หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551

1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
: Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
B.Eng. (Industrial Engineering)

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
1. เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ระเบี ย บคณะกรรมการสภาวิ ศ วกร ว า ด ว ยการรั บ รองปริ ญ ญา
ประกาศนี ย บั ต รและวุ ฒิ บั ต รเที ย บเท า ปริ ญ ญา ในสาขาวิ ศ วกรรมศาสตร พ.ศ 2543 และ ระเบี ย บ
คณะกรรมการสภาวิ ศ วกร วา ด ว ยเกณฑการรับ รองหลั ก สูตรและสถาบัน การศึก ษาเพื่อเทียบปริญ ญา
ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรเทียบเทาในสาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2544
2. ปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
4.2 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เปนหลักสูตรที่มงุ มั่น
ผลิตบัณฑิตใหเปนผูม ีความรูและความสามารถในการจัดการทรัพยากรการผลิตอยางเหมาะสม และบัณฑิต
สามารถมีสวนรวมในการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไทยใหพฒ
ั นาอยางตอเนื่อง
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4.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อใหมีความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมอุตสาหการใน
การปรับปรุงและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต
2. เพื่อใหมีความใฝรู ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางดานวิศวกรรมอุตสาหการ
3. เพื่อใหมีทักษะ ความพรอมในการรับ การถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ตลอดจน
ตระหนักถึงสิ่งแวดลอมที่จะมีผลกระทบตอมนุษยชาติ
4. เพื่ อให มีคุณธรรม มีระเบีย บวินัย ความคิ ดสรางสรรค ตรงตอ เวลา ซื่อสั ตย สุจริ ต
ขยันหมั่นเพียร สํานึกในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคม
5. กําหนดการเปดสอน
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
ขอ 5 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา หรือ ประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ภาคผนวก)
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
ขอ 6 การสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกเขาเปนนิสิต หรือ ประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ภาคผนวก)
8. ระบบการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก)
9. ระยะเวลาการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก)
10. การลงทะเบียนเรียน
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก)
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก)
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12. อาจารยผูสอน
12.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล
ที่
1. นายศิษฎา
สิมารักษ

ตําแหนง
ทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย

2.

นางสาวสุธนิตย

พุทธพนม

อาจารย

3.

นายธนา

บุญฤทธิ์

อาจารย

4.

นายวิสาข

เจาสกุล

อาจารย

5.

นางศรีสัจจา

บุญฤทธิ์

อาจารย

คุณวุฒิ
M.Eng. (Manufacturing
Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
Ph.D. (Industrial Engineering)
MS (Industrial Engineering)
BS (Systems Science and
Mathematics Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

12.2 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล
ที่
1. นายไกรวุฒิ
วงศวิวัฒน

2.

นายอมรศักดิ์

เรงสมบูรณ

ตําแหนง
ทางวิชาการ
อาจารย

อาจารย

คุณวุฒิ
Ph.D. (Physical Metallurgy)
M.S. (Geophysics)
M.S. (Physical Metallurgy)
วศ.บ. (ฟสิกส)
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
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13. จํานวนนิสิต
จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับเขาศึกษา และคาดวาจะสําเร็จการศึกษา มีดงั นี้
ชั้นปที่
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
สําเร็จการศึกษา

2551
80
80
-

2552
80
80
160
-

ปการศึกษา
2553
80
80
80
240
-

2554
80
80
80
80
320
80

2555
80
80
80
80
320
80

14. สถานที่และอุปกรณการสอน
การเรียนการสอนใชสถานที่และอุปกรณการสอนที่คณะวิศวกรรมศาสตรและคณะอื่น ๆ ใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
15. หองสมุด
จํานวนหนังสือ ตําราเรียน และวารสารทีเ่ กี่ยวของกับการเรียนการสอนทางดานวิศวกรรมศาสตรมีดังนี้
15.1 สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรมีตํารา เอกสารในกลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ดังนี้
ตําราเรียน
:
ภาษาไทย
28,654
เลม
:
ภาษาตางประเทศ
14,437
เลม
วารสาร
:
ภาษาไทย
170
ชื่อเรื่อง
:
ภาษาตางประเทศ
150
ชื่อเรื่อง
โสตทัศนวัสดุ วีดิทัศน
2,466
ฐานขอมูลอิเลคทรอนิกส ACMDAO Lexis-Nexis Science Direct IEEEACS
Emerald Full Text Grolier online Springer link H.W. Wilson (all)
15.2 หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร มีตํารา เอกสาร ตามยอดป 2545 ดังนี้
ตําราเรียน
:
ภาษาไทย
2,765
เลม
:
ภาษาตางประเทศ
1,113
เลม
วารสาร
:
ภาษาไทย
44
ชื่อเรื่อง
:
ภาษาตางประเทศ
28
ชื่อเรื่อง
16. งบประมาณ
ใชงบประมาณของมหาวิทยาลัยและงบประมาณเงินรายไดที่ไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
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17. หลักสูตร
17.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
17.2 โครงสรางหลักสูตร
ลําดับ
รายการ
ที่
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2 หมวดวิชาเฉพาะสาขา
2.1 กลุมวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร
2.2 กลุมวิชาพืน้ ฐานทางภาษา
2.3 กลุมวิชาแกน
2.4 กลุมวิชาบังคับเฉพาะสาขา
2.5 กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา
3 หมวดวิชาเลือกเสรี
4 หมวดวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

150

หนวยกิต
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2551
30 หนวยกิต
114 หนวยกิต
21 หนวยกิต
3 หนวยกิต
23 หนวยกิต
55 หนวยกิต
12 หนวยกิต
6 หนวยกิต
(6) หนวยกิต
150(6) หนวยกิต

เกณฑ สกอ.
30 หนวยกิต
84 หนวยกิต
6 หนวยกิต
120 หนวยกิต

17.3 รายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ
17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวนหนวยกิต
วิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาบังคับ จํานวนหนวยกิต
วิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเลือก จํานวนหนวยกิต
วิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาบังคับ ประกอบดวย

30
21
9

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

1 กลุม วิชาภาษา
001103
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
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2 กลุมวิชาสังคมศาสตร
001134
อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
Civilization and Local Wisdom

3

หนวยกิต
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)

หนวยกิต
3 (3-0)
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3 กลุม วิชาพลานามัย
วิชาบังคับเลือก
จากรายวิชาตอไปนี้
001150
กอลฟ
Golf
001151
เกม
Game
001152
บริหารกาย
Body Conditioning
001153
กิจกรรมเขาจังหวะ
Rhythmic Activities
001154
วายน้ํา
Swimming
001155
ลีลาศ
Social Dance
001156
ตะกรอ
Takraw
001157
นันทนาการ
Recreation
001158
ซอฟทบอล
Softball
001159
เทนนิส
Tennis
001160
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
001161
บาสเกตบอล
Basketball
001162
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
001163
Football

1

หนวยกิต

1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
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001164
001165

วอลเลยบอล
Volleyball
ศิลปะการตอสูปองกันตัว
Art of Self – Defence

4 กลุมวิชาสหศาสตร
001171
001172
001173

1(0-2)
1(0-2)

8

ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการดําเนินชีวิต
Living Management
ทักษะชีวิต
Life Skills

วิชาศึกษาทัว่ ไปวิชาเลือก
จํานวนหนวยกิต
กําหนดใหนสิ ิตเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
1. กลุม วิชาภาษา
001113
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

หนวยกิต
3(3-0)
3(2-2)
2(1-2)

9

หนวยกิต

3(3-0)

English for Academic Purposes

2. กลุมวิชามนุษยศาสตร
001121
สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
Information Science for Study and
Research
001122
ปรัชญาเพื่อชีวิต
Philosophy for Life
001123
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
Language, Society and Culture
001124
ปริทัศนศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
001125
ดุริยางควิจกั ขณ
Music Appreciation

3(3-0)

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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001126

ศิลปะในชีวิตประจําวัน
Arts in Daily Life

3. กลุมวิชาสังคมศาสตร
001131
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต

3(3-0)

3(3-0)

Fundamental Laws for Quality of Life

001132
001133
001135

ไทยกับประชาคมโลก
Thai State and the World Community
วิถีไทย วิถที ัศน
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics, Economy and Society

4. กลุมวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
001140
มนุษยกับสิง่ แวดลอม
Man and Environment
001141
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information
Science
001142
คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
001143
ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
Drugs and Chemicals in Daily Life
001144
อาหารและวิถชี ีวิต
Food and Life Style
001145
พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
Energy and Technology Around Us
001245
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
Science in Everyday Life

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

3(3-0)
3(2-2)

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

9
5. กลุมสหศาสตร
พฤติกรรมมนุษย
001170

3(3-0)

Human Behavior

2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา
2.1 กลุม วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
252182
แคลคูลัส 1
Calculus I
252183
แคลคูลัส 2
Calculus II
252284
แคลคูลัส 3
Calculus III
256101
หลักเคมี
Principle of Chemistry
261101
ฟสิกส 1
Physics I
261102
ฟสิกส 2
Physics II
2.2 กลุม วิชาพื้นฐานทางภาษา
205301
การอานเชิงวิชาการ
Reading Academic English

จํานวน 114 หนวยกิต
จํานวน 21 หนวยกิต
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
4 (3-3)
4 (3-2)
4 (3-2)

จํานวน 3 หนวยกิต
3 (3-0)

2.3 กลุม วิชาแกน
จํานวน
301101
เครื่องมือพืน้ ฐานทางวิศวกรรมและการใชงาน
Engineering Tools and Operations
301202
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
301303
สถิติวิศวกรรม
Engineering Statistics

23 หนวยกิต
2 (1-3)
3 (3-0)
3 (3-0)
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301304
302111
302151
302212
305171

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
Engineering Economics
กลศาสตรวิศวกรรม 1
Engineering Mechanics I
เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
กลศาสตรวิศวกรรม 2
Engineering Mechanics II
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
Computer Programming

2.4 กลุม วิชาบังคับเฉพาะสาขา
จํานวน
301211
กรรมวิธีการผลิต 1
Manufacturing Processes I
301212
กรรมวิธีการผลิต 2
Manufacturing Processes II
301313
การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
301314
วิศวกรรมเครือ่ งมือ
Tool Engineering
301315
เครื่องมือและการวัดทางอุตสาหกรรม
Industrial Instrumentation and Measurement
301331
การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม
Industrial Work Study
301332
การวิจยั ดําเนินงาน
Operations Research
301334
การจัดการความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
Industrial Safety Management
301416
การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control

3 (3-0)
3 (3-0)
3 (2-3)
3 (3-0)
3 (3-0)

55 หนวยกิต
3 (2-3)
3 (2-3)
3 (3-0)
3 (2-3)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
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301417
301435
301436
301447
301472
301491
301492
302221
302231
302234
303201

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Plant Design
การจัดการดานวิศวกรรม
Engineering Management
การวิเคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรม
Industrial Cost Analysis
วิศวกรรมการซอมบํารุง
Maintenance Engineering
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Engineering Laboratory
โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1
Industrial Engineering Project I
โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2
Industrial Engineering Project II
กลศาสตรของของแข็ง 1
Mechanics of Solids I
อุณหพลศาสตร
Thermodynamics
กลศาสตรของของไหล
Mechanics of Fluids
วิศวกรรมไฟฟาพืน้ ฐาน
Fundamental of Electrical Engineering

3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
2 (1-3)
1 (0-3)
1 (0-3)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)

2.5 กลุม วิชาเลือกเฉพาะสาขา
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมตาง ๆ ดังตอไปนี้ จํานวน 12
หนวยกิต
กลุมวิชาวิศวกรรมการจัดการทางวิศวกรรม
301333
กฏหมายอุตสาหกรรม
3 (3-0)
Industrial Laws
301336
การจัดการคุณภาพ
3 (3-0)
Quality Management
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301337
301338
301339
301437
301438
301442
301443
301444
301445
301446
301448
301463
301473
301496
301498

