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วัตถุประสงค     

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

1 มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตน มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว องคกร สังคม และประเทศชาติ 

ทําหนาที่เปนพลเมืองดี ประกอบวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ    

2 มีความรูความสามารถดานวิชาการในศาสตรดานวิศวกรรมอุตสาหการ ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

สามารถประยุกตใชความรูในศาสตรดังกลาวไดอยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และการศึกษาตอ

ในระดับที่สูงข้ึน 

3 มีความสนใจใฝรู รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคมอยาง

ตอเนื่อง ทันตอความกาวหนา และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในศาสตรดานวิศวกรรมอุตสาหการ พรอม

ทั้งสามารถตอยอดความรูไดดวยตนเอง 

4 มีสามารถในการคิดวิเคราะห ริเริ่มสรางสรรคงาน และแกไขปญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสม    

5 มีวุฒิภาวะ ความเปนผูนํา มนุษยสัมพันธ มีจิตสาธารณะ และทักษะในการทํางานเปนหมูคณะและ

เครือขาย สามารถทํางานรวมกับผูอื่น เปดรับความคิดเห็นของผูอื่น โดยใหความเคารพ (Respect) ใน

ความเปนมนุษยของทุกผูคน สามารถบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6 มีความสามารถในการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และศัพทเทคนิคทางวิชาชีพในการติดตอสื่อสาร การ

เรียนรู และการปฏิบัติงาน  



7 มีความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางดานคอมพิวเตอร และสารสนเทศ     ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งเทคโนโลยีที่เปนแนวโนมของโลก เชน AI, Blockchain, Cloud, Big Data และ 

IoT   

8 มีแนวคิดและทักษะของการเปนผูประกอบการ สามารถนาํเสนอเพื่ออธิบายโครงการทางดานธุรกิจและเขาใจ

ความรูในการประกอบอาชีพที่เปนธุรกิจของตนเองได 

 

 

โครงสรางหลักสูตร 

 จํานวนหนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 141 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1.1 กลุมวิชาภาษา  

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวทิยาศาสตร  

30 

12 

9 

9 

2) หมวดวิชาเฉพาะ             ไมนอยกวา 105 

ฝกงาน สหกิจศึกษา 

2.1 กลุมวิชาพื้นฐาน 36 36 

2.2 กลุมวิชาบังคับ 63 60 

2.3 กลุมวิชาเลือก 6 3 

2.4 กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา   

 - ฝกงาน 1 (ไมนับหนวยกิต)  

 - สหกิจศึกษา  6 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี           ไมนอยกวา 6 
 

 

 

3.1.3  รายวิชา 

3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   30   หนวยกิต 

   นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาที่กําหนดไวในกลุมตาง ๆ ดังรายละเอียดแยก

ตามกลุมวิชาดังตอไปนี ้

(1) กลุมวิชาภาษา             12   หนวยกิต 

   นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาภาษา จํานวน 12 หนวยกิต  

ทุกรายวิชาดังตอไปนี ้

LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1  

English I 

3(3-0-6) 



LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2  

English II 

3(3-0-6) 

LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3  

English III 

3(3-0-6) 

LI 102 004 ภาษาอังกฤษ 4  

English IV 

3(3-0-6) 

 

(2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                               9  หนวยกิต  

                          นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุ มมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

จํานวน 9 หนวยกิต ทุกรายวิชาดังตอไปนี้  

EN 001 100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู 

Learning Skill Development 

3(3-0-6) 

EN 003 102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

Work Preparation and Continuing Self-development 

3(3-0-6) 

GE 151 144 พหุวัฒนธรรม  

Multiculturalism 

3(3-0-6) 

 

(3) กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร                            9   หนวยกิต                      

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

จํานวน 9 หนวยกิต ทุกรายวิชาดังตอไปนี้  

EN 002 101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ                                              

Entrepreneurial Spirit Incubation 

3(3-0-6) 

*GE 341 511  การคิดเชิงคํานวณและเชิงสถิตสิําหรับเอบีซีด ี 3(2-2-5) 

