือสุขภาพ  สถานบรกิารสาํหรับการ

สงเสรมิการออกกาํลังกายและการเลนกฬีา 

Meaning and importance of physical activities, exercise and sport for health, benefit 

of exercise and sport for health, physical competency, physical fitness test, gaining muscle, 

heart and lung system endurance gaining, weight control, nutrition with exercise, innovation in 

exercise for health, fitness canter for promotion in exercise and sport. 
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รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

 

     2)  หมวดวชิาเฉพาะดาน 

 2.1  กลุมวชิาแกน 
 

4011318 ฟสิกสพ้ืนฐาน                    3(3-0-6) 

  (Fundamental Physics) 

ระบบหนวย  การวัดและความแมนยาํในการวัด  สเกลารและเวกเตอร 

จลนศาสตร  พลศาสตร  งาน กาํลงัและพลังงาน  กลศาสตร  กลศาสตรของไหล     

การเคลือ่นท่ีในลกัษณะตาง ๆ  โมเมนตัม  และกฎการเคลื่อนท่ี  แรงและผลของแรง    

แสงและทัศนศาสตร  ความรอนและอุณหพลศาสตร   

  System units, measurement and precision in measuring scalar and vector 

 kinematics , dynamics and mechanics , fluid mechanics, strength and energy. The 

 momentum moving in different ways and laws of motion . Force and effect of force 

 Light and Optics Heat Thermodynamics. 
 

 

4091613 คณิตศาสตรพ้ืนฐานสาํหรบัการจัดการอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 

(Basic Mathematic for Industrial Management) 

ระบบจํานวนเต็มและระบบจํานวนจรงิ  เศษสวนและทศนยิม  เลขยกกาํลัง  การ

แกปญหาสมการและอสมการ  ลาํดับและอนุกรม  คูอันดับและกราฟ  อัตราสวนและ

รอยละ  พ้ืนท่ีและปรมิาตร  ตรรกศาสตรเบ้ืองตน  ความนาจะเปนเบื้องตน  เรขาคณติ

วิเคราะห  ทฤษฎบีทพีทาโกรัส  อัตราสวนตรโีกณมิต ิ

 System integer and the real number, system Fractions and decimal exponents 

to solve equations and inequalities . Sequences and series Pairs and graphs Ratios  

and percentages Area and Volume Introduction to logic Probability Introduction  

analytic geometry Pythagorean Theorem trigonometric ratios
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รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

4112206 สถติเิบื้องตน        3(3-0-6) 

(Basic Statistic) 

หลักการทางสถติ ิ ประเภทของสถติ ิ พ้ืนฐานทักษะทางคณติศาสตร  คาเฉลี่ย 

ความแปรปรวน  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การแปลงขอมูลเปนกราฟ  การเลือก

กลุมตัวอยาง  ความนาจะเปน  การแจกแจงแบบปกติ  การทดสอบสมมติฐาน  การ

จัดทาํขอมูลสถติิ  และการนาํเสนอในการแกปญหาเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรม  

รวมถงึวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและการตัดสนิใจ  โดยอาศัยกระบวนการทางสถติ ิ 

Principles of Statistics, types of statistical, basic math skills, mean, variance 

and standard deviation. Data conversion chart. The sample was selected, probability, 

normal distribution, hypothesis testing. Preparation of statistical data and presentation 

management solutions to industry, methods of data collection and decision making 

based on statistical process. 
 

5581707 คอมพิวเตอรเบื้องตน        3(2-2-5) 

  (Basic Computer) 

ความเปนมาของคอมพิวเตอร  โครงสรางของสวนเครื่องและโปรแกรม 

อุปกรณท่ีใชกับคอมพวิเตอร  การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานตาง ๆ ทางดานธุรกจิ 

ความเขาใจเกีย่วกับการบรหิารงานขอมูล  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกบัเทคโนโลยีทางไมโคร 

คอมพิวเตอรและการใชงานสวนบุคคล  ผลกระทบทางสังคม  และจรยิธรรมท่ีเกี่ยว 

ของกับการใชคอมพิวเตอร 

History of computer, hardware and software components of computer  

system, input and output devices, computer application in business, data administration, 

microcomputer technology and personal usage, social  impacts and ethical issues on  

computer using. 
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รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

 

2.2  กลุมวชิาเอกบังคบั 
 

5512304  การจัดการงานวัสดุ            3(2-2-5) 

    (Material Management) 

  ทฤษฏีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการจัดการวัสดุ  เทคโนโลยเีพ่ือการจัดการวัสด ุ

การวางแผนความตองการวสัดุ  การแบงประเภทสนิคาคงคลังดวยระบบ ABC ปรมิาณ

การสัง่ซื้อท่ีประหยัด  การหาจุดซื้อท่ีเหมาะสม  การจัดการคลงัสนิคา  การเก็บรักษา

และการเคลื่อนยายวัสด ุ

Theories and concepts related to material management. Technology for materials  

management. Material Requirements Planning. An assortment of inventory with  

ABC. The economic order quantity. Finding the right buying. Warehouse management.  

Storage and material movements. 