การจัดลําดับและกําหนดงาน
3 (3-0)
Sequencing and Scheduling
การจัดการโครงการ
3 (3-0)
Project Management
การศึกษาความเปนไปได
3 (3-0)
Feasibility Study
วิศวกรรมระบบ
3(3-0)
System Engineering
วิศวกรรมคุณคา
3 (3-0)
Value Engineering
การยศาสตร
3 (3-0)
Ergonomics
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับวิศวกร
3 (3-0)
Management Information System for Engineers
การประหยัดพลังงาน
3 (3-0)
Energy Conservation
การจําลอง
3 (3-0)
Simulation
การจัดการหวงโซอุปทาน
3 (3-0)
Supply Chain Management
การออกแบบและวิเคราะหการทดลอง
3 (3-0)
Design and Analysis of Experiments
การใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 3 (2-3)
Computer Application in Industrial Engineering
การวางแผนการใชทรัพยากรวิสาหกิจ
3 (3-0)
Enterprise Resource Planning
หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการ
3 (3-0)
Selected topics in Industrial Engineering
ปญหาพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการ
3 (2-3)
Special Problems in Industrial Engineering
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กลุมวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต
3 (3-0)
301421
วิศวกรรมสิ่งทอ
Textile Engineering
301422
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3 (3-0)
Automatic Control Systems
301423
วิศวกรรมโลหะการ
3 (2-3)
Metallurgy Engineering
301424
ระบบการผลิตอัตโนมัติ
3 (3-0)
Automated Manufacturing Systems
301496
หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการ
3 (3-0)
Selected topics in Industrial Engineering
301498
ปญหาพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการ
3 (2-3)
Special Problems in Industrial Engineering
302453
การออกแบบและการผลิตโดยใชคอมพิวเตอรชวย 3 (2-2)
Computer Aided Design and Computer Aided Manufacturing
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวน 6 หนวยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือสถาบันอุดมศึกษาอืน่
4. หมวดวิชาบังคับไมนบั หนวยกิต
301391
ฝกงานดานวิศวกรรมอุตสาหการ
Training in Industrial Engineering

จํานวน

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
(ไมนอยกวา 270 ชั่วโมง)

14
17.4 แผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
001103 ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001111 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
Fundamental English
001134 อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
Civilization and Local Wisdom
252182 แคลคูลัส 1
Calculus I
256101 หลักเคมี
Principle of Chemistry
261101 ฟสิกส 1
Physics I
301101 เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใชงาน
Engineering Tools and Operations
รวม

3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
4 (3-3)
4 (3-2)
2 (1-3)
22

หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
001173 ทักษะชีวิต
Life Skills
001xxx กลุมวิชาพลานามัย
Personal Hygiene Courses
252183 แคลคูลัส 2
Calculus II
261102 ฟสิกส 2
Physics II
301334 การจัดการความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
Industrial Safety Management
302111 กลศาสตรวิศวกรรม 1
Engineering Mechanics I
302151 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
รวม

3 (3-0)
2 (1-2)
1 (0-2)
3 (3-0)
4 (3-2)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (2-3)
22

หนวยกิต

15
17.4 แผนการศึกษา (ตอ)
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
001172 การจัดการการดําเนินชีวิต
Living Management
001xxx วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
General Education Elective Course
205301 การอานเชิงวิชาการ
Reading Academic English
252284 แคลคูลัส 3
Calculus III
301303 สถิติวิศวกรรม
Engineering Statistics
302212 กลศาสตรวิศวกรรม 2
Engineering Mechanics II
302231 อุณหพลศาสตร
Thermodynamics
รวม

3 (2-2)
3 (x-x)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
21

หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

3 (3-0)

001xxx วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)

3 (x-x)

301202 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
301304 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
Engineering Economics
302221 กลศาสตรของของแข็ง 1
Mechanics of Solids I
302234 กลศาสตรของของไหล
Mechanics of Fluids

3 (3-0)

English for Academic Purposes
General Education Elective Course

3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
รวม

18

หนวยกิต

16
17.4 แผนการศึกษา (ตอ)
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน
301211 กรรมวิธีการผลิต 1
3 (2-3)
Manufacturing Processes I
301313 การควบคุมคุณภาพ
3 (3-0)
Quality Control
301314 วิศวกรรมเครื่องมือ
3 (2-3)
Tool Engineering
301315 เครื่องมือและการวัดทางอุตสาหกรรม
3 (3-0)
Industrial Instrumentation and Measurement
301332 การวิจัยดําเนินงาน
3 (3-0)
Operations Research
303201 วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน
3 (3-0)
Fundamental of Electrical Engineering
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
3 (x-x)
Free Electives
รวม
21
หนวยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
001171 ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
301212 กรรมวิธีการผลิต 2
Manufacturing Processes II
301331 การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม
Industrial Work Study
301447 วิศวกรรมการซอมบํารุง
Maintenance Engineering
305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
Computer Programming
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
Free Electives
รวม

3 (3-0)
3 (2-3)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (x-x)
18

หนวยกิต

ภาคฤดูรอน
301391 ฝกงานดานวิศวกรรมอุตสาหการ (ไมนับหนวยกิต) 6
หนวยกิต
Training in Industrial Engineering
(ไมนอยกวา 270 ชัว่ โมง)
รวม
6
หนวยกิต

17
17.4 แผนการศึกษา (ตอ)
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาตน
301416 การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
301436 การวิเคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรม
Industrial Cost Analysis
301472 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Engineering Laboratory
301491 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1
Industrial Engineering Project I
301xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
Course Electives
301xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
Course Electives
รวม

3 (3-0)
3 (3-0)
2 (1-3)
1 (0-3)
3 (x-x)
3 (x-x)
15

หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
301417 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Plant Design
301435 การจัดการดานวิศวกรรม
Engineering Management
301492 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2
Industrial Engineering Project II
301xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
Course Electives
301xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
Course Electives
รวม