 Computational & Statistical Thinking for ABCD  

*GE 341 512 เอบีซีดีสําหรับทุกวิชาชีพ 3(2-2-5) 

 ABCD for All Professions  

   

3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา   105 หนวยกิต 

(1) กลุมวิชาพ้ืนฐาน                                                  36 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาพื้นฐานทุกรายวิชาดังตอไปนี ้

วิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  24 หนวยกิต 

SC 201 005 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry   

SC 201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-2) 



 General Chemistry Laboratory  

SC 401 206 แคลคูลัสสาํหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering I  

SC 401 207 แคลคูลัสสาํหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering II  

SC 402 202 แคลคูลัสสาํหรับวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering III  

SC 402 302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

 Differential Equations for Engineering  

SC 501 003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory I  

SC 501 004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory II  

SC 501 005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics I  

SC 501 006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics II  

   

วิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรม 12 หนวยกิต 

**EN 001 200 สถิตยศาสตร  3(3-0-6) 

 Statics  

EN 001 202 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 Engineering Drawing  

**EN 001 203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Programming 

*EN 001 205 การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม  1(0-3-2) 

 Engineering Skills Development ไมนับหนวยกิต 

EN 002 204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Materials 

 

(2) กลุมวิชาบังคับ                                                 60 หรือ 63  หนวยกิต  

วิชาพืน้ฐานวิศวกรรมอุตสาหการ  13  หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาพื้นฐานวิศวกรรมอุตสาหการ ทุกรายวิชาตอไปนี ้

EN 211 001 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 



 Fundamentals of Electrical Engineering  

EN 212 002 ปฏิบัติการหลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา                                         1(0-3-2) 

 Fundamentals of Electrical Engineering Laboratory   

**EN 412 000 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Statistics  

EN 412 500 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 

 Manufacturing Processes  

**EN 512 303 อุณหพลศาสตร 1 3(3-0-6) 

 
Thermodynamics I 

 

 

วิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ                                                       47 หรือ 50   หนวยกิต 

นักศึกษาจะมีสิทธิ์สําเร็จการศึกษาตองผานเกณฑ ดังนี้ 

-  นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการทุกรายวิชา  และ 

- นักศึกษาตองไดระดับคะแนนแตละวิชาไมตํ่ากวา C หรือตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมตํ่ากวา 2.00 

โดยการคิดคาคะแนน G.P.A.Point คํานวณจากระดับคะแนนที่ดีที ่สุดของแตละรายวิชาในกลุม

วิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ  และ 

-  สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา EN 414 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ จะไดรับการ

ยกเวนไมตองเรียนวิชา EN 414 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมอุตสาหการและ EN414 999 

โครงการวิศวกรรมอุตสาหการ   

**EN 412 002 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกลและวัสด ุ 1(0-3-2) 

 Mechanical and Materials Engineering Laboratory  

*EN 412 101 การจัดการองคการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Organization Management  

EN 412 300 การศึกษางานอุตสาหกรรมและการเพิ่มผลิตภาพ 3(3-0-6) 

 Industrial Work Study and Productivity Improvement  

**EN 413 003 ปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต 1(0-3-2) 

 Manufacturing Engineering Laboratory  

**EN 413 101 การวิจัยดําเนนิงาน 3(3-0-6) 

 Operations Research  

**EN 413 102 วิศวกรรมการซอมบํารุง 3(3-0-6) 

 Maintenance Engineering  

**EN 413 106 การวางแผนและควบคุมการผลติ 3(3-0-6) 

 Production Planning and Control  

*EN 413 105 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม                                                      2(1-3-5) 



 Computer Application in Industry  

**EN 413 200 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 

 Quality Control  

EN 413 301 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมและวางแผนสิ่งอํานวยความสะดวก 3(3-0-6) 

 Industrial Plant Design and Facilities Planning  

EN 413 302 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 

 Safety Engineering  

EN 413 400 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Economy  

**EN 413 401 การวิเคราะหตนทุนและงบประมาณทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Cost Analysis and Budgeting  