 

5512305  การศกึษาการทํางาน          3(3-0-6) 

(Work Study) 

   นยิาม  ขอบเขต  ประวัต ิและขัน้ตอนของการศกึษางาน  การออกแบบกระบวน 

การใหม  การวเิคราะหวิธกีาร  กระบวนการและกจิกรรม  การวเิคราะหการเคลื่อนไหว  

หลักการเคลื่อนไหวแบบประหยัด ความเมื่อยลา  การพักผอนในขณะปฏิบัติและวิธีการ

ทํางานใหงายขึ้นการศกึษาเวลาและหาเวลามาตรฐานในการทาํงาน 

 The definition, scope, history and process of work study. The new process  

design. Method process and activity analysis. Principle of motion economy and  

motion study. Fatigue and relax in the operation and how to work more easily. The  

time study and set standardization. 
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รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

5512306 การวางแผนและการควบคุมการผลิต        3(3-0-6) 

(Production Planning and Control) 

ระบบการผลติ  องคประกอบของระบบ  การพยากรณความตองการ  การกาํหนด

ปจจัยการผลติ  กําลังการผลติ  การวัดและการขยายกาํลงัการผลติ  การตัดสนิใจเลอืก

การวางแผนการผลติ  การวางแผนเกี่ยวกับตนทุนการผลติ  การออกแบบระบบควบคุม

การผลติสาํหรับระบบการผลติแบบตาง ๆ  

 Production system. System components. Demand Forecast. Determining 

factors of production. Capacity, Measuring and capacity expansion. Production 

planning decisions. Planning for the cost of production. Design, production control 

systems for various manufacturing  systems. 
 

 

5512501   การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม         3(2-2-5) 

(Industrial  Business) 

ความรูเกี่ยวกบัธรุกจิอุตสาหกรรม  รูปแบบของการประกอบธุรกจิ  ประเภทและ

การดาํเนนิงานของธุรกจิอุตสาหกรรมตาง ๆ กระบวนการผลิต  การบรหิารการผลติ 

ประเภทของการผลติ  การตลาด  การเงิน  การบรหิารหนวยงาน  การบรหิารบุคคลการ

ประกอบธุรกจิอุตสาหกรรมรวมกับสังคม      

Knowledge of the industry, Forms of Business Type and operation of 

businesses across various industries, manufacturing, production management, Type 

of manufacturing, marketing, finance, administration resource management. 

Business industry with society. 
 

5513106 ระบบการบํารงุรกัษาในงานอุตสาหกรรม      3(2-2-5) 

(Maintenance Systems in Industry) 

  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการบํารุงรักษา  ชนดิของการบํารุงรักษา  การจัดองคกร

บํารุงรักษา  การบํารุงรกัษาดวยตนเอง  การบํารุงรักษาทวผีลท่ีทุกคนมีสวนรวม  การ
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บํารุงรักษาเชงิปองกัน  และการตรวจสอบเครื่องจักรกลพ้ืนฐาน  ตลอดจนการจัดทาํ

ประวัตเิครื่องจักร  และการแขวนปายเพ่ือทําการบาํรุงรักษาเครื่องจักรกล 
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รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

General knowledge about maintenance. The type of maintenance, Maintenance  

organization, Total productive maintenance.  The preventive maintenance and  

monitoring the mechanical basis. As well as prepare the record   of machinery. And  

hung banners for mechanical maintenance. 
 

5513311 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม        3(3-0-6) 

(Industrial Economics) 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมโครงสรางเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรมไทยการพัฒนาภาคอตุสาหกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกจิ  การเจรจาการคา

ระหวางประเทศ  การวิเคราะหอุตสาหกรรมและการลงทุน  การวิเคราะหสนิเชื่อ  สถาบัน

การเงินและตลาดทุน  การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในอุตสาหกรรม  

Principle of Economics. Industrial structures and Thailand industry. Industrial 

development and economic development. International Trade Negotiation. Industry and 

Investment analysis. Credit and Financial Investment. Capital Markets and apply 

technology to the industry 

 

5513507 การจัดการระบบคุณภาพในงานอุตสาหกรรม        3(2-2-5) 

(Quality Management System in Industry) 

หลักการของระบบคุณภาพ  ประวัตแิละวิวัฒนาการที่สาํคัญของแนวคดิ  คุณภาพ  

หลักการจัดการคุณภาพขององคการมาตรฐานสากล  รูปแบบระบบคุณภาพประเภทตาง ๆ  

ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลติหรอืบรกิาร  ขัน้ตอนการดําเนนิการและการขอ 

รับรองระบบคุณภาพ  การประเมิน  การวิเคราะห  การปรับปรุงและนวัตกรรมระบบ

คุณภาพ 

Principles of Quality System. The history and evolution of the concept of 

quality.  Principles of International Organization for Standardization (ISO).  The Quality 

System models. Quality Systems in the manufacturing or service industry. An 
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assessment process, analysis process, improvement process and innovation of 

Quality System. 
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รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

5513509 กลยุทธการบรหิารงานอุตสาหกรรม         3(3-0-6) 

(Industrial Management Strategy) 

การวิเคราะหโอกาสทางการตลาด  การวิเคราะหพฤตกิรรมผูบรโิภค  การกําหนด

สวนแบงทางการตลาดและเลือกตลาดเปาหมาย  กลยุทธราคา  การเลอืกและจัดการ

ชองทางจําหนาย  การประเมินสภาพแวดลอมภายนอกและภายในของอุตสาหกรรม 

การวิเคราะหอุตสาหกรรมและการวิเคราะหการแขงขัน  การจดัการเชงิกลยุทธในระดับ

บรษัิท  ระดับธรุกจิ  และระดับหนาท่ี 

     Analysis of market Opportunities. The analysis of consumer  behavior.  