3 (3-0)
3 (3-0)
1 (0-3)
3 (x-x)
3 (x-x)
13

หนวยกิต
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17.5 คําอธิบายรายวิชา
001103 ทักษะภาษาไทย
3 (3-0)
Thai Language Skills
พัฒนาทักษะการใชภาษาทั้งในดานการฟง การอาน การพูดและการเขียน เพื่อการสื่อสาร โดยเนน
ทักษะการเขียนเปนสําคัญ
A study of the significance and characteristics of Thai language. Practice to achieve
effective language usage with concentration on listening, analytical reading, speaking in daily life,
public speaking, and communicative writing skills
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3-0)
Fundamental English
พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษและไวยากรณระดับพื้นฐาน เพื่อการสื่อสาร
ในปริบททางวิชาการและปริบทอื่นๆ
Development of English listening, speaking, reading, and writing skills, and grammar for
communicative purposes in academic contexts and others
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
3 (3-0)
Developmental English
พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษและไวยากรณระดับซับซอน เพื่อการสื่อสารในปริบท
ทางวิชาการและปริบทอื่นๆ
Development of more complete English listening, speaking, reading, and writing skills,
and grammar for communicative purposes in academic contexts and others
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3 (3-0)
English for Academic Purposes
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนทักษะการอานและการเขียนงานวิชาการและการศึกษา
คนควาวิจัยที่เกี่ยวของกับสาขาของผูเรียน
Development of English skills with an emphasis on reading and writing pertaining to
students’ academics areas and their research interest
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001121 สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
3 (3-0)
Information Science for Study and Research
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหลงสารสนเทศ การเขาถึงแหลงสารสนเทศ
ตาง ๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือก การสังเคราะห และการนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนการ
เสริมสรางใหผูเรียนมีเจตคติที่ดี และมีนิสัยในการใฝหาความรู
The meaning and importance of information, types of information sources, approaches,
information technology application, selection, synthesis, and presentation of information as well as
creating positive attitudes and a sense of inquiry in students
001122 ปรัชญาเพื่อชีวิต
3 (3-0)
Philosophy for Life
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน ชีวทัศน ปรัชญาชีวิต และวิถีการดําเนินชีวิต
ประสบการณ อั น ทรงคุ ณ ค า ตลอดจนป จ จั ย หรื อ เงื่ อ นไขที่ ส ง ผลต อ ความสํ า เร็ จ ในชี วิ ต และงาน
ในทุกมิติของผูมีชื่อเสียง เพื่อประยุกตใชในการสรางสรรค พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชนและคุณคาตอ
สังคม
Basic philosophical and conceptual knowledge on worldview, attitude, philosophy for
life, lifestyle, valuable experience and factors or conditions which influence success in all aspects
of life and profession of respected people
001123 ภาษา สังคม และวัฒนธรรม
3 (3-0)
Language, Society and Culture
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษา สังคม และวัฒนธรรมไทยและสากล ความสัมพันธระหวางภาษา
ที่มีตอสังคมและวัฒนธรรม โลกทัศน สังคมในภาษา โครงสรางทางสังคม และวั ฒนธรรมไทยกับการใช
ภาษาไทย ตลอดจนการแปรเปลี่ยนของภาษาอันเนื่องมาจากปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม
A study of the relationship between language and society and language and culture in
terms of the ways in which language reflects society and culture. The study includes the
interaction between the Thai language usage and Thai social and cultural structure. The study
also includes language change caused by social and cultural factors
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001124 ปริทัศนศิลปะการแสดงไทย
3 (3-0)
Thai Performing Arts
ลั ก ษณะและคุ ณ ค า ของนาฎศิ ล ป ไ ทยแบบมาตรฐานและแบบพื้ น บ า นเพื่ อ ให เ กิ ด สุ น ทรี ย ะ
ในการชมนาฏศิลปไทยประเภทตาง ๆ
A study of the characteristics and values of both Thai classical and local dance to enable
students to understand and have background knowledge of different kinds of Thai dance
001125 ดุริยางควิจกั ขณ
3 (3-0)
Music Appreciation
ศึ ก ษาลั ก ษณะ ความสํ า คั ญ พั ฒ นาการ องค ป ระกอบทางด า นดนตรี บทเพลง คี ต กวี
สุนทรียศาสตรทางดานดนตรีไทย และตะวันตก ลักษณะและบทเพลงที่ใชในการแสดงดนตรี มารยาทในการ
เขาฟงดนตรี การวิจารณและอภิปรายจากการฟงและชมการแสดงดนตรี รวมทั้งบทบาทของดนตรีไทย และ
ตะวันตกในสังคมไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
A study of musical characteristics, importance of music development, musical
components, lyrics, music composers, aesthetics of Thai and Western music, the characteristics
and repertoire for musical performance, music etiquette, criticism and discussion on the musical
performance including the roles of Thai and Western music in Thai society from the past to the
present
001126 ศิลปะในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Arts in Daily Life
การรับรูทางดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม เพื่อประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ประกอบดวย
ทั ศ นศิ ล ป หั ต ถศิ ล ป การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ การออกแบบแฟชั่ น ศิ ล ปะภาพถ า ย ภาพเคลื่ อ นไหว
การออกแบบการสื่อสาร รวมทั้งความรูทางสถาปตยกรรม เชน การประหยัดพลังงาน คติความเชื่อตางๆ อันจะ
นําไปสูการเห็นคุณคาของรสนิยมและสุนทรียในการดํารงชีวิตที่สัมพันธกับบริบทตางๆ ทั้งของไทยและสากล
Recognition of the arts and architecture for application in daily life. Topics include visual
art, craftsmanship, product design, fashion design, photography, animation and visual
communicative design. Knowledge of architecture such as energy-saving management. Beliefs
concerning appreciation of values in taste and aesthetics to live in harmony in national and
international contexts
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001131 กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0)
Fundamental Laws for Quality of Life
ศึ ก ษาถึ ง วิ วั ฒ นาการของกฎหมาย สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานตาม รั ฐ ธรรมนู ญ
รวมทั้งศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เชน กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปกครองทองถิ่นและภูมิปญญา
ทองถิ่นรวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
The evolution of the law and human rights under the constitution including laws
concerning the quality of the students’ life such as intellectual property law, environmental law,
laws concerning local administration, traditional knowledge, and the development
of the quality of life
3(3-0)
001132 ไทยกับประชาคมโลก
Thai State and the World Community
ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสังคมโลก ภายใตการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาตาง ๆ ตั้งแต
กอนสมัยใหมจนถึงสังคมในปจจุบัน และบทบาทของไทยบนเวทีโลก ตลอดจนแนวโนมในอนาคต
Relations between Thailand and the world community under changes during various
times stating from the pre-modern age up to the present and roles of Thailand in the world forum
including future trends
001133 วิถีไทย วิถที ัศน
3(3-0)
Thai Way and Vision
ความหมาย ความสําคัญของ วิถีไทย-วิถีทัศน พัฒนาการของวิถีไทยสูปจจุบัน ลักษณะเฉพาะ
และอัตลักษณความเปนไทย กระบวนการเปลี่ยนแปลง แนวคิดที่เกี่ยวกับวิถีไทย การดํารงความเปนไทยใน
โลกปจจุบัน
Meaning, significance of Thai ways and vision, development of Thai ways up to the
present, specific features and identity of Thai-ness, the change process, concepts regarding the
Thai way, and conservation Thai-ness in a changing world
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001134 อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
3(3-0)
Civilization and Local Wisdom
อารยธรรมในยุ ค ต า ง ๆ วิ ถี วั ฒ นธรรม วิ ถี ชี วิ ต ประเพณี พิ ธี ก รรม คติ ค วามเชื่ อ ภู มิ ป ญ ญา
ทองถิ่น และการอนุรักษ สืบทอด และพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
Civilizations throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, ritual practices,
beliefs, and contributions, development are preservation of local wisdom
001135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0)
Politics, Economy and Society
ความหมายและความสัมพันธของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการการเมืองระดับสากล
การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและกําลังพัฒนาระบบเศรษฐกิจโลกผลกระทบของโลกาภิวัตน
ทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธของระบบโลกกับประเทศไทย
Meaning and relations among politics, economy, and society. International political
development, politics and adjustment of developed countries the global economics system,
impacts of globalization on economy and relations between the world system and Thailand
001140 มนุษยกับสิง่ แวดลอม
3(3-0)
Man and Environment
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม สาเหตุปญหาสิ่งแวดลอม ผลของการเปลี่ยนแปลง
ประชากรมนุษย และสิ่งแวดลอม กรณีปญหาสิ่งแวดลอม ทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับ
ทองถิ่น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และอุบัติภัยธรรมชาติ การพัฒนากับสิ่งแวดลอม การปลูกจิตสํานึก
การสรางความตระหนัก และการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
The relationship between man and the environment, cause of environmental problems,
effects of population change related to environmental problems case studies of global climate
change and natural disasters at the global and local scale and the building of environmental
awareness and participation in sustainable environmental management
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001141 คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพืน้ ฐาน
3(2-2)
Introduction to Computer Information Science
คอมพิวเตอรเพื่อชีวิตประจําวัน ระบบคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรฮารดแวร คอมพิวเตอร ซอฟตแวร
เครือขายคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต และการประยุกตใชงานระบบสํานักงานอัตโนมัติระบบจํานวนและการ
แทนขอมูลการจัดการขอมูลและระบบฐานขอมูล ระบบสารสนเทศภาษาคอมพิวเตอร การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ การออกแบบโปรแกรม และการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกเบื้องตน
Computers for daily life, computer systems, computer hardware, computer software,
computer networks, the Internet and its applications, office automation systems, number system
and data representation, data management and database systems, information systems,
programming languages, information system development, program design, and introduction to
BASIC programming
001142 คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ
3(3-0)
Mathematics for Life in the Information Age
การประยุกตวชิ าคณิตศาสตรเพื่อใชไดจริงกับชีวิตประจําวันเชน การเงินการธนาคารการประกันภัย
การตัดสินใจทางธุรกิจและการรวบรวมขอมูลทางสถิติเพือ่ การสํารวจและการตัดสินใจเบื้องตน
The application of mathematics for everyday life including banking and finance,
insurance, business and statistics for data collection and decision making
001143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Drugs and Chemicals in Daily Life
ความรูเบื้องตนของยาและเคมีภัณฑรวมถึงเครื่องสําอางและยาจากสมุนไพรที่ใชในชีวิต ประจําวัน
ที่เกี่ยวของกับสุขภาพตลอดจนการเลือกใชและการจัดการเพื่อใหเกิดความปลอดภัยกับสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม
Basic Knowledge of drugs and chemicals including cosmetics and herbal medicinal
products commonly used in daily life and related to health as well as their proper selection and
management for health and environmental safety
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001144 อาหารและวิถชี ีวิต
3(3-0)
Food and Life Style
บทบาทและความสําคัญของอาหารในชีวติ ประจําวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ในภูมิภาคตางๆของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมตางประเทศตอพฤติกรรมการ
บริโภคของไทย เอกลักษณและภูมิปญญาดานอาหารของไทย การเลือกอาหารที่เหมาะสมตอความตองการ
ของรางกาย อาหารทางเลือก ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร และอาหารและวิถีชีวติ กับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวตั น
Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption behavior around the
world including the influence of foreign cultures on Thai consumption behavior, identity and
wisdom of food in Thailand, proper food selections according to basic needs, food choices,
information for purchasing food, and food and life style according in the age of globalization
3(3-0)
001145 พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
Energy and Technology Around Us
ความรูพนื้ ฐานดานพลังงานและเทคโนโลยี การอนุรักษพลังงาน การใชพลังงานอยางฉลาด
ที่มาและการบรรเทาสภาวะโลกรอน ที่มาของพลังงานไฟฟาและการใชอยางถูกตอง ประหยัด และปลอดภัย
หลักการทํางานและการเลือกใชระบบปรับอากาศ รถยนต เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐาน การใชพลังงานใน
อนาคต อันไดแกความเขาใจเรื่องการผลิตไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร เทคโนโลยีสําหรับรถยนตในอนาคต
ระบบขนสงมวลชนประสิทธิภาพสูง การเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงและการตัดสินใจเลือกใช
อยางเหมาะสม
Basic energy and technology including; energy conservation, consuming energy
intelligently, source of global warming and how to prevent it, electricity generation and how to
consume it properly, economically, and safely, air conditioning, automobiles, and basic
information technology as well as how to use them effectively and efficiently; and newer
technology, such as understanding electricity generation from nuclear energy, future automotive
technology, high performance mass transportation systems to prepare for the change in
technology and be able to choose accordingly
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001150 กอลฟ
1(0-2)
Golf
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬากอลฟ การฝก
ทักษะเบื้องตน และกฎกติกามารยาทของกีฬากอลฟ
History, definition, importance, and physical fitness for golf; basic skill training, rules, and
etiquette of golf
001151 เกม
1(0-2)
Game
ประวัติ ปรัชญา ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะของเกมชนิดตางๆ การเปนผูน ําเกมเบื้องตน
และการเขารวมเกม
History, philosophy, definition, and importance of games; type of games, basic game
leadership, and games participation
001152 บริหารกาย
1(0-2)
Body Conditioning
ประวัติ ความหมายความสําคัญของการบริหารกาย หลักการออกกําลังกาย กิจกรรมการสราง
สมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
History, definition, and importance of body conditioning; principle of exercises, physical
fitness activities, and physical fitness test
001153 กิจกรรมเขาจังหวะ
1(0-2)
Rhythmic Activities
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเคลือ่ นไหวเบื้องตน ทาเตนรําพืน้ เมือง และวัฒนธรรมการ
เตนรําของนานาชาติ
History, definition, importance, and basic movements of folk dances and international
folk dances
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001154 วายน้ํา
1(0-2)
Swimming
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาวายน้ํา
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาวายน้ํา
History, definition, importance, physical fitness, basic skill training, rules, and etiquette of
swimming
001155 ลีลาศ
1(0-2)
Social Dance
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเคลือ่ นไหวเบื้องตน รูปแบบการเตนรําสากล และมารยาท
ของการเตนรําสากล
History, definition, importance, basic movement, types, and etiquette of social dances
001156 ตะกรอ
1(0-2)
Takraw
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาตะกรอ
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาตะกรอ
History, definition, importance, physical fitness, basic, skill training, rules and etiquette of
takraw
001157 นันทนาการ
1(0-2)
Recreation
ประวัติ ปรัชญา ความหมาย และความสําคัญของนันทนาการ ลักษณะของกิจกรรมนันทนาการ
และการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ
History, philosophy, definition and importance of recreation; nature of activities and
recreation participation
001158 ซอฟทบอล
1(0-2)
Softball
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาซอฟทบอล
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกามารยาทของกีฬาซอฟทบอล
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History, definition, importance, and physical fitness for softball; basic skill training, rules,
and etiquette of softball
001159 เทนนิส
1(0-2)
Tennis
ประวั ติ ความหมาย ความสํ า คั ญ การเสริ ม สร า งสมรรถภาพทางกายสํ า หรั บ กี ฬ าเทนนิ ส
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทนนิส
History, definition, importance, and physical fitness for tennis; basic skill training, rules,
and etiquette of tennis
001160 เทเบิลเทนนิส
1(0-2)
Table Tennis
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาเทเบิลเทนนิส
การฝกทักษะเบื้องตนและกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทเบิลเทนนิส
History, definition, importance, and physical fitness for table tennis; basic skill training,