*EN 413 505 ปฏิบัติการ แคด แคม แค 1(0-3-6) 

 CAD/CAM/CAE Laboratory  

*EN 413 797 การวิเคราะหขอมูลสําหรับการประยุกตในทางอุตสาหกรรมData 

Analytics for Industrial Applications 

2(2-0-4) 

*EN 413 798 สัมมนาและโครงการทางอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ 1(1-0-2) 

 Seminar and Industrial Capstone Design Projects  

EN 414 106 การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Design of Engineering Experiments  

**EN 414 117 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 3(3-0-6) 

 Project Feasibility Study  

*EN 414 511 เทคโนโลยีการผลิตและการทาํใหเปนอัตโนมัต ิ 3(2-3-6) 

 Manufacturing and Automation Technology  

EN 414 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมอุตสาหการ 1(0-3-2) 

 Industrial Engineering Pre-Project  

EN 414 999 โครงการวิศวกรรมอุตสาหการ  2(0-6-3) 

 Industrial Engineering Project  

   

(3) กลุมวิชาเลือก                        ไมนอยกวา  3  หรือ 6 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเลือกเรียนและสอบผานรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาที่คณะฯ 

เปดเพิ่มเติมภายหลัง โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ สําหรับนักศึกษาที่เลือก

เรียนวิชา EN 414 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ อยางนอย 3 หนวยกิต หรือ สําหรับ

นักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา EN 413 796 การฝกงาน อยางนอย 6 หนวยกิต 

วิชาเลือกดานวิศวกรรมอุตสาหการ 



EN 412 600 โลหะกรรมกายภาพและเชิงกล 3(3-0-6) 

 Physical and Mechanical Metallurgy   

*EN 413 402 หลักการลงทุน 3(3-0-6) 

 Principles of investment  

EN 413 501 ระบบควบคุมอัตโนมัต ิ 3(3-0-6) 

 Automatic Control System  

*EN 413 502 แคด/แคม/แค สําหรับวิศวกรอุตสาหการ 3(2-3-6) 

 CAD/CAM/CAE for Industrial Engineers  

**EN 413 503 กระบวนการข้ึนรูป 3(3-0-6) 

 Forming Process    

EN 414 105 เทคนิคการจําลองดวยคอมพิวเตอร                                                                3(3-0-6) 

 Computer Simulation Technique   

EN 414 108 การจัดการทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Management  

**EN 414 109 เทคนิคข้ันพื้นฐานการหาคาเหมาะที่สดุ 3(3-0-6) 

 Basic Optimization Technique  

**EN 414 110 การวิเคราะหการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

 Decision Analysis  

EN 414 112 วิศวกรรมคุณคา 3(3-0-6) 

 Value Engineering  

EN 414 113 ระบบการผลิตและการควบคุมพัสดุคงคลัง 3(3-0-6) 

 Production Systems and Inventory Control  

*EN 414 114 การตลาดดิจทิัลสาํหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

 Digital Marketing for Engineers  

*EN 414 115  เมตะฮิวริสติกสและการประยุกตข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Meta-Heuristics and Applications  

*EN 414 116  การจัดตารางงานเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Introduction to scheduling  

**EN 414 201 วิศวกรรมและการจัดการคุณภาพข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Quality Engineering and Management  

*EN 414 202 วิศวกรรมคุณภาพและการจัดการ 3(3-0-6) 

 Quality Engineering and Management   

**EN 414 303 การยศาสตร 3(3-0-6) 

 Ergonomics  



EN 414 505 เคร่ืองมือกล   3(3-0-6) 

 Machine Tools    

EN 414 506 วิศวกรรมเคร่ืองมือ  3(3-0-6) 

 Tools Engineering    

EN 414 507 เทคโนโลยีการหลอ 3(2-3-6) 

 Foundry Technology  

EN 414 508 เทคโนโลยีการเชื่อม 3(2-3-6) 

 Welding Technology  

EN 414 509 การผลิตอุปกรณไมโครและนาโนอิเล็กทรอนิกสข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 