Defining market share and select target markets. Pricing Strategies. Selecting and  

managing distribution channels. Assessing the external and internal environment of  

Industry. Industry analysis and competitive analysis . Strategic management at  

company level, Business level and duty level. 

 
5513510 การจัดการความปลอดภัยในงานอตุสาหกรรม     3(3-0-6) 

(Industrial Safety Management in Industry) 

   ความรูท่ัวไปเกี่ยวกบัการบรหิารความปลอดภัย  แนวคิดเกี่ยวกับการเกดิอุบัตเิหตุ

และปองกันอุบัตเิหตุ  โดยอาศัยหลักการบรหิารความปลอดภัย  เทคนคิการตรวจสอบ

ระบบความปลอดภัย เทคนคิการวิเคราะหเพ่ือความปลอดภัย  การควบคุมความสูญเสยี  

การอบรมความปลอดภัย  การจัดระบบสารสนเทศความปลอดภัย  การประชาสัมพันธ

และการรณรงคความปลอดภัยในการทํางาน  กฎหมายความปลอดภัยท่ีเกี่ยวของในการ

ทํางาน  ปญหาและอุปสรรคในการจัดการดานความปลอดภัย 

General knowledge of safety management, concepts of accidents and accident 

prevention through safety management principles, the security monitoring system, 

analytical techniques for security, loss of control, safety training, the information 

system security, publicity campaign and safety at work, safety laws related to work, 

barriers to safety management. 
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5514312 การจัดการอุตสาหกรรม         3(3-0-6) 

(Industrial Management) 

หลักการจัดการ  หลักการบรหิารการผลติ  หลักการบรหิารทรัพยากรมนุษย  

การจัดองคการในงานอุตสาหกรรมการเลอืกสถานท่ีตัง้โรงงานอตุสาหกรรมการวางผัง

โรงงาน  การติดตอสื่อสารประสานงาน  การจัดสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความ

สะดวกใหสอดคลองกับการจัดการดานอุตสาหกรรม 

Principle of Management, Production Management. Human resource 

Management. Organizing for Industrial Production. Selection of Plant Location. Plant 

Layout.  Communication Systems. Environmental and facilities  management in the 

Industry. 
 

5514315 จติวทิยาอุตสาหกรรมและองคกร        3(3-0-6) 

(Industrial Psychology of Organization) 

การปฏิบัตทิางอุตสาหกรรมและผลของการปฏิบัตทิางอุตสาหกรรมท่ีมตีอมนุษย 

ทฤษฎีองคการ  ความเปนมาของจติวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  แนวความคดิท่ีสําคัญ

ของจติวิทยามาประยุกตกบัปญหาท่ีนาสนใจ   

 The industry and the effects of industrial action on the human. A theory 

of the Industrial and Organizational Psychology. Concepts of psychology applied to 

problems of interest. 
 

5614323 การควบคุมคุณภาพการผลติในงานอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 

(Industrial Quality Control in Industry) 

หลักการและขอบขายการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมการวางแผนและควบคุม

คุณภาพในกระบวนการผลิต  การใชเทคนิคทางสถติิในการควบคุมคุณภาพ  แผนภูมิ

ควบคุมชนดิแปรผันแบบผันแปร  แผนภูมแิบบผนัแปรพิเศษ  และแบบลักษณะ ขอกําหนด

ผลติภัณฑและสมรรถภาพกระบวนการเทคนคิการสุมตวัอยางเพื่อการยอมรับ  ระบบ

ตารางมาตรฐานสาํหรับแผนชักตัวอยางการศกึษาความเชื่อม่ันเครือ่งมอืเพ่ือการปรับปรุง

คุณภาพกลุมควบคุมคุณภาพ  และการประกันคุณภาพ  
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Principle and scope of Quality Control in the industry. Planning and Controlling 

the quality in manufacturing process. Using statistical techniques in Quality Control. 

Variable control chart, special variable control chart and various type of chart. Product 

specification and process capability. The acceptance sampling. Standard table 

system for the sampling plan. The reliability study. Tools for Quality Improvement. 

Quality Control Circle (QCC Group) and Quality Assurance. 
 