rules, and etiquette of table tennis
001161 บาสเกตบอล
1(0-2)
Basketball
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาบาสเกตบอล การ
ฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาบาสเกตบอล
History, definition, importance, and physical fitness for basketball; basic skill training,
rules, and etiquette of basketball
001162 แบดมินตัน
1(0-2)
Badminton
ประวั ติ ความหมาย ความสํ า คัญ การเสริ ม สรา งสมรรถภาพทางกายสํ า หรับ กี ฬ าแบดมิน ตั น
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาแบดมินตัน
History, definition, importance, and physical fitness for badminton; basic skill training,
rules, and etiquette of badminton
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001163 ฟุตบอล
1(0-2)
Football
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาฟุตบอล
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาฟุตบอล
History, definition, importance, and physical fitness for football; basic skill training, rules,
and etiquette of football
001164 วอลเลยบอล
1(0-2)
Volleyball
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาวอลเลยบอล
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาวอลเลยบอล
History, definition, importance, and physical fitness for volleyball; basic skill training,
rules, and etiquette of volleyball
001165 ศิลปะการตอสูปองกันตัว
1(0-2)
Art of Self – Defense
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับศิลปะการตอสูปองกัน
ตัว ทักษะเบื้องตนของศิลปะการตอสูปองกันตัว กฎหมายสําหรับการปองกันตัว และกฎกติกา มารยาทของ
ศิลปะการตอสูปองกันตัว
History, definition, importance, and physical fitness for the art of self-defense; basic
skill of the art of self-defense, laws for self-defense; rules, and etiquette of the art of self-defense
001170 พฤติกรรมมนุษย
3(3-0)
Human Behavior
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม พืน้ ฐานทางชีวภาพของพฤติกรรมและประเภทของพฤติกรรม
ความรูสึกและการรับรู การมีสติสัมปชัญญะ การเรียนรูและความจํา การคิดและภาษา เชาวนปญญาและ
การยกระดับเชาวนปญญา การจัดการอารมณและการสรางแรงจูงใจ พฤติกรรมมนุษยทางสังคม พฤติกรรม
อปกติ และการวิเคราะหกรณีศึกษาพฤติกรรมมนุษยเพื่อการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
Concept of human behavior, biology and types of behavior, sensation and perception,
state of consciousness, learning and memory, thinking and language, intelligence and
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intelligence management of emotions and development of motivation, human social behavior,
abnormal behavior, analysis of human behavior case studies for application in everyday life
001171 ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0)
Life and Health
ความรูความเขาใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรม และการดูแลสุขภาพของมนุษย
วัยรุนและสุขภาพการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการ การสงเสริมสุขภาพจิต อาหารและสุขภาพ
ยาและสุขภาพ สิ่งแวดลอมและสุขภาพ การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม
การปองกันตัวจากอุบัติภัย อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด
Integrated knowledge and understanding about the life cycle; healthy behaviors and
human health care; adolescence and exercise and recreation for health; enrichment of mental
health; medicine and health; environment and health; health insurance, life insurance. Accident
insurance. And social security; protection from danger, accidents, natural disasters and
communicable diseases
001172 การจัดการการดําเนินชีวิต
3(2-2)
Living Management
ความรูและทักษะ เกี่ยวกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของบุคคลในครอบครัว
และสังคมการปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การติดตอสื่อสาร การจัดการความขัดแยง
วิธีการคิดการแกปญหาอยางสรางสรรค เศรษฐศาสตรกับการดําเนินชีวิตที่ดี และคุณธรรมจริยธรรม
Knowledge and skills relating to role, duty, and responsibity of an individual both as
a member of a family and a member of a society which include an adaptation to changes
in a global society, world communication, conflict management resolutions, and methods
to bring about creative problem solutions leading to a better economy and living conditions along
with a more ethical society
2(1-2)
001173 ทักษะชีวติ
Life Skills
การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก ฝกทักษะการทํางานเปนทีมที่เนนการเปนผูน ําและผู
ตามที่ดี การพัฒนาบุคคลใหมีจิตสาธารณะและการพัฒนาคุณสมบัตดิ านอื่น ๆ ของบุคคล
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Development of personality both mental and physical characteristics; practice in team
working skills focusing on leader and follower roles, along with the development of public
consciousness and other desirable personal characteristics
001245 วิทยาศาสตรในชีวติ ประจําวัน
3(3-0)
Science in Everyday Life
บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดานชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการความรู
ทางดานวิทยาศาสตรของโลกทั้งระบบที่เกีย่ วของกับชีวิตประจําวัน ไดแก สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
พลังงานและไฟฟา การสื่อสารและโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ
The role of science and technology with concentration on both biological and physical
sciences and integration of earth science in everyday life, including organisms and environments,
chemical, energy and electricity, telecommunications, meteorology, earth and space
205301 การอานเชิงวิชาการ
3 (3-0)
Reading Academic English
ฝกอานขอความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาขาตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมการศึกษาตอ
หรือใชในการปฏิบัติงาน ฝกการใชวัสดุอางอิงในสาขาวิชา
Practice reading academic texts in English from various academic fields with the aims for
further studies and practical usage. Practice using references in students fields of study
252182 แคลคูลัส 1
3 (3-0)
Calculus I
การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร ฟงกชันพีชคณิตและฟงกชันอดิศัย ลิมิตและความตอเนื่องอนุพันธ
ปริพันธ และการประยุกต เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไมตรงแบบ
Mathematical Induction, algebraic and transcendental functions, limit and continuity,
derivative and its applications, integration and its applications, techniques of integration, improper
integrals
252183 แคลคูลัส 2
3 (3-0)
Calculus II
วิชาบังคับกอน : 252182 แคลคูลัส 1
Prerequisite : 252182 Calculus I
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ลํ า ดั บ และอนุ ก รม การทดสอบอนุกรม อนุ ก รมกํา ลั ง เทยเ ลอร (อนุ ก รมโลรองต ) เมตริก ซแ ละ
ตั ว กํ า หนด ค า ลํ า ดั บ ขั้ น ของเมตริ ก ซ การหาผลเฉลยเชิ ง ตั ว เลขของระบบสมการเชิ ง เส น ด ว ยเมตริ ก ซ
หลักเกณฑเครเมอร ปริภูมิเวกเตอร ปริภูมิยอย ฐานและมิติ การแปลงเชิงเสน คาเฉพาะ เวกเตอรเฉพาะ
Sequences and series, convergence tests of series, Taylor’s series, Laurent’s series,
matrices and determinants, rank of a matrih, solutions of systems of linear equations, Cramer’s
rule, vector spaces, subspaces, bases and dimension, linear transformations, eigenvalues and
eigenvectors
252284 แคลคูลัส 3
3 (3-0)
Calculus III
วิชาบังคับกอน : 252183 แคลคูลัส 2
Prerequisite : 252183 Calculus II
การหาอนุพันธและอินทิกรัลของฟงกชันหลายตัวแปร อินทิกรัลตามเสน ตามผิว และตามปริมาตร
ระบบพิกัดเชิงขั้ว ทฤษฎีบทของกรีน เกาส และสโตกส สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับที่หนึ่ง และอันดับสูง
วิธีหาผลเฉลยเชิงวิเคราะหและเชิงตัวเลข การแปลงลาพลาซกับการแกสมการเชิงอนุพันธ พีชคณิตของ
เวกเตอร ไดเวอรเจนซ เคิรล
Linear differential equation of first and higher order, analytical and numerical solution,
Laplace transforms and applications, vector field, divergence, curl, differentiation and integration
of several variables, line integrals, surface integrals, and volume integrals, polar coordinate
system, Green’s theorem, Gauss’s theorem and Stokes’s theorem
256101 หลักเคมี
4 (3-3)
Principle of Chemistry
ปริมาณสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ กาซและของแข็ง
ของเหลวและสารละลาย เทอรโมไดนามิกสเคมี จลนศาสตรเคมี กรด-เบส ไฟฟาเคมี เคมีนวิ เคลียรและเคมี
สิ่งแวดลอม
Stoichiometry; atom structure; chemical bonding; Periodic Table and properties of
elements, solid and liquid; liquid and solution; chemical thermodynamics; chemical kinetics; acidbase; electrochemistry; nuclear chemistry; environmental chemistry
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261101 ฟสิกส 1
4 (3-2)
Physics I
การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนตําแหนงในหนึ่งและสองมิติ การเคลื่อนที่แบบหมุน งานและ พลังงาน
กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตรของของไหล การสั่นสะเทือน และเสียง ระบบ
ของเลนส ทฤษฎีคลื่นของแสง ความรอนและระบบกาซอุดมคติ เทอรโมไดนามิกส และเครื่องกลจักรความ
รอนทฤษฎีจลน
One- and two-dimension motion; rotation; work and energy; mechanics of particles and
rigid bodies; properties of matter; mechanics of fluids; vibration and noise; lens system; wave
theory of light; heat and systems of ideal gases; thermodynamics; theoretical heat engine
261102 ฟสิกส 2
4 (3-2)
Physics II
ไฟฟ า สถิ ต ประจุ ไ ฟฟ า และสนามไฟฟ า กฎของเกาส ศั ก ย ไ ฟฟ า กระแสตรง และอุ ป กรณ
แมเหล็กไฟฟา การเหนี่ยวนําแมเหล็กและกฏของฟาราเดย ตัวเหนี่ยวนํากระแสไฟฟาวงจรไฟฟากระแสสลับ
สนามแมเหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟาที่เปลี่ยนแปลง สนามแมเหล็ก สนามแมเหล็กไฟฟา การสั่นและคลื่น
แมเหล็กไฟฟา อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน ทฤษฏีสัมพัทธภาพ อิเลคตรอน กัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียส กําเนิด
ของทฤษฎีควันตัม คลื่นและอนุภาค สมบัติบางประการของสสาร สมบัติบางประการของนิวเคลียส
Electrostatic; electrical charge and field; Gauss’ laws; electrical potential; direct current
(DC); magnetic and electromagnetic instruments; magnetic induction; Faraday’s law; electrical
inductance; alternating current (AC); electrical circuit; magnetic field due to electrical current;
changing field and current; electromagnetic field (EMF); vibration and electromagnetic wave;
basic electronics; theory of relativity; electron; radioactivity; nucleus; history of quantum theory;
wave and particle; properties of matter; properties of nucleus
301101 เครื่องมือพืน้ ฐานทางวิศวกรรมและการใชงาน
2 (1-3)
Engineering Tools and Operations
ความปลอดภัยในโรงฝกงาน เครื่องมือวัดและเครื่องมือพื้นฐานทางดานวิศวกรรม โดยเนนถึงวิธีใช
เครื่องมือ เครื่องจักร ปฏิบัติงานเบื้องตนเกี่ยวกับงานฝมือ งานเครื่องมือและเครื่องจักร งานเชื่อม และงาน
โลหะแผน
Safety in workshop, measuring instrument and basic instrument; emphasis on machine
and instrument instruction, operation about skill, instruments, machines, welding and sheet metal
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301202 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0)
Engineering Materials
วิชาบังคับกอน : 256101 หลักเคมี, 261102 ฟสิกส 2
Prerequisite : 256101 Principle of Chemistry, 261102 Physics II
คุณสมบัติและโครงสรางของวัสดุประเภทโลหะ โลหะผสม เซรามิค และโพลีเมอรความสัมพันธ
โครงสรางทางจุลภาค คุณสมบัติทางกลของโลหะ แผนภูมิสมดุลย กรรมวิธีทางความรอนตอโครงสรางทาง
จุลภาคของโลหะผสม การแตกหัก การกัดกรอน การเสื่อมสภาพ การวิเคราะหความวิบัติ
Properties and structures of metals, alloys, ceramics and polymers, microstructures,
mechanical properties, equilibrium diagram, heat treatment, fracture, corrosion, deterioration,
collapse analysis
301211 กรรมวิธีการผลิต 1
3 (2-3)
Manufacturing Processes I
วิชาบังคับกอน : 256101 หลักเคมี 1, 261102 ฟสิกส 2
Prerequisite : 256101 Principle of Chemistry, 261102 Physics II
พื้ น ฐานของกระบวนการ การผลิ ต คุ ณ สมบั ติ ข องโลหะ การวางแผนการผลิ ต และป จ จั ย ทาง
เศรษฐกิจ เครื่องกลสําหรับการผลิต เทคนิคการหลอโลหะและกรรมวิธีทางความรอน
Fundamental of manufacturing processes, properties of metal, production planning and
economical factors, machines for forming processes, foundry technique and heat treatment
301212 กรรมวิธีการผลิต 2
3 (2-3)
Manufacturing Processes II
วิชาบังคับกอน : 301211 กรรมวิธีการผลิต 1
Prerequisite : 301211 Manufacturing Processes I
รายละเอียดของกรรมวิธีในการตัดเเตงขึ้นรูป และการขัดผิวโลหะดวยเครื่องจักรกลแบบตาง ๆ
กรรมวิธีในการผลิตเกลียวและเฟองประเภทตาง ๆ เทคนิคการตัดและขึ้นรูปโลหะชั้นสูง เครื่องมือกลสมัยใหม
กรรมวิธีของการเชื่อมโลหะและพลาสติกเเบบตาง ๆ โลหะวิทยาของการเชื่อม การแตกของรอยเชื่อม การ
ทดสอบรอยเชื่อม
Detail of forming and grinding by using machines, thread and gear manufacturing,
cutting technique and advanced metal forming, modern machines, welding technology
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301303 สถิติวิศวกรรม
3 (3-0)
Engineering Statistics
วิชาบังคับกอน : 252182 แคลคูลัส 1
Prerequisite : 252182 Calculus I
ความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปนแบบไมตอเนื่องและแบบ ตอเนื่อง คา
คาดหมายและโมเมนตฟงกชัน การทดสอบสมมติฐาน การถดถอยเชิงเสนและสหสัมพันธ การวิเคราะหความ
แปรปรวน การประยุกตใชสถิติในการควบคุมทางอุตสาหกรรม
Probability, random variables, continuous and discrete probability distribution, expected
values and function moment, hypothesis testing, linear regression and correlation, variance
analysis, applying statistics to industrial control
301304 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
3 (3-0)
Engineering Economics
หลักการและเทคนิคมูลฐานสําหรับการวิเคราะหโครงการทางวิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร การ
วิเคราะหประสิทธิผล คุณคาของเงินตามเวลา การประเมินเงินลงทุนเริ่มตน การวิเคราะหจุดคุมทุน คาเสื่อม
ราคา กําไรและตนทุน
Principle and basic technique for economically analysis of engineering project, efficiency
analysis, net present value, initial investment assessment, breakeven point analysis, depreciation,
profit and cost
301313 การควบคุมคุณภาพ
3 (3-0)
Quality Control
วิชาบังคับกอน : 301303 สถิติวิศวกรรม
Prerequisite : 301303 Engineering Statistics
การควบคุ ม คุ ณ ภาพโดยใช เ ทคนิค สถิ ติเ ป น เครื่ องมื อ ในการค น หาสาเหตุ และตรวจจับ ความ
ผิดพลาดเพื่อการประกันคุณภาพ เครื่องมือคิวซีตาง ๆ การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติและแผนการสุม
ตัวอยาง
Quality Control (QC) using statistics techniques as a tool to find out causes and detect
errors for quality assurance, QC tools, statistical process control and sampling plans
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301314 วิศวกรรมเครือ่ งมือ
3 (2-3)
Tool Engineering
วิชาบังคับกอน : 301101 เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใชงาน
Prerequisite : 301101 Engineering Tools and Operations
ทฤษฎีของการตัดโลหะ ใบมีดตัดประเภทตางๆ การหลอเย็น มาตรฐานของการวัด การวัด ละเอียด
ตัวนําเจาะและตัวจับยึดแบบตางๆ งานกดขึ้นรูปและออกแบบเเมพมิ พ
Theory of metal cutting, cutting tools, coolants, measurement standard, precision
measurement, jigs and fixtures, punch and die design
301315 เครื่องมือและการวัดทางอุตสาหกรรม
3 (3-0)
Industrial Instrumentation and Measurement
หลักการและวิธีการใชเครื่องมือชนิดอนาล็อกและดิจิตอลที่ใชกับปญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ทฤษฎีการวัดเบื้องตน การสอบเทียบ แนวคิดของตัวแปลงสัญญาณทางกลศาสตรและไฟฟา ลักษณะและ
หลักการใชตัวปรับแตงสัญญาณ และเครื่องมือแสดงผลการวิเคราะหผลการทดลองวัดโดยใชวธิ ีการทางสถิติ
Principles and use of analog and digital instruments applicable to industrial engineering
problems, basic measurement theory, calibration, concepts of mechanical and electrical sensors,
transducers, signal conditioning, recording and display devices, and analysis of experimental
data using statistical methods
301331 การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม
3 (3-0)
Industrial Work Study
วิชาบังคับกอน : 301101 เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใชงาน
Prerequisite : 301101 Engineering Tools and Operations
ความเป น มาของการศึ ก ษาความเคลื่ อ นไหวและเวลาที่ ใ ช ใ นการทํ า งาน เทคนิ ค ต า ง ๆ ของ
การศึกษาการเคลื่อนไหว เทคนิคตางๆ ของการศึกษาเวลาการทํางาน การประยุกตใชเทคนิคของการศึกษา
การเคลื่อนไหวและเวลา
History of motion and time study, motion study technique, time study technique, the
application of motion and time study technique
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301332 การวิจยั ดําเนินงาน
3 (3-0)
Operations Research
วิชาบังคับกอน : 252284 แคลคูลัส 3, 301303 สถิติวิศวกรรม
Prerequisite : 252284 Calculus III, 301303 Engineering Statistics
วิ ธี ก ารวิ จั ย การปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ใช ใ นการแก ป ญ หาทางด า นวิ ศ วกรรมในโรงงานอุ ต สาหกรรม
สมัยใหม เนนทางดานการใชรูปแบบทางคณิตศาสตร การโปรแกรมเชิงเสน ปญหาการขนสง ปญหาการ
แจกจายงาน ทฤษฎีของแถวคอย การวิเคราะหขายงาน การจําลองเหตุการณเพื่อการตัดสินใจ
Engineering problem solving techniques, mathematical modeling, linear programming,
transportation problems, assignment problems, queuing theory, network modeling, simulation for
decision
301333 กฎหมายอุตสาหกรรม
3 (3-0)
Industrial Laws
ขอกฎหมายและพระราชบัญญัติทางดานงานอุตสาหกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรม ความปลอดภัย
กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม
The industrial laws and acts, laws of industrial product standard, safety laws, labour
laws, social insurance
301334 การจัดการความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0)
Industrial Safety Management
ความสําคัญของความปลอดภัยในโรงงาน อันตรายและอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม ความถี่
และความรุนแรงของอุบัติเหตุ วิธีการปองกันหรือแกไขอุบัติเหตุ หลักการจัดการความปลอดภัย กฎหมาย
ความปลอดภัยและจิตวิทยาอุตสาหกรรมเบื้องตน
Safety in factory, hazard and accident in industrial factory, frequency and severity of
accident, prevention and solving accident, safety management, safety laws and industrial
psychology
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301336 การจัดการคุณภาพ
3 (3-0)
Quality Management
วิชาบังคับกอน : 301313 การควบคุมคุณภาพ
Prerequisite : 301313 Quality Control
แนวความคิดดานการจัดการคุณภาพ ความเปนมาของการบริหารงานคุณภาพ ระบบบริหารงาน
คุณภาพดานตาง ๆ เชน ISO 9000 ISO14000 การจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) การสรางระบบการ
บริหารงานดานคุณภาพ
Concepts of quality management, quality management systems for examples ISO 9000,
ISO 14000, TQM etc.
3 (3-0)
301337 การจัดลําดับและกําหนดงาน
Sequencing and Scheduling
วิชาบังคับกอน : 301332 การวิจัยดําเนินงาน
Prerequisite : 301332 Operations Research
การจัดลําดับงานและกําหนดงานผลิตเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและลดตนทุนที่ใชในการผลิตได
อยางมีประสิทธิผล
Scheduling and sequencing production job to reduce costs and enhance production
performance effectively
301338 การจัดการโครงการ
3 (3-0)
Project Management
วิชาบังคับกอน : 301416 การวางแผนและควบคุมการผลิต
Prerequisite : 301416 Production Planning and Control
ภาพรวมและคําจํากัดความของโครงการและการจัดการโครงการ การเริ่มตนโครงการ การศึกษา
ความเปนไปไดของโครงการ ผูจัดการโครงการและองคกร การวางแผน การกําหนดการ (ซีพีเอ็มและเพิรท)
การเฝาสังเกต การควบคุม การตรวจสอบและการสิ้นสุดโครงการ
Overview and definition of project and project management, project initialization, project
feasibility study, project manager and organization, project planning, scheduling (CPM and
PERT), monitoring, controlling, auditing and terminating
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301339 การศึกษาความเปนไปได
3 (3-0)
Feasibility Study
วิชาบังคับกอน : 301304 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
Prerequisite : 301304 Engineering Economics
การวิเคราะหและศึกษาผลปจจัยตาง ๆ เกี่ยวของกับความเปนไปไดของโครงการอุตสาหกรรม
ตนทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ ศึกษาความเปนไปได ศึกษาระบบตลาดวิศวกรรมดานการจัดการ ดาน
การเงินและอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับโครงงาน การศึกษากรณีศึกษา
Analysis and studying factors on the feasibility study of industrial project and retated
areas with case study, industrial cost and budget marketing, management, financing etc.
301391 ฝกงานดานวิศวกรรมอุตสาหการ
6 หนวยกิต
Training in Industrial Engineering
(ไมนอยกวา 270 ชัว่ โมง)
นิสิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ทุกคนไดมีโอกาสฝกฝนทักษะกับสถานประกอบการในสายงาน
วิ ศวกรรมอุ ต สาหการ เพื่อพัฒ นานิ สิตใหมีค วามรูท างวิช าการและทัก ษะที่เ กี่ย วข อ งทางดา นวิศวกรรม
อุตสาหการ กับสถาบัน หรือองคกรของรัฐและ/หรือเอกชน
All Industrial Engineering students need to training skill on Industrial Engineering, to
allow the students to develop both academic and work-related skills in Industrial Engineering
factories equipment operation in either private sectors or governmental institutions. Students are
required at least 270 hours, in order to gain experience in field training
301416 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3 (3-0)
Production Planning and Control
วิชาบังคับกอน : 301332 การวิจัยดําเนินงาน
Prerequisite : 301332 Operations Research
บทบาทของการวางแผนและการควบคุมการผลิต เทคนิคของการพยากรณ เทคนิคในการวางแผน
และควบคุมการผลิตสินคาคงคลัง การวางแผนความตองการวัสดุ การกําหนดงานและการจัดลําดับงาน การ
บริหารงานโครงการ
The role of production planning and control, forecasting techniques, inventory control
and planning techniques, materials requirement planning, sequencing and scheduling, project
management
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301417 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3 (3-0)
Industrial Plant Design
วิชาบังคับกอน : 301331 การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม
Prerequisite : 301331 Industrial Work Study
หลักการออกแบบโรงงาน การวิเคราะหเบื้องตนเพื่อการออกแบบโรงงาน การวางผังโรงงาน การ
วางแผนติดตั้งสิ่งอํานวยความสะดวก การขนถายวัสดุ ลักษณะของปญหาในการวางผังโรงงาน ทําเล ที่ตั้ง
โรงงาน การวิเคราะหผลิตภัณฑ ผังโรงงานแบบตางๆ สําหรับงานบริการ และงานสนับสนุนการผลิต การวาง
ผังโรงงานดวยคอมพิวเตอร
Principles of industrial plant design, layout techniques, facilities set up planning, material
handling system, industrial plant layout problems, location, product analysis, industrial plant
layout by using computer
301421 วิศวกรรมสิ่งทอ
3 (3-0)
Textile Engineering
กรรมวิธีการผลิต และเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องจักรที่ใชในแตละประเภทของงานอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
Manufacturing processes, tools, equipments and machines used in each type of textile
industry
301422 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3 (3-0)
Automatic Control Systems
พื้นฐานและสวนประกอบระบบควบคุม การสรางแบบจําลองเชิงคณิตศาสตร การตอบสนองและ
ผลสนองย อ นกลับ เสถียรภาพและสั มประสิทธิ์ความคลาดเคลื่อน วิเคราะหระบบโดยรูท โลคัส และวิธี
ตอบสนองดวยความถี่ การปรับปรุงสมรรถนะโดยเทคนิคการชดเชย ตลอดจนการวิเคราะหโดยวิธีตัวแปร
แสดงสภาวะ
Basic control system, component of the control system, build mathematical models, time
domain analysis, stability and steady state error, root locus analysis, frequency domain response,
efficiency improvement by compensation technique, state space analysis
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301423 วิศวกรรมโลหะการ
3 (2-3)
Metallurgy Engineering
วิชาบังคับกอน : 301202 วัสดุวิศวกรรม
Prerequisite : 301202 Engineering Materials
ศึกษาโครงสราง และพฤติกรรมของโลหะ เฟสไดอะแกรม คุณสมบัติเชิงกลของโลหะและการ
ทดสอบ การผลิตเหล็กและเหล็กกลา การอบชุบประเภทตางๆดวยความรอน การอบชุบเหล็กหลอดวย ความ
รอน โลหะเจือและโลหะที่ไม มีเ หล็ก ผสมที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้ งปฏิบัติเ กี่ย วกับ การเตรีย ม
ตัวอยางเพื่อเมตัลโลกราฟก การวิเคราะหโครงสรางและจุลภาคของโลหะ
Study of structure and behavior of metal, phase diagram, mechanical property of
metallurgy, alloy, heat treatment, annealing, ferrous and non-ferrous, preparation of simple for
metalographic and structure analysis of metal
301424 ระบบการผลิตอัตโนมัติ
3 (3-0)
Automated Manufacturing Systems
วิชาบังคับกอน : 301212 กรรมวิธีการผลิต 2
Prerequisite : 301212 Manufacturing Processes II
หลักการของระบบการผลิตในรูปแบบอัตโนมัติ ระบบการผลิตอัตโนมัติแบบตางๆ เชน ระบบการ
ผลิตแบบประสมประสาน (Computer-Integrated Manufacturing; CIM) เทคโนโลยีกลุม (Group
Technology; GT) ระบบการผลิตแบบยืดหยุน (Flexible Manufacturing System; FMS) และระบบการผลิต
อื่นๆ รวมทั้งการพิจารณาปจจัยดานเศรษฐศาสตร
Principles of automated manufacturing systems, computer-integrated manufacturing,
group technology, flexible manufacturing system, economical factors analysis
301435 การจัดการดานวิศวกรรม
3 (3-0)
Engineering Management
โครงสรางและการจัดองคการสําหรับงานวิศวกรรม หลักการและการปฏิบัติสําหรับการจัดการงาน
วิศวกรรมสมัยใหมใหสอดคลองกับสภาพทองถิ่น
Structure and organization in engineering, principles and practice for engineering
management
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301436 การวิเคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรม
3 (3-0)
Industrial Cost Analysis
วิชาบังคับกอน : 301304 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
Prerequisite : 301304 Engineering Economics
หลักการทางบัญชีขั้นพื้นฐาน การวิเคราะหคาใชจายเพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิต การ
จัดสรรเงินทุนและการตัดสินใจเพื่อการลงทุนในโครงการที่ทาทายตาง ๆ
Principles of basic accounting, cost analysis for manufacturing planning and control,
allocation cost and decision of investment
301437 วิศวกรรมระบบ
3 (3-0)
System Engineering
วิชาบังคับกอน : 301332 การวิจัยดําเนินงาน
Prerequisite : 301332 Operations Research
วิธีการของวิศวกรรมระบบ หลักปฏิบัติในการวางแผน การจัดองคกรและการจัดการสําหรับ การ
ออกแบบ และการดําเนินงานของระบบงานวิศวกรรมที่ซับซอน
Methods of system engineering, practice to planning, organization and management for
design and operation of complex engineering system
301438 วิศวกรรมคุณคา
3 (3-0)
Value Engineering
ความเปนมาของวิศวกรรมคุณคา วิธีการของวิศวกรรมคุณคา การประยุกตวธิ ีของวิศวกรรมคุณคา
ในการวิเคราะหผลิตภัณฑ การออกแบบผลิตภัณฑและกรรมวิธีการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบและการผลิตที่ชวย
ลดตนทุนการผลิต โดยไมทาํ ใหคุณภาพของผลิตภัณฑลดลงไป
Introduction to value engineering methodology, application of value engineering
methodology to product analysis, product design and manufacturing processes, study of material
cost in order to achieve cost improvement without loss of product value, case studies and
problems discussed
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301442 การยศาสตร
3 (3-0)
Ergonomics
บทนําการยศาสตร สรีระมนุษยในลักษณะของระบบการทํางาน อัน มีโครงสรางกระดู กข อตอ
กระดูกกลามเนื้อ ระบบเผาผลาญอาหาร ระบบประสาท ภาพที่เห็น ความสั่นสะเทือน การออกแบบ อุปกรณ
อันมีที่นั่ง ภาพแสดง และการควบคุมปจจัยมนุษยในดานการตรวจสอบอายุ การทํางานเปนกะ การจูงใจ และ
ความเหนื่อยลา
Introduction of Ergonomics, process design, injury prevention and workplace design,
principle of anthropometry, human sensory, physiology and psychology of human being
emphasis an customers and blue – and white – color workers in organizations
3 (3-0)
301443 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับวิศวกร
Management Information System for Engineers
วิชาบังคับกอน : 301332 การวิจัยดําเนินงาน
Prerequisite : 301332 Operations Research
บทบาทของระบบขอมูลในการจัดการและขบวนการตัดสินใจ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวของกับ
การพัฒนาและการใชระบบสารสนเทศในองคกร การวิเคราะหระบบ การออกแบบระบบและวิธีการทดลอง
ระบบเครื่องมือและวิธีการที่ใชในการวิเคราะหระบบ
The role of information system in the management and decision making process, theory
and regulation of development and using information system in organization, system analysis and
design
301444 การประหยัดพลังงาน
3 (3-0)
Energy Conservation
สถานการณพลังงานการประหยัดพลังงานในครัวเรือน การประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมใน
ดานพลังงานไฟฟา และพลังงานรูปอื่น ๆ
Situation of energy, energy conservation in household, energy conservation in industry in
terms of electricity and other forms of energy
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301445 การจําลอง
3 (3-0)
Simulation
วิชาบังคับกอน : 301332 การวิจัยดําเนินงาน
Prerequisite : 301332 Operations Research
การออกแบบการจําลองแบบเฟนสุม วิธีมอนติ-คารโล วิธีการสรางเลขสุม การทวนสอบการทดลอง
แบบจําลอง และการใชคอมพิวเตอรแกปญ
 หาทางการจําลองสถานการณ
Stochastic simulation; Monte carlo techniques, random number generation , verification of
simulation model, and computer application to simulation problems
3 (3-0)
301446 การจัดการหวงโซอุปทาน
Supply Chain Management
วิชาบังคับกอน : 301416 การวางแผนและควบคุมการผลิต
Prerequisite : 301416 Production Planning and Control
ศึกษาการวิเคราะหการไหลของสินคาและขอมูลของลูกโซอุปทาน ซึ่งประกอบไปดวย ผูสงมอบผูผลิต – คลังสินคา – ศูนยจายสินคา - ลูกคา และสําหรับหนวยงานในองคกรการผลิต การเขาใจวงจรชีวิต
ของระบบ บทบาทและความสําคัญของลอจิสติกส การออกแบบและการวางแผนสําหรับการทําใหเกิดผล
ความสามารถในการวิเคราะหปญหาลอจิสติกสเพื่อการตัดสินใจในเชิงแกไขและปองกัน
A study of analyzing product and information flows of supply chain which includes
supplier, plant, warehouse, distribution center and customer, Industrial Engineering using
knowledges to salve logistics problem
301447 วิศวกรรมการซอมบํารุง
3 (3-0)
Maintenance Engineering
การซอมบํารุง ประเภทของการซอมบํารุง การจัดตั้งหนวยงานซอมบํารุง การจัดการ วัสดุ และ
อะไหล สถิติของความเชื่อมั่นและขอผิดพลาด การประยุกตใชทฤษฎีแถวคอยกับปญหาการบํารุงรักษา การ
วัดและประเมินผลการบํารุงรักษา
Concepts and types of maintenance, materials and spare parts management, statistics
of confidence and mistake, applying queuing theory to maintenance problems, maintenance
performance measurement and appraisal
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301448 การออกแบบและวิเคราะหการทดลอง
3 (3-0)
Design and Analysis of Experiments
วิชาบังคับกอน : 301303 สถิติวิศวกรรม
Prerequisite : 301303 Engineering Statistics
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยในระบบอุตสาหกรรม การวิเคราะหทางสถิติและการ
ออกแบบระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม เนนการประยุกตใชตัวแบบคณิตศาสตรขั้นสูง วิธีการออกแบบ
แผนการทดลอง และการใชซอฟแวรในการชวยวิเคราะหขอมูลของการออกแบบการทดลอง
Analysis of relationship between factors in industrial system, statistical analysis and
design of industrial control system; emphasis on the use of advanced mathematical model,
design of experiments and using software for data analysis
301463 การใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมอุตสาหการ
3 (2-3)
Computer Application in Industrial Engineering
วิชาบังคับกอน : 301332 การวิจัยดําเนินงาน
Prerequisite : 301332 Operations Research
โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการประมวลขอมูล โดยเนนเฉพาะที่ใชกับงานดาน วิศวกรรมอุตสาหการ
เชน การพยากรณสินคาคงคลัง การตัดสินใจ การจัดตารางการผลิต การสมดุล สายผลิต แผนภูมิการควบคุม
การบํารุงรักษา แถวคอย และการควบคุมการผลิต ทั้งนี้โดยกําหนดใหนิสิต เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร และ
เสนอรายงานตาม หัวขอปญหาที่กําหนด
Data processing software which one applied to Industrial Engineering problem, such as
forecasting, inventory, decision making, scheduling, line balancing, control chart, maintenance,
queueing, production control students write computer programming for the above problems and
make to report
301472 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
2 (1-3)
Industrial Engineering Laboratory
วิชาบังคับกอน : 301101 เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใชงาน
Prerequisite : 301101 Engineering Tools and Operations
การปฏิบัติการระบบการผลิต โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาชวยในกรรมวิธีการผลิต อันไดแก
ระบบนิวเมติกส การฉีดพลาสติก งานโลหะแผน เทคโนโลยี CNC และหุนยนตอุตสาหกรรม
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Operations of manufacturing system by using modern technologies are neumatics,
injection, sheet metal, computerized numerical control technology, and industrial robot
301473 การวางแผนการใชทรัพยากรวิสาหกิจ
3 (3-0)
Enterprise Resource Planning
วิชาบังคับกอน : 301332 การวิจัยดําเนินงาน, 301416 การวางแผนและควบคุมการผลิต
Prerequisite : 301332 Operations Research, 301416 Production Planning and Control
แนวคิดและหลักการของระบบการวางแผนการใชทรัพยากรวิสาหกิจและบทบาทของ ERP ใน
องคกรสมัยใหม การวิเคราะหกระบวนการทางธุรกิจขององคกรที่บริหารงานแบบบูรณาการ และซอฟแวรที่ใช
ใน ERP เชน SAP
Concepts and principles of enterprise-resource planning systems and their role in
modern organizations; analyzing cross-functional business process integration and the enterprise
resource planning system software, such as SAP
301491 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1
1 (0-3)
Industrial Engineering Project I
นิสิตเริ่มตนศึกษากระบวนการทําโครงงานที่นาสนใจ หรือปญหาตาง ๆ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
เขาหาอาจารยที่ปรึกษาโครงงานเพื่อทําการศึกษาและคนควาขอมูล ตามที่ไดรับมอบหมายมาแลวจัดทําการ
สัมมนาเพื่อเเลกเปลี่ยนองคความรูระหวางกัน และจัดทํารูปเลมรายงานโครงงาน
Study interesting project in the area of Industrial Engineering, consult project’s advisor
for information and methodology about the project, conference on the project’s result and make to
report
301492 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2
1 (0-3)
Industrial Engineering Project II
วิชาบังคับกอน : 301491 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1
Prerequisite : 301491 Industrial Engineering Project I
นิสิตนําสิ่งที่ไดรับจากการศึกษาคนควาในโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 นํามาทําการ
ทดลองปฏิบัติ ออกแบบ เก็บบันทึกผลขอมูล ทําการวิเคราะหและสังเคราะหผล แลวจัดทําสรุปผลแสดง
ออกมาเปนรูปเลมรายงานโครงงาน
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Use the results from Industrial Engineering project I to implement testing, design data
collection system, analysis of data conclusion and make a complete report
301496 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Selected Topics in Industrial Engineering
ศึกษาหัวขอทีน่ าสนใจทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Study of Interesting topics in Industrial Engineering