 
Introduction to Micro- and Nano- Electronics 

Manufacturing  

EN 414 510 การออกแบบเคร่ืองมือและแมพิมพ 3(2-3-6) 

 Tools and Die Design  

EN 414 601 การผุกรอนของโลหะและโลหะผสม 3(3-0-6) 

 Corrosion of Metals and Alloys  

EN 414 602 กรรมวิธีทางความรอนของโลหะและโลหะผสม 3(2-3-6) 

 Heat Treatment of Metals and Alloys  

*EN 414 603 ไตรโบโลย ี 3(3-0-6) 

 Tribology  

*EN 414 604 วัสดุชีวภาพ                       3(3-0-6) 

 Biomaterials  

EN 414 774 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3(3-0-6) 

 Special Topics in Industrial Engineering   

*EN 414 775 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมวัสด ุ 3(3-0-6) 

 Special Topics in Materials  Engineering  

*EN 414 776 หัวพิเศษทางวิศวกรรมการผลิต  3(3-0-6) 

 Special Topics in Manufacturing Engineering  

EN 414 800 โลจิสติกส 3(3-0-6) 

 Logistics   

EN 414 801 การจัดการโลจิสติกสทางการเกษตร  3(3-0-6) 

 Agricultural Logistics Management   

วิชาเลือกดานวิศวกรรมอ่ืนๆ 

EN 003 300 วิศวกรรมระบบรางข้ันแนะนาํ 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway System Engineering  



EN 003 301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบราง 3(3-0-6) 

 Tribology in Rail Way System Engineering  

EN 003 302 วิศวกรรมลอเลื่อน 3(3-0-6) 

 Rolling Stock Engineering  

EN 003 303 ระบบอาณัตสิัญญาณและควบคุมรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Signaling and Control  

EN 003 304 การวางแผนและการจัดการขนสงระบบราง 3(3-0-6) 

 Railway System Planning and Administration  

EN 003 305 การจัดการโครงการระบบขนสงทางราง 3(3-0-6) 

 Railway Project Management  

EN 003 306 การออกแบบทางรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Track Design  

EN 003 307 การบํารุงรักษาระบบรางข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway Maintenance  

EN 003 308 ระบบจายไฟฟาสาํหรับรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Electrification  

EN 003 309 ระบบลากจูงรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Traction Systems  

*EN 003 312 ระบบอัตโนมัต ิ 1(0-3-2) 

 Automation  

*EN 003 313 ระบบจาํลองสารสนเทศอาคาร 1(0-3-2) 

 Building Information Modeling  

EN 004 310 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Propulsion System  

EN 004 311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ 3(3-0-6) 

 Train Operation and Control  

EN 900 003 หลักการบินเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Fundamentals of flight  

EN 900 004 ปฏิบัติการดานการบิน 3(3-0-6) 

 Flight Operation   

**EN 900 005 อุตุนิยมวิทยาการบิน และ การเดินอากาศ 2(1-2-3) 

 Aviation Weather and Navigation  

**EN 900 006 บูรณาการความรูดานนักบินและทักษะดานการบิน 3(2-2-5) 

 Integration Pilot Knowledge and Skills  



SC 602 009 การเสี่ยงภัยและสถิตปิระกันภัยเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Introduction to Risk and Insurance Statistics   

                            (4)  กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา                          1 หรือ 6 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาตอไปนี ้

EN 413 796 การฝกงาน 1 (0-3-1) 

 Practical Training ไมนับหนวยกิต 

**EN 414 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 6 หนวยกิต 

 Cooperative Education in Industrial Engineering  

 

 3.1.3.3  หมวดวิชาเลือกเสรี          ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศเพิ่มเติมภายหลัง  โดยไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

หมายเหตุ       *   หมายถึง  รายวิชาใหม 

                  **   หมายถึง  รายวิชาเปลี่ยนแปลง 

 

 

คําอธิบายรายวิชา 

EN 001 100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู 3(3-0-6) 