5514514 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ       3(2-2-5) 

(Computer Aided for Design)  

  หลกัการ  และวิธกีารใชโปรแกรมสาํเรจ็รูปที่ใชในการสรางภาพดวยคอมพิวเตอร 

เทคนคิการสรางภาพสองมิต ิ ฝกปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร  เพ่ือชวยในการออกแบบโดย 

ใชโปรแกรมสาํเรจ็รูป 

  Principles and Using software for create a computerized image. Two- 

 dimensional visualization techniques. Computer training for assist in the design  

 software. 
 

5514518 มนุษยสัมพันธในการบรหิารอุตสาหกรรม        3(3-0-6) 

(Human Relation in Industrial Management) 

    แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ  หลักการมนุษยสัมพันธ  ความตองการ

ของมนุษย กลุมกับการบรหิารงานอุตสาหกรรม  ความเปนผูนาํ  การจูงใจ  ความพึงพอใจ

ในการทํางานอุตสาหกรรม  การสื่อสาร  ความขัดแยง  การเขาใจและพัฒนาตนเองเพ่ือ

มนุษยสัมพันธในการบรหิารอุตสาหกรรม 

                  Basic concepts of human relations. Human relations principles. Human needs.   

 Group with industrial management leadership, motivation, work satisfaction in the 

 communications industry to understand and develop their own conflict management 

 skills in the industry. 
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5514602  การจัดการความเส่ียงในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6)  

(Risk Management for Industrial) 

หลักการการจัดการความเสี่ยง  ประเภทและแหลงที่มาของความเสี่ยงใน

อุตสาหกรรมการผลติและอุตสาหกรรมการบรกิาร  เครื่องมือและเทคนิคในการ

วิเคราะหระบบความเสี่ยง  กระบวนการควบคุม  การปองกันหรอืการลดความเสี่ยง   

ในระบบอุตสาหกรรม 

Principle of risk management, types and classification of risks in production 

industry and service industry. Tools and techniques for analysis risk Management. 

Controlling process, preventing or reduce failure in industry system. 

 

5514904 การจัดการการวจิัยและระเบยีบวธิวีจิยัสําหรบัอุตสาหกรรม      3(2-2-5) 

(Management Research and Research Methodology for Industrial) 

ความหมายของการวจัิย  ประเภทของการวจัิย  รูปแบบการวิจัย  จรรยาบรรณ

ของนักวิจัย  หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางการจัดการอุตสาหกรรม  การกําหนด

ประเด็นปญหาการวิจัย  การตั้งสมมติฐานการวิจัยและกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยางการออกแบบวจัิย  การรวบรวมขอมูล  เครื่องมือท่ีใชในการ

เก็บขอมูล  การวเิคราะหขอมูล  การแปลผลและนาํเสนอ 

 The definition of research, This type of research, Research design. Ethics of 

Research. Principles and methods in biomedical research industries . Project 

management industry. Research Practice By defining research issues. The researchers 

hypothesized and Research concept. Population and sample, Research Design, Data 

collection, The tools used to collect data, Data analysis, Results and Research 

Report. 
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5514905  การวจิัยเพ่ือการจัดการงานอุตสาหกรรม       3(2-2-5) 

(Research for Industrial  Management ) 

การทําเคาโครงการวจัิยทางการจดัการงานอุตสาหกรรม  ฝกปฏบัิตกิารทําวิจัย 

โดยการกาํหนดประเด็นปญหาการวจัิย  การตัง้สมมตฐิานการวิจัยและกรอบแนวคิดใน

การวิจัย  ประชากรและกลุมตวัอยาง  การออกแบบวิจัย  การรวบรวมขอมูล  เครื่องมือ

ท่ีใชในการเก็บขอมูล  การวเิคราะหขอมูล  การแปลผลและนาํเสนอรายงานการวจัิย  

 Project management industry. Research Practice By defining research issues. 

The researchers hypothesized and Research concept. Population and sample, Research 

Design, Data collection, The tools used to collect data, Data analysis, Results and 

Research Report. 

 
 

5541115 วัสดุและกรรมวธีิการผลิต       3(2-2-5) 

(Material and Manufacturing Process) 

กระบวนการทางอุตสาหกรรมการผลติข้ันมูลฐาน  คุณสมบัตขิองโลหะและการ

ทดลองการวางแผนการผลิตและปจจัยทางเศรษฐกิจ  เครื่องมือเครื่องกลสาํหรับการ

ผลิตพ้ืนฐานท่ัวไปของวัสดุ  เม่ือถูกแรงดงึ  แรงอัดและแรงเฉอืน  วเิคราะหความเคน

ความเครยีด  ความเคนผสม  ทฤษฎแีตกหักและการเปลี่ยนแปลงของเหล็กชนดิท่ีมี 

คารบอนผสม  การปรับปรุงคุณภาพในดานความแข็ง  ไดอะแกรมในการชบุแข็งเหลก็

ตาง ๆ การเพ่ิมผวิแข็งกดักรอนและการปองกันการกดักรอน 

Manufacture of basic industrial processes, properties of the metal, treatment 

planning, economic factors, machine tools for manufacturing. Basic materials; tensile  

stress, compression and shear. Stress analysis, stress fractures and stress theory 

combined with the transformation of steel, carbon mixture to improve the hardness, 

diagrams of hardened steel and to increase the surface hardness, corrosion and 

corrosion protection. 
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5613107 การเขยีนแบบการผลติ        3(2-2-5) 