3 (3-0)

301498 ปญหาพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Special Problems in Industrial Engineering
ศึกษาและคนควาปญหาพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Study and research of special problems in Industrial Engineering

3 (2-3)

302111 กลศาสตรวิศวกรรม 1
3 (3-0)
Engineering Mechanics I
วิชาบังคับกอน : 252182 แคลคูลัส 1, 261101 ฟสิกส 1
Prerequisite : 252182 Calculus I, 261101 Physics I
บทนําเกี่ยวกับสถิตยศาสตร การวิเคราะหระบบแรง 2 มิติ 3 มิติ การประยุกตสมการสมดุลใน
การวิเคราะหแรง โครงถัก โครงกรอบเครื่องจักรกล การวิเคราะหแรงกระจายบนคานและเคเบิล ความเสียด
ทานในสภาวะแหง งานเสมือนและเสถียรภาพ โมเมนตความเฉื่อยของพื้นที่
Introduction to statics; force system analysis: two-dimensional, three-dimensional;
applications of equilibrium equation for force analysis: truss, frame machine; distributed force
analysis: beam, cable; dry friction; virtual work and stability; area moment of inertia
302151 เขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-3)
Engineering Drawing
การใช เ ครื่ อ งมื อ และการเขี ย นตั ว อั ก ษร การสร า งรู ป เรขาคณิ ต การเขี ย นภาพฉาย
ออโธกราฟฟค การใหขนาดและเกณฑความคลาดเคลื่อน การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพตัด วิวชวย
เรขาบรรยายเบื้องตน การเขียนแผนคลี่ การเขียนแบบสั่งงาน การเขียนแบบโดยใชคอมพิวเตอรชวย การเขียน
แบบรางดวยมือ การเขียนแบบเฉพาะดานสําหรับวิศวกรรมแตละสาขา
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Drafting equipment and lettering; geometric construction; orthographic projection;
dimensioning and tolerancing; pictorial drawing; sectional drawing; auxiliary view; fundamentals
of descriptive geometry; intersection; development; working drawing; computer-aided drafting;
freehand sketches; Specialized Engineering Drawing
302212 กลศาสตรวิศวกรรม 2
3 (3-0)
Engineering Mechanics II
วิชาบังคับกอน : 302111 กลศาสตรวิศวกรรม 1
Prerequisite : 302111 Engineering Mechanics I
จลนศาสตรของอนุภาคและของเทหวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่เชิงเสนตรง การเคลื่อนที่เชิงเสนโคง
บนระนาบ การเคลื่อนที่แบบหมุน การเคลื่อนที่สัมบูรณกับการเคลื่อนที่สัมพัทธ จลนพลศาสตรของอนุภาค
และเทหวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ขอที่ 2 ของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม พื้นฐานการ
สั่นสะเทือน
Kinematics of particle and rigid body; rectilinear motion; plane curvilinear motion;
rotation; absolute and relative motion; kinetics of particle and rigid body; Newton’s second law of
motion ; work and energy ; impulse and momentum ; fundamentals of vibration
302221 กลศาสตรของของแข็ง 1
3 (3-0)
Mechanics of Solids I
วิชาบังคับกอน : 302111 กลศาสตรวิศวกรรม 1
Prerequisite : 302111 Engineering Mechanics I
แรงและความเคน ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด ภาระในแนวแกน การวิเคราะห
ความเคน การวิเคราะหความเครียด ภาชนะความดันผนังบาง ภาระบิดในเพลา ภาระดัด ความเคนในคาน
ผังแรงเฉือนและโมเมนตดัด การโกงของคาน การโกงของเสา ภาระผสม วงกลมมอรและความเคนผสม
เกณฑความเสียหาย
Forces and stresses; stress-strain relationship; axial load; analysis of stress; analysis of
strain; thin-walled pressure vessels; torsional loading of shaft; flexural load; stress in beams, shear
force and bending moment diagrams; deflection of beams; buckling of columns; combine
loading; Mohr’s circle and combined stresses; failure criterion
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302231 อุณหพลศาสตร
3 (3-0)
Thermodynamics
วิชาบังคับกอน : 252182 แคลคูลัส 1, 261101 ฟสิกส 1
Prerequisite : 252182 Calculus I, 261101 Physics I
ศึกษาคําจํากัดความและแนวความคิด สมบัติของสารเนื้อเดียวและกาซอุดมคติ งานกลและความ
รอน กฎขอทีห่ นึ่ง กฎขอที่สองของอุณหพลศาสตร และวัฏจักรคารนอต เอนโทรป วัฏจักรคารโนตของ อากาศ
มาตรฐาน วัฏจักรกําลังของอากาศมาตรฐาน วัฏจักรการทําความเย็น
Definition and Concepts; Properties of Homogeneous Substances and Ideal Gases;
Work and Heat; First Law of Thermodynamics; Second Law of Thermodynamics; Carnot Cycle; Air
Standard Carnot Cycle; Air Standard Power Cycle; Refrigeration Cycle
302234 กลศาสตรของของไหล
3 (3-0)
Mechanics of Fluids
วิชาบังคับกอน : 302212 กลศาสตรวิศวกรรม 2
Prerequisite : 302212 Engineering Mechanics II
สมบัติของของไหล สถิตยศาสตรของของไหล สมการสภาพตอเนื่อง สมการโมเมนตัม สมการ
พลังงาน การวิเคราะหมิติและความคลายคลึง การไหลแบบคงตัวของของไหลที่กดอัดไมได พื้นฐานการไหล
แบบคงตัวของของไหลที่กดอัดได
Properties of fluids; fluid statics; continuity equation; momentum equation; energy
equation; dimensional analysis and similarity; steady incompressible flow; introduction to steady
compressible flow;
302453 การออกแบบและการผลิตโดยใชคอมพิวเตอรชวย
3 (2-2)
Computer Aided Design and Computer Aided Manufacturing
วิชาบังคับกอน : 302151 เขียนแบบวิศวกรรม
Prerequisite : 302151 Engineering Drawing
ภาพโดยรวมทางวิศวกรรมของการใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการใชคอมพิวเตอรชวย
ในการวิเคราะหทางวิศวกรรม ระบบทางกายภาพ ระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบทางกล ระบบคอมพิวเตอร
ฐานขอมูลและการทํางาน คําจํากัดความของ CAD/CAM วงจรการผลิตและ CAD/CAM การจัดการ
องคประกอบในการใชคอมพิวเตอรชวยในการผลิต CNC และการเขียนโปรแกรม CNC การควบคุมทาง
ตรรกศาสตรแบบโปรแกรมได การใชคอมพิวเตอรชวยในการวางแผนกระบวนการ
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Overview of engineering in computer aided design and computer aided engineering:
physics system, electronics system, mechanic system, computer system; database and
operation; CAD/CAM definition; production cycle and CAD/CAM; organization of compiler-aid
manufacturing, CNC and CNC programming, programmable logic controller computer-aided
process planning
303201 วิศวกรรมไฟฟาพืน้ ฐาน
3 (3-0)
Fundamental of Electrical Engineering
วิชาบังคับกอน : 252182 แคลคูลัส 1, 261101 ฟสิกส 1
Prerequisite : 252182 Calculus I, 261101 Physics I
ศึกษาเกี่ยวกับระบบไฟฟา ไฟฟากระแสตรง ไฟฟากระแสสลับชนิดเฟสเดียวและสามเฟส อุปกรณ
ไฟฟาภายในบานและโรงงาน หลักการเบื้องตนของหมอแปลงไฟฟา ประสิทธิภาพและการตอหมอแปลง
วงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ และการประยุกตใช วงจรควบคุมมอเตอรและเครื่องกําเนิดไฟฟา การ
ควบคุมลิฟทและบันไดเลื่อน ระบบรักษาความปลอดภัย การปองกันกระแสลัดวงจรในระบบไฟฟา
Basic Dc and Ac circuit Analysis, introduction to some basic electrical instruments,
transformers, introduction to electrical machinery, gene raters, motors and their user, lift and
escalator control security system practicum of fault current in powers system
305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3 (3-0)
Computer Programming
หลักการทางคอมพิวเตอร สวนประกอบของคอมพิวเตอร การทํางานรวมกันระหวางฮารดแวร และ
ซอฟตแวร หลักการประมวลผลขอมูลแบบอิเล็กทรอนิกส วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียน
โปรแกรมดวยภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกตใชในการแกไขปญหาทางวิศวกรรม
Principle of computers, computer components, software and hardware cooperative work,
electronic data processing, design method and development for advanced programming,
applications for solving engineering problems
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17.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
เลขรหัสสามตัวแรก
301
302
303
305

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมเครือ่ งกล
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

เลขรหัสสามตัวหลัง
เลขรหัสตัวแรก
เลขรหัสตัวที่สอง
เลข 0
เลข 1, 2
เลข 3, 4
เลข 5
เลข 7
เลข 6
เลข 9

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เลขรหัสตัวที่สาม

หมายถึง

ชั้นปทเี่ ปดสอน
หมวดหมูในสาขาวิชา
วิชาพื้นฐานทางดานวิศวกรรม
วิศวกรรมการผลิต
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
วิศวกรรมโลหการ
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ/สัมมนา/
ฝกงาน
อนุกรมในหมวดหมูสาขาวิชา
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18. การประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้
18.1 ประเด็นการบริหารหลักสูตร
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหนาที่บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตรและการติดตามประเมินผลหลักสูตรใหทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของสังคม
18.2 ประเด็นทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
มีหองบรรยาย ที่มีขนาดพอเหมาะกับจํานวนนิสิต พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก
ทางดานโสตทัศนูปกรณ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพ LCD projector เครื่องฉายภาพเสมือนจริง
เปนตน ทางดานปฏิบัติการและหองวิจัย มีครุภัณฑวิจัยเพียงพอสําหรับการวิจัยในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ที่หลากหลาย
18.3 ประเด็นการสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
มีระบบอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ และอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน ใหการดูแลดาน
การศึกษามีการกําหนดตารางเวลาใหนิสิตพบเพื่อใหคําปรึกษา
18.4 ประเด็นความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต
- มีการประเมินบัณฑิตโดยผูใชบัณฑิตทุกป และหาขอเสนอแนะเปนขอมูลเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอนและเพื่อนําไปปรับปรุง หลักสูตรในรอบปตอไป
- มีการศึกษาและสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนและนําไปปรับปรุงหลักสูตรในรอบปถัดไป
19. การพัฒนาหลักสูตร
19.1 ดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สําหรับหลักสูตรนี้
ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใ ชบัณฑิตตอคุณภาพ
บัณฑิตในการใชความรูที่ไดรับไปประกอบอาชีพ หรือปฏิบัติงานกับนายจาง/ สถานประกอบการ
19.2 กําหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบงชีข้ า งตน ทุก ๆ ระยะ 4 ป
กําหนดการประเมินครั้งแรก ป 2554
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20. สาระในการปรับปรุงแกไข และโครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข
20.1 สาระในการปรับปรุงหลักสูตร ปรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 133 (6/2550) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2550
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

001103
001111
001112
001134

001151
001152
001153
001154
001155
001156
001157

001160

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
21 หนวยกิต
1.กลุมวิชาภาษา
9 หนวยกิต
ทักษะภาษาไทย
3 (3-0)
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (3-0)
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0)
2.กลุมวิชาสังคมศาสตร
3 หนวยกิต
ภูมิปริทัศนภาคเหนือตอนลาง
3 (3-0)
3.กลุมวิชาพลานามัย
3 หนวยกิต
การเสริมสรางคุณภาพชีวิต
2 (2-0)
เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 1 หนวยกิต
การบริหารกาย
1(0-2)
กิจกรรมเขาจังหวะ
1(0-2)
วายน้ํา
1(0-2)
ลีลาศ
1(0-2)
ตะกรอ
1(0-2)
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
1(0-2)

4. กลุมวิชาสหศาสตร
พฤติกรรมมนุษย

3 หนวยกิต
3(3-0)

001103
001111
001112
001134

001150
001151
001152
001153
001154
001155
001156
001157
001158
001159
001160
001161
001162
001163
001164
001165
001171
001172

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
สาระที่ปรับปรุง
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
21 หนวยกิต
1.กลุมวิชาภาษา
9 หนวยกิต
ทักษะภาษาไทย
3 (3-0)
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3-0)
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3 (3-0)
2.กลุมวิชาสังคมศาสตร
3 หนวยกิต
อารยธรรมและภูมิปญญา
3(3-0)
ทองถิ่น
3.กลุมวิชาพลานามัย
1 หนวยกิต
วิชาบังคับเลือก
จากรายวิชาตอไปนี้
กอลฟ
1(0-2)
เกม
1(0-2)
บริหารกาย
1(0-2)
ปรับปรุงตาม
กิจกรรมเขาจังหวะ
1(0-2)
นโยบายของ
วายน้ํา
1(0-2)
มหาวิทยาลัย
ลีลาศ
1(0-2)
นเรศวร
ตะกรอ
1(0-2)
นันทนาการ
1(0-2)
ซอฟทบอล
1(0-2)
เทนนิส
1(0-2)
เทเบิลเทนนิส
1(0-2)
บาสเกตบอล
1(0-2)
แบดมินตัน
1(0-2)
ฟุตบอล
1(0-2)
วอลเลยบอล
1(0-2)
ศิลปะการตอสูปองกันตัว
1(0-2)
4. กลุมวิชาสหศาสตร
8 หนวยกิต
ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0)
การจัดการการดําเนินชีวิต
3(2-2)
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001173
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

001113
001121
001122
001123
001124
001125
001127
001131
001132
001133
001135
001136

1.กลุมวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
2.กลุมวิชามนุษยศาสตร
สารสนเทศศาสตรเพื่อ
การศึกษาคนควา
ปรัชญาชีวิต
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
ปริทรรศนศิลปะการแสดง
ไทย
ศิลปะการฟงและความ
เขาใจเกี่ยวกับดนตรี
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3.กลุมวิชาสังคมศาสตร
กฎหมายพื้นฐานเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
อารยธรรมโลก
การเปนผูประกอบการ
ไทยศึกษา

9 หนวยกิต

3(3-0)

001113

3(3-0)

001121

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

001122
001123
001124

3(3-0)

001125

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

001143

สภาวการณโลก
4. กลุมวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้น
พื้นฐาน
คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุค
สารสนเทศ
ยาและสุขภาพ

3(3-0)

001245

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน

3(3-0)

001141
001142

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
ทักษะชีวิต
2(1-2)
วิชาศึกษาทั่วไปวิชาเลือก
9 หนวยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
1.กลุมวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0)
2.กลุมวิชามนุษยศาสตร
สารสนเทศศาสตรเพื่อ
3(3-0)
การศึกษาคนควา
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0)
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0)
ปริทรรศนศิลปะการแสดง
3(3-0)
ไทย
ดุริยางควิจักขณ
3(3-0)

001126 ศิลปะในชีวิตประจําวัน
3.กลุมวิชาสังคมศาสตร
001131 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพ
ชีวิต
001132 ไทยกับประชาคมโลก
001133 วิถีไทย วิถีทัศน
001135 การเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

3(3-0)

3(2-2)
3(3-0)

4. กลุมวิชาวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร
001140 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
001141 คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้น
พื้นฐาน
001142 คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุค
สารสนเทศ
001143 ยาและสารเคมีใน
ชีวิตประจําวัน

3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)

สาระที่ปรับปรุง

ปรับปรุงตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
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001144
001145
001245
001170
5. กลุมวิชามนุษยศาสตร
001126 การคิดการใชเหตุผลและ
จริยธรรม

3 หนวยกิต
3(3-0)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
อาหารและวิถีชีวิต
พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
5. กลุมสหศาสตร
พฤติกรรมมนุษย

สาระที่ปรับปรุง
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

ปรับปรุง
ตามนโยบาย
ของ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
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หมวดวิชาเฉพาะสาขา

252182
252183
252284
256101
261101
261102
205301
301101
301202
301303
301304
302111
302151
302212
305171
301211
301212
301313
301314
301315
301331
301332
301334
301416

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
1.กลุมพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 21 หนวยกิต
แคลคูลัส 1
3(3-0)
แคลคูลัส 2
3(3-0)
แคลคูลัส 3
3(3-0)
หลักเคมี
4(3-3)
ฟสิกส 1
4(3-2)
ฟสิกส 2
4(3-2)
2.กลุมพื้นฐานทางภาษา
3 หนวยกิต
การอานเชิงวิชาการ
3(3-0)
3.กลุมวิชาแกนวิศวกรรม
23 หนวยกิต
เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม
2(1-3)
และการใชงาน
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0)
สถิติวิศวกรรม
3(3-0)
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
3(3-0)
กลศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0)
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3)
กลศาสตรวิศวกรรม 2
3(3-0)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(3-0)
4.กลุมวิชาบังคับเฉพาะ
55 หนวยกิต
กรรมวิธีการผลิต 1
3(2-3)
กรรมวิธีการผลิต 2
3(2-3)
การควบคุมคุณภาพ
3(3-0)
วิศวกรรมเครื่องมือ
3(2-3)
เครื่องมือและการวัดทาง
3(3-0)
อุตสาหกรรม
การศึกษาการปฏิบัติงานทาง
3(3-0)
อุตสาหกรรม
การวิจัยดําเนินงาน
3(3-0)
การจัดการความปลอดภัยใน
3(3-0)
โรงงานอุตสาหกรรม
การวางแผนและควบคุมการ
3(3-0)
ผลิต

252182
252183
252284
256101
261101
261102
205301
301101
301202
301303
301304
302111
302151
302212
305171
301211
301212
301313
301314
301315
301331
301332
301334
301416

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
สาระที่ปรับปรุง
1.กลุมพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 21 หนวยกิต
แคลคูลัส 1
3(3-0)
แคลคูลัส 2
3(3-0)
แคลคูลัส 3
3(3-0)
หลักเคมี
4(3-3)
ฟสิกส 1
4(3-2)
ฟสิกส 2
4(3-2)
2.กลุมพื้นฐานทางภาษา
3 หนวยกิต
การอานเชิงวิชาการ
3(3-0)
3.กลุมวิชาแกนวิศวกรรม
23 หนวยกิต
เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม
2(1-3)
และการใชงาน
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0)
สถิติวิศวกรรม
3(3-0)
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
3(3-0)
กลศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0)
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3)
ไมมี
กลศาสตรวิศวกรรม 2
3(3-0)
การปรับปรุง
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(3-0)
4.กลุมวิชาบังคับเฉพาะ
55 หนวยกิต
กรรมวิธีการผลิต 1
3(2-3)
กรรมวิธีการผลิต 2
3(2-3)
การควบคุมคุณภาพ
3(3-0)
วิศวกรรมเครื่องมือ
3(2-3)
เครื่องมือและการวัดทาง
3(3-0)
อุตสาหกรรม
การศึกษาการปฏิบัติงานทาง
3(3-0)
อุตสาหกรรม
การวิจัยดําเนินงาน
3(3-0)
การจัดการความปลอดภัยใน
3(3-0)
โรงงานอุตสาหกรรม
การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0)
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301417
301435
301436
301447
301472
301491
301492
302221
302231
302234
303201