(Production Drawing) 

การเขียนแบบตามมาตรฐานสากล (ISO)  ท้ังระบบอเมรกิัน (American Projection 

or Type A) และระบบยุโรป (European Projection or Type E) การเขียนแบบรูป (Pictorial 

Drawing)  ท้ังภาพ Isometric Oblique และ Perspective  การกาํหนดขนาด (Dimensioning) 

ท้ังขนาดและตาํแหนง  คาพิกัดความคลาดเคลื่อน (Tolerance)  คาพิกัดสวนประกอบ 

(Allowance) และคาพิกดัพ้ืนผวิ (Roughness Value)  การเขียนแบบยึดตรงึ (Fastener) 

ท้ังเกลยีว  หมุดย้ําและลิ่ม  การเขยีนแบบสั่งงาน (Detail Drawing) 

     A model of international standard (ISO), American system (American. projection 

or type A) and Europe (European projection or type E), pictorial drawing, and both 

Perspective and Isometric Oblique, dimensioning the tolerance, allowance, roughness 

Value, Fastener ( screw, rivet, and wedge) and  detail drawing. 

 

5614317   การจัดการโลจสิตกิสและซัพพลายเชน      3(3-0-6) 

(Logistics and Supply Chain Management) 

   ความหมายของโลจสิตกิสและซัพพลายเชน  องคประกอบของโลจสิตกิสและซัพ

พลายเชนในการจัดการอุตสาหกรรม  ปญหาในการจัดการโลจสิตกิสและซัพพลายเชน

โดยเริ่มพิจารณาตัง้แตการจัดหาวัตถุดบิ  การบรหิารสนิคาคงคลัง  การบรหิารการผลติ

การจัดเก็บในคลงัสนิคา  การขนสง  การแกปญหาทางโลจสิตกิสและซัพพลายเชน 

The definition of logistics and supply chain, elements of logistics and supply 

chain management industry, management problems in logistics and supply chain, 

starting from the raw materials. Inventory management, management production in 

storage, transportation, warehousing, logistics solutions and supply chain. 
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5614318  การจัดการดานพลงังานและส่ิงแวดลอม    3(3-0-6) 

(Energy and Environment Management) 

           ความสําคัญของนโยบายดานสิง่แวดลอมและการจัดการพลงังานในภาครัฐและ 

ภาคเอกชน  แนวคดิหลักที่เกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอม  ความสัมพันธระหวาง

การผลติและการใชพลังงาน  ไดแก  แหลงพลังงาน  การกาํกับดูแลและการควบคุมทาง

เทคนคิ  การแบงจายพลงังาน  และประสทิธิภาพของการจัดหาและการใชพลังงานในเชงิ

เศรษฐศาสตร การอนรุักษทรัพยากรการจัดทําบัญชพีลงังานและการตดิตามตรวจสอบ

คุณภาพของสิ่งแวดลอม  มาตรฐานดานสิ่งแวดลอมประเภทและผลกระทบของมลภาวะ

และของเสยี คุณภาพทางสิง่แวดลอมการพิจารณาการนําของเสยีกลับมาใชใหมในเชงิ

วิศวกรรมและเศรษฐศาสตร  และกรณศีกึษา 

The importance of environmental and energy management in government. 

Private key concepts related to environmental management. The relationship between 

production and consumption, including energy monitoring and control techniques and 

the efficiency of the power supply and energy conservation in economics. The energy 

accounting and monitoring of the environment. Environmental standards. Types and 

effects of pollution and environmental waste. The recycled waste in engineering and 

economics and case studies. 
 

 

2.3 กลุมวชิาเอกเลือก 
 

3561101 องคการและการจัดการ      3(3-0-6) 

(Organization and Management) 

ลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจท่ัวไป  การวางแผน  การจัดสายงาน

หลักเกณฑและแนวความคิดในการจดัตัง้องคการธุรกจิลกัษณะประเภทของการประกอบ

ธุรกจิ  หลกัการบรหิารและหนาที่สาํคัญของฝายบรหิารทุก ๆ ดาน  ในแงการวางแผน 

การจัดคนเขาทาํงาน  การสั่งการการจูงใจคนทํางาน  การควบคุมปฏิบตังิานตาง ๆ ให

บรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตัง้ไว 
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The structure of a typical business organization, planning, the line, principles 

and concepts of the business organization, the type of business, management and 

key functions of management in all areas. In terms of planning, staffing motivating 

people to work, control system to achieve various goals. And policy settings. 

 

5513310 กฎหมายอุตสาหกรรม           3(3-0-6) 

(Industrial Laws) 

   ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบการขอจัดตัง้โรงงานอตุสาหกรรม  

กฎหมายโรงงานอุตสาหกรรม  กฎหมายแรงงาน  กฎหมายสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับ 

อุตสาหกรรม  พิธีการทางศลุกากรในการนาํเขาสนิคาและการสงออก  ภาษีศุลกากร  

กฎหมายสงเสรมิการลงทุน  กฎระเบียบตางๆท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรม 

Introduction to Law. Introduction Licensing nag regulation. Industrial Law. 