301333
301336
301337
301338
301339
301437
301438
301442
301443
301444
301445
301446
301448
301463

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
การออกแบบโรงงาน
อุตสาหกรรม
การจัดการดานวิศวกรรม
การวิเคราะหตนทุนทาง
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมการซอมบํารุง
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ

3(3-0)

301417

3(3-0)
3(3-0)

301435
301436

3(3-0)
2(1-3)

301447
301472

โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1
1(0-3)
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2
1(0-3)
กลศาสตรของของแข็ง 1
3(3-0)
อุณหพลศาสตร
3(3-0)
กลศาสตรของของไหล
3(3-0)
วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน
3(3-0)
5.กลุมวิชาเลือกเฉพาะ
12 หนวยกิต
กลุมวิชาวิศวกรรมการจัดการทาง
วิศวกรรม
กฎหมายอุตสาหกรรม
3(3-0)
การจัดการคุณภาพ
3(3-0)
การจัดลําดับและกําหนดงาน
3(3-0)
การจัดการโครงการ
3(3-0)
การศึกษาความเปนไปได
3(3-0)
วิศวกรรมระบบ
3(3-0)
วิศวกรรมคุณคา
3(3-0)
การยศาสตร
3(3-0)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0)
สําหรับวิศวกร
การประหยัดพลังงาน
3(3-0)
การจําลอง
3(3-0)
การจัดการหวงโซอุปทาน
3(3-0)
การออกแบบและวิเคราะหการ
3(3-0)
ทดลอง
การใชคอมพิวเตอรในงาน
3(2-3)
วิศวกรรมอุตสาหการ

301491
301492
302221
302231
302234
303201
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การออกแบบโรงงาน
3(3-0)
อุตสาหกรรม
การจัดการดานวิศวกรรม
3(3-0)
การวิเคราะหตนทุนทาง
3(3-0)
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมการซอมบํารุง
3(3-0)
ปฏิบัติการวิศวกรรม
2(1-3)
อุตสาหการ
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 1(0-3)
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 1(0-3)
กลศาสตรของของแข็ง 1
3(3-0)
อุณหพลศาสตร
3(3-0)
กลศาสตรของของไหล
3(3-0)
วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน
3(3-0)
5.กลุมวิชาเลือกเฉพาะ
12 หนวยกิต

สาระที่ปรับปรุง

ไมมี
การปรับปรุง
301333
301336
301337
301338
301339
301437
301438
301442
301443
301444
301445
301446
301448
301463

กฎหมายอุตสาหกรรม
การจัดการคุณภาพ
การจัดลําดับและกําหนดงาน
การจัดการโครงการ
การศึกษาความเปนไปได
วิศวกรรมระบบ
วิศวกรรมคุณคา
การยศาสตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการสําหรับวิศวกร
การประหยัดพลังงาน
การจําลอง
การจัดการหวงโซอุปทาน
การออกแบบและวิเคราะหการ
ทดลอง
การใชคอมพิวเตอรในงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-3)
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301473

301421
301422
301423
301424
301496
301498
302453
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การวางแผนการใชทรัพยากร
วิสาหกิจ
กลุมวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต
วิศวกรรมสิ่งทอ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
วิศวกรรมโลหะการ
ระบบการผลิตอัตโนมัติ
หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรม
อุตสาหการ
ปญหาพิเศษทางวิศวกรรม
อุตสาหการ
การออกแบบและการผลิตโดยใช
คอมพิวเตอรชวย

3(3-0)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
301473 การวางแผนการใชทรัพยากร
วิสาหกิจ

3(3-0)

3(3-0)
3(3-0)
3(2-3)
3(3-0)
3(3-0)

301421
301422
301423
301424
301496

3(3-0)
3(3-0)
3(2-3)
3(3-0)
3(3-0)

3(2-3)
3(2-2)

วิศวกรรมสิ่งทอ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
วิศวกรรมโลหะการ
ระบบการผลิตอัตโนมัติ
หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรม
อุตสาหการ
301498 ปญหาพิเศษทางวิศวกรรม
อุตสาหการ
302453 การออกแบบและการผลิตโดย
ใชคอมพิวเตอรชวย

สาระที่ปรับปรุง

3(2-3)
3(2-2)

หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

หมวดวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
301391 ฝกงานดานวิศวกรรม
6 หนวย
อุตสาหการ
กิต
(ไมนอยกวา 270 ชั่วโมง)

หมวดวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
301391 ฝกงานดานวิศวกรรม
6 หนวยกิต
อุตสาหการ
(ไมนอยกวา 270 ชั่วโมง)

ไมมี
การปรับปรุง
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20.2 ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เมื่อเปรียบเทียบกับ
โครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของ สกอ. ปรากฏดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
2.2 กลุมวิชาพื้นฐานทางภาษา
2.3 กลุมวิชาแกน
2.4 กลุมวิชาบังคับเฉพาะสาขา
2.5 กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. หมวดวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร

เกณฑ สกอ.
ไมนอยกวา 30
ไมนอยกวา 84

ไมนอยกวา 6
120

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2548
30
114
21
3
23
55
12
6
(6)

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2551
30
114
21
3
23
55
12
6
(6)

150(6)

150(6)
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20.3 ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาเดิม พ.ศ. 2548 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการศึกษา
ปรับปรุง พ.ศ. 2551 มีรายละเอียด ดังนี้
แผนการศึกษาเดิม (พ.ศ. 2548)

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม (พ.ศ. 2551)

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน

001103 ทักษะภาษาไทย
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
001141 คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
001134
252182
256101
261101
301101

ภูมิปริทัศนภาคเหนือตอนลาง
แคลคูลัส 1
หลักเคมี
ฟสิกส 1
เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและ
การใชงาน
รวม

3 (3-0)
3 (3-0)
3 (2-2)
หรือ
3 (3-0)
3 (3-0)
4 (3-3)
4 (3-2)
2 (1-3)

001103 ทักษะภาษาไทย
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
001134 อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

3 (3-0)
3 (3-0)
3(3-0)

252182
256101
261101
301101

แคลคูลัส 1
หลักเคมี
ฟสิกส 1
เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและ
การใชงาน

3 (3-0)
4 (3-3)
4 (3-2)
2 (1-3)

รวม

22 หนวยกิต

22 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001112
001151
001xxx
252183
261102
301334

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
การเสริมสรางคุณภาพชีวิต
วิชาเลือกกลุมวิชาพลานามัย
แคลคูลัส 2
ฟสิกส 2
การจัดการความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม
302111 กลศาสตรวิศวกรรม 1
302151 เขียนแบบวิศวกรรม
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
3 (3-0)
2 (2-0)
1 (0-2)
3 (3-0)
4 (3-2)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (2-3)
22 หนวยกิต

001112
001173
001xxx
252183
261102
301334

ภาษาอังกฤษพัฒนา
3 (3-0)
ทักษะชีวิต
2 (1-2)
กลุมวิชาพลานามัย
1 (0-2)
แคลคูลัส 2
3 (3-0)
ฟสิกส 2
4 (3-2)
การจัดการความปลอดภัยในงาน 3 (3-0)
อุตสาหกรรม
302111 กลศาสตรวิศวกรรม 1
3 (3-0)
302151 เขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-3)
รวม
22 หนวยกิต
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001126
001xxx
205301
252284
301303
302212
302231

แผนการศึกษาเดิม (พ.ศ. 2548)

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม (พ.ศ. 2551)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน

การคิด การใชเหตุผลและจริยธรรม
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
การอานเชิงวิชาการ
แคลคูลัส 3
สถิติวิศวกรรม
กลศาสตรวิศวกรรม 2
อุณหพลศาสตร
รวม

3 (3-0)
3 (x-x)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)

001172
001xxx
205301
252284
301303
302212
302231

21 หนวยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
001113
001134
001141
001xxx
301202
301304
302221
302234

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3 (3-0)
ภูมิปริทัศนภาคเหนือตอนลาง
3 (3-0) หรือ
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน 3 (2-2) หรือ
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
3 (x-x)
วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0)
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
3 (3-0)
กลศาสตรของของแข็ง 1
3 (3-0)
กลศาสตรของของไหล
3 (3-0)
รวม
18 หนวยกิต

การจัดการการดําเนินชีวิต
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
การอานเชิงวิชาการ
แคลคูลัส 3
สถิติวิศวกรรม
กลศาสตรวิศวกรรม 2
อุณหพลศาสตร

3 (2-2)
3 (x-x)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
21 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001113
001xxx
301202
301304
302221
302234

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
วัสดุวิศวกรรม
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
กลศาสตรของของแข็ง 1
กลศาสตรของของไหล

รวม

3 (3-0)
3 (x-x)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)

18 หนวยกิต
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แผนการศึกษาเดิม (พ.ศ. 2548)

301211
301313
301314
301315
301332
303201
xxxxxx

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน
กรรมวิธีการผลิต 1
การควบคุมคุณภาพ
วิศวกรรมเครื่องมือ

เครื่องมือและการวัดทาง
อุตสาหกรรม
การวิจัยดําเนินงาน
วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน
วิชาเลือกเสรี
รวม

001160
301212
301331
301447
305171
xxxxxx

ภาคการศึกษาปลาย
พฤติกรรมมนุษย
กรรมวิธีการผลิต 2
การศึกษาการปฏิบัติงานทาง
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมการซอมบํารุง
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
วิชาเลือกเสรี

รวม

301391

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม (พ.ศ. 2551)

3 (2-3)
3 (3-0)
3 (2-3)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (x-x)

301211
301313
301314
301315
301332
303201
xxxxxx

21 หนวยกิต

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน
กรรมวิธีการผลิต 1
การควบคุมคุณภาพ
วิศวกรรมเครื่องมือ
เครื่องมือและการวัดทาง
อุตสาหกรรม
การวิจัยดําเนินงาน
วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน
วิชาเลือกเสรี
รวม

3 (3-0)
3 (2-3)
3 (3-0)

001171
301212
301331

3 (3-0)
3 (3-0)
3 (x-x)

301447
305171
xxxxxx

18 หนวยกิต

ภาคฤดูรอน
ฝกงานดานวิศวกรรมอุตสาหการ
6 หนวยกิต 301391
(ไมนับหนวยกิต)
(ไมนอยกวา 270 ชั่วโมง)
รวม
6 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ชีวิตและสุขภาพ
กรรมวิธีการผลิต 2
การศึกษาการปฏิบัติงานทาง
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมการซอมบํารุง
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
วิชาเลือกเสรี

รวม

3 (2-3)
3 (3-0)
3 (2-3)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (x-x)
21 หนวยกิต

3 (3-0)
3 (2-3)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (x-x)

18 หนวยกิต

ภาคฤดูรอน
ฝกงานดานวิศวกรรมอุตสาหการ
6 หนวยกิต
(ไมนับหนวยกิต)
(ไมนอยกวา 270 ชั่วโมง)
รวม
6 หนวยกิต
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301416
301436
301472
301491
301xxx
301xxx

แผนการศึกษาเดิม (พ.ศ. 2548)

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม (พ.ศ. 2551)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาตน

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาตน

การวางแผนและควบคุมการผลิต
การวิเคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรม
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
รวม

3 (3-0)
3 (3-0)
2 (1-3)
1 (0-3)
3 (x-x)
3 (x-x)

301416
301436
301472
301491
301xxx
301xxx

15 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
301417
301435
301492
301xxx
301xxx

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3 (3-0)
การจัดการดานวิศวกรรม
3 (3-0)
โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 1 (0-3)
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
3 (x-x)
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
3 (x-x)
รวม
13 หนวยกิต

การวางแผนและควบคุมการผลิต
การวิเคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรม
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา

3 (3-0)
3 (3-0)
2 (1-3)
1 (0-3)
3 (x-x)
3 (x-x)

รวม

15 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
301417
301435
301492
301xxx
301xxx

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3 (3-0)
การจัดการดานวิศวกรรม
3 (3-0)
โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2
1 (0-3)
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
3 (x-x)
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
3 (x-x)
รวม
13 หนวยกิต