Labor Law. Environment Law related to industry. Import and export concerned 

customs duty. Investment Law. Regulations related to industry. 

 

5513524 ระบบสารสนเทศในการบรหิารงานอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 

(Information Technology for Industrial Management) 

หลักการ ความหมายและโครงสรางของระบบสารสนเทศ  แหลงสารสนเทศกับ

การบริหารจัดการ  หลักการและกระบวนการวิเคราะหขอมูล  การออกแบบระบบ

ฐานขอมูลแผนภูมิการไหล  ตารางการตดัสนิใจและอ่ืน ๆ ระบบสนับสนนุการตัดสนิใจ  

การพัฒนาและปรับปรุงระบบ  ระบบปญญาประดษิฐตัวอยางและการประยุกตใชงาน  

การนาํระบบขอมลูสารสนเทศมาประยุกตกับการบรหิารงานอุตสาหกรรม   

The principle, meaning and structure of Information Technology System. 

Resources management. Principles and information analysis process. The database 

design. Flow Chart. Decision tables and others. Decision support systems. Development 

and improvement system. Artificial intelligence system. Case study and apply the 

Information  Technology system applied to business for industrial management. 
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รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                            หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

5514507 การพัฒนาประสิทธภิาพการทํางานอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 

(Industrial Efficiency Development)  

  ความหมายขอบเขต  ปรัชญาและอุดมการณในการพัฒนาตนเอง  บุคลกิภาพและ

การสาํรวจบุคลกิภาพ  การปรับแตงบุคลกิภาพของตนเองและผูอ่ืนตามความตองการ 

ของมนุษย  คานยิม  การสาํรวจ  และการแลกเปลี่ยนคานยิม  คานยิมท่ีสัมพนัธกบัการ

ทํางาน  วัฒนธรรมในการทํางาน  การตัง้เปาประสงคของชีวิตและการทํางาน  การ

สํารวจ ความรูสกึ  ปญหา  อุปสรรคและวิธกีารพิชติอุปสรรคในการทํางาน การสราง

ความเชื่อมัน่ในตนเองประสทิธิภาพและประสทิธผิลในการทํางาน 

Definition, scope, philosophy and ideology in their own development. Personality 

and personality surveys, customize their own personality and other human needs. 

Exploring values and exchange values, values associated with the work, culture in 

the workplace, the goal of the life and work to explore a problem and how to 

overcome the barriers to work, to build confidence in their efficiency and effectiveness  

in the workplace. 

 

5514510 การจัดการทรัพยากรมนุษยในงานอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 

(Human Resource Industrial Management) 

  ความหมายและความสาํคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษยขอบขายบทบาท   

ความรับผิดชอบ  แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการทรัพยากรมนุษย  ข้ันตอนในการจัด 

การทรัพยากรมนษุย  การวเิคราะหงาน  การวางแผนกาํลงัคนใหสอดคลองกับการผลติ 

การสรรหาการคัดเลอืกการฝกอบรมและการพัฒนาการโยกยายและแตงตัง้  การพิจารณา

ความดคีวามชอบ ปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรมนุษยในงานอตุสาหกรรม 

The meaning and importance of human resource management framework,  

roles and responsibilities, concepts and theories in human resource management,  

steps in human resource management, the analysis. Manpower planning in line with  

the production, recruitment and selection, training and development, transfer 
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5514517 การเงนิในงานอุตสาหกรรม        3(3-0-6) 

(Financial for Industry) 

  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดการการเงิน  ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน  งบ

การเงินและกระแสเงินสด  การวิเคราะหจดุคุมทุน  มูลคาของเงินตามเวลา  การบรหิาร

เงินทุนหมุนเวยีน  การบรหิารสภาพคลอง  การตัดสนิใจลงทุน  และการจัดหาเงินทุน

ระยะยาว  การจัดการลกูหนี้ 

   General knowledge about financial management . Financial markets and financial 

institution. Financial statements and Cash Flow. The Breakeven Analysis. The time 

value of money. Working capital management. Liquidity management. Investment 

decisions and Long-term financing. Receivables Management. 

 

5514519 การเพ่ิมผลผลิตในงานอุตสาหกรรม         3(2-2-5) 

(Industrial Productivity) 

  ความหมายหลักการองคประกอบและประโยชนของการเพ่ิมผลผลติ  วธีิการเพ่ิม

ผลผลติในงานอุตสาหกรรม  แนวทางและเทคนคิการปรับปรุงการเพิ่มผลผลติวงจรการ

บรหิารงานเพ่ือเพ่ิมผลผลติ  กลยุทธในการเพ่ิมประสทิธภิาพในการทาํงานการวัดการ

เพ่ิมผลติตัวอยางการเพ่ิมผลผลติ  การสรางจติสํานกึในการเพ่ิมผลผลติ 

  Definition, the principle, elements and benefits of increasing productivity. 

Process to increase productivity in the industry. Guidelines and techniques to 

improve productivity. Management cycle to improve productivity. Strategies to 

improve performance. Measurement method about improve productivity and case 

study. Awareness of the increased productivity. 
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รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                            หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

5514520 การจัดการและการบรหิารโครงการทางเทคโนโลย ี         3(2-2-5) 

(The Organization and Management of Technological Project) 

  ความหมายและหลักการโครงการและบรหิารโครงการ  การรเิริ่มโครงการ คัดเลอืก

โครงการ ผูบรหิารโครงการ การจัดองคการโครงการ  การวางแผนโครงการ  การจัดทํา

งบประมาณ  เทคนคิการทําผงัขายงาน  การจัดสรรทรัพยากรโครงการ  การประสานงาน

การควบคุมดแูลตดิตามโครงการ การประเมินผลและการยุตโิครงการ   

The definition and principles of project and project management. The selection 

of the project. Project Manager. Organizing the project. Project planning. Budgeting. 

Network flow techniques. Resource allocation, project coordinator. Project monitoring 

and supervision. Evaluation and termination program. 

 

5514521 เทคโนโลยกีารผลติในงานอุตสาหกรรม       3(2-2-5)  

(Production Technology for industry)    

  การผลติผลติภัณฑและชิ้นสวนตาง ๆ ดวยกระบวนการผลติทางเทคโนโลยีท่ีสงผล

ใหกระบวนการผลติมีประสทิธิภาพของผลติภัณฑแตละประเภท  เชน  การข้ึนรูป  การ

ทําแบบ  การแปรรูปเครื่องมือกล  การหลอ ฯลฯ  ตลอดจนการประกอบเปนผลติภัณฑ  

ท้ังโลหะ  อโลหะและวัสดุอ่ืน ๆ ใหมกีารสาธติตามความเหมาะสม 

Manufacture of products and components with technological process that 

resulted in the production of each product type, such as forming, a type of processing 

machine tools, castings, etc., as well as a product of the metal non- metal and 

other materials, to be demonstrated as appropriate. 
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5514601   มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม       3(3-0-6) 

    (Industrial Production Standard) 

  ความหมาย  ขอบขาย  และความสําคัญของมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม   

วัตถุประสงค  องคประกอบ  ชนิดของมาตรฐาน  เครื่องหมายมาตรฐานท่ีนาํไปใช

ผลติภัณฑ  มาตรฐานผลติภัณฑตางประเทศ  เชน  Jis, Bs, ASTM,G  ระบบมาตรฐานท่ี

เกี่ยวของในโรงงาน อุตสาหกรรมในระบบ ISO ตาง ๆ พระราชบัญญัตมิาตรฐานผลติภัณฑ 

อุตสาหกรรม กฎหมายพาณชิยท่ีเกี่ยวของมาตรฐานผลติภัณฑอ่ืนๆ 

Definition, scope and importance of standards, objective, elements of the 

standard, kind of standard, The standards that apply to a product. International 

standards such as Jis, Bs, ASTMG the industry standard in the ISO system. Industrial 

Standards Act, Commercial law relevant other standards. 

 

5542216 ออกแบบผลิตภัณฑไมเพ่ืองานอุตสาหกรรม    3(2-2-5) 

(Wood Products Design for Industrial Applications) 

 ชนดิ  ประเภท  และคุณสมบัตขิองไมอัดแผนชนดิตาง ๆ ท่ีจําหนายในประเทศ

เครื่องมือ อุปกรณ และเครือ่งจกัรที่ใชกับงานไมอัดแผนกรรมวิธกีารแปรรูป และการ

ปรับปรุงคุณภาพ กระบวนการข้ึนรูปและการตกแตงสผีวิ  หลักการออกแบบผลติภัณฑ

ไมจากไมอัดแผน ฝกปฏบัิตกิารออกแบบและการประกอบการข้ึนรูปผลติภัณฑจากไมอัด

แผน  โดยเนนการผลติงานประเภทหัตถกรรมและอุตสาหกรรมขนาดยอม 

The type and properties of ply wood sheets, various types of domestic  

machinery and equipment used for plywood sheets. Processing and quality  

improvement. Forming process. Colorant decoration. The design of wood products.  

Heets of plywood. Design practice and the product formed from sheet  of  

plywood. By focusing on the production of handicrafts ands mall industries. 
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รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                            หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

5542505 ออกแบบผลิตภัณฑโลหะในระบบอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 

(Metal Products Design in the Industry) 

เครื่องมืออุปกรณ  และเครื่องจกัรที่ใชสาํหรับการผลติข้ึนรูปโลหะแผนศกึษา

และฝกปฏิบัตเิกี่ยวกับการเขียนแผนคลี่ ชิ้นงานโลหะแผนรูปทรงตางๆและการเขียนแบบ

แยกชิ้นสวน  ศกึษาหลกัการออกแบบผลติภณัฑงานโลหะแผน ฝกปฏิบตักิารออกแบบ

เขียนแบบ การทําหุนจําลอง  ผลติภัณฑอุตสาหกรรมประเภทมีระบบกลไกอยางงายๆ ไม

ซับซอน  ที่ใชโลหะเปนแผนวัสดหุลกั 

Equipment and machinery for the manufacture of sheet metal. Study and 

practice on as heat spread sheet metal shapes. And a separate piece. The design of 

sheet metal. Practice in design drawings. The model. Industrial  products. The 

production of electricity infra structure. 

 

5614102 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการผลิต   3(2-2-5) 

(Industrial Product Design) 

หลักการออกแบบข้ันตอนตาง ๆ ของการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

ความรูของส ี มติสิแีละอิทธพิลของส ี อิทธพิลของวัสดุ  คุณสมบัตขิองวัสดุประเภทโลหะ 

และอโลหะสําหรับการออกแบบผลติภัณฑเทคนคิท่ีใชในการออกแบบผลติภัณฑท่ีผลติ

ดวยโลหะและอโลหะสัดสวนและขนาดของเฟอรนิเจอร  การประมาณราคาของการ

ออกแบบเฟอรนเิจอร หรอืผลติภัณฑอุตสาหกรรมการผลติ  

Principles and procedures of the industrial product design, knowledge of 

color, dimension of color and the influence of color, effects of properties of metallic 

materials and nonmetal for product design. The techniques used in the design of 

products that are manufactured with metal and nonmetal. The proportion and size  

of furniture, the price of the furniture design or products industry. 
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รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                                           หนวยกิต(ช่ัวโมงปฏบิัติ) 

 

2.4  กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ 
     

       1)  วชิาฝกประสบการณ 

 

5513801 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชีพเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม     1(60) 

(Preparation for Professional Experience in Industrial Management   

Technology) 

กจิกรรมเพื่อเตรยีมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชพีในดานการรบัรู

ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู  เจตคติ  

แรงจูงใจ  และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวชิาชพี  โดยการกระทําในสถานการณหรือ

รูปแบบตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับงานาในวิชาชพีนัน้ ๆ 

Activities to prepare the professional experiences, In recognition of the nature 

and prospects of a career, the development of the male students to have knowledge, 

attitudes, motivation and the appropriate professional, by the action or situation in 

different ways, associated with sesame in the profession. 
 

 

5514801 การฝกประสบการณวชิาชีพเทคโนโลยกีารจัดการอตุสาหกรรม    6(600) 

(Field Experience in Industrial Management Technology) 

รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 5503804 เตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีเทคโนโลยี

การจัดการอุตสาหกรรม 

ใหนักศกึษาไดออกฝกงานในสถานประกอบการหรอืหนวยงานท่ีสัมพันธกับ

สาขาวชิาที่ศกึษา  โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการของคณะ 

Students have to practice in the establishment or agency relationship with 

the department of education. It has been approved by the technical committee of 

the board. 
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รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                               หนวยกิต(ช่ัวโมงปฏบิัติ) 

 

                   2)  วชิาสหกิจศกึษา 

 

6003801 เตรยีมสหกิจศกึษา                                                              1(60) 

(Cooperative  Education  Preparation) 

การปฏิบัตกิารเตรยีมความพรอมกอนการออกปฏบัิตงิานในสถานประกอบการ

โดยใหมีองคความรูในเรื่อง หลักการ แนวคิดและปรชัญาสหกจิศกึษา  กระบวนการและ

ระเบยีบขอบังคับที่เกี่ยวของกับระบบสหกิจศึกษา  เทคนิคการสมัครงานและการสอบ

สัมภาษณ  ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  มีความสามารถใน

การพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวชิาชพีแตละสาขาวิชา  การเสรมิทักษะและจรยิธรรมใน

วิชาชพีเฉพาะสาขาวิชา  และมีความรูความเขาใจในการจัดทาํโครงงาน  การรายงานผล

การปฏิบัตงิาน  การเขียนรายงานโครงงานและการนาํเสนอผลงานโครงงาน 

This class serves as a preparatory curriculum before students enter the  

workforce. Examining the principles. Concepts and philosophy of Cooperative 

Education. The process 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. Student will be expected 

to have a firm understanding of writing and presenting work projects, as well as 

crafting summary report. 



 

 

44
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6004801 สหกจิศกึษา                                                  6(600) 

  (Cooperative  Education) 

  รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 6003801  เตรยีมสหกิจศกึษา 

การปฏิบัตงิานดานวิชาชพีตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรอืองคกรผูใช

บัณฑติเปนเวลา 16 สัปดาห หรอืไมนอยกวา 600  ชั่วโมง  โดยบูรณาการความรูท่ีได

จากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน   

การจัดทาํโครงงาน  การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงานและ   

การนาํเสนอโครงงานตามคําแนะนาํของพนกังานพ่ีเลี้ยง  อาจารยท่ีปรกึษาหรอือาจารย

นิเทศก เพ่ือใหเกิดทักษะ  องคความรูในวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ        

มีลักษณะนสิัยหรอืบุคลกิภาพท่ีจําเปนตอการปฏิบัตงิาน  และเปนบัณฑติท่ีมีคุณสมบัติ

ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานที่พรอมจะทํางานไดทันทีเม่ือสาํเร็จการศกึษา 

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. 