 Learning Skill Development  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  ลักษณะพื้นฐานของการทํางาน ทักษะการเรียนรูในศตวรรษ

ที่ 21 ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อ

การเรียนรู การจัดการคุณภาพในองคกร หลักพื้นฐานความปลอกภัย 

ทักษะการตั้งคําถามและจดบันทึก ทักษะความคิดสรางสรรค ไคเซน

ในการศึกษา ทักษะการทํางานเปนทีม เทคนิคการนําเสนอผลงาน 

ทักษะการแกไขปญหา  

 

  Basic description of work, 2 1 st century learning 

skill, self- paced learning, introduction of computer for 

learning, quality management system in organization, 

principles of safety, inquity skill, noting skill, creative 

thinking skill, kaizen in education, team work skill, 

presentation technique, problem solving skill 

 

   

**EN 001 200 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) 



 Statics  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  แนวคิดของสถิตยศาสตร ระบบแรงและแรงลัพธ สภาวะ

สมดุล การวิเคราะหโครงสรางเบื้องตน แรงเสียดทาน จุดศูนยถวง

กลางเรขาคณิต หลักการงานสมมติ และ พลศาสตรเบื้องตน 

 

  Statics concept, force system and resultant, 

equilibrium, fundamental structural analysis, friction, 

centroid, principle of virtual work and introduction to 

dynamics 

 

   

EN 001 202 การเขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-6) 

 Engineering Drawing   

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพราง หลักการฉายภาพ แบบภาพ

ฉาย การใหขนาดและระยะคลาดเคลื ่อนยินยอม ภาพตัด ภาพ

รูปทรง ภาพชวยและแผนคลี่ แบบรายละเอียดและแบบประกอบใช

คอมพิวเตอรชวยเขียนแบบข้ันพื้นฐาน 

 

 Standard lettering, freehand sketches, 

orthographic projection, orthographic drawing, 

dimensioning and tolerancing, sections, pictorial drawing, 

auxiliary view and development, detail and assembly 

drawing, basic computer-aided drawing 

 

   

**EN 001 203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Programming  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  แนวคิดของคอมพิวเตอร วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร 

แนวคิดของระบบคอมพิวเตอร  องค ประกอบของฮาร ดแวร  

องคประกอบของซอฟตแวร ปฏิสัมพันธระหวางฮารดแวรและ

ซอฟตแวร แนวคิดการประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส การแปลง

ขอมูลเปนสารสนเทศ การประมวลผลขอมูลคอมพิวเตอร การ

ออกแบบและระเบียบวิธีการพัฒนาโปรแกรม แนวคิดการออกแบบ

จากบนลงลาง ผังงานโปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง 

หลักมูลการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง ชนิดขอมูลพื้นฐาน การ

 



นําเขาและการสงออกขอมูล โครงสรางควบคุม ฟงกชัน แถวลําดับ 

สายอักขระและแฟมขอมูล 

  Computer concepts: evolution of computer, 

computer system concepts, hardware components, 

software components, hardware and software interaction, 

electronic data processing concepts, data into information 

transforming, computer data processes, program design 

and development Methodology, top-down design 

approach, program flowchart, high level language 

programming, high level language programming 

fundamental, fundamental data types, data input and 

output, control structures, functions, arrays, strings and 

files 

 

   

*EN 001 205 การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 

 Engineering Skills Development                                ไมนับหนวยกิต 

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 การคิดเชิงออกแบบ การระบุความตองการ การรวบรวม

ขอมูล การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การ

วิเคราะหอ ันตราย การสรางขอมูลจ ําเพาะ การออกแบบเชิง

สรางสรรค การออกแบบแนวความคิด การออกแบบตนแบบและการ

ตรวจสอบ           

 

 Design thinking, identify needs, gather information, 

stakeholder analysis, operational research, hazard analysis, 

specification creation, creative design, conceptual design, 

prototype design and verification 

 

   

   

   

EN 002 101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ   3(3-0-6) 

 Entrepreneurial Spirit Incubation  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 กระบวนการบมเพาะจิตว ิญญาณผู ประกอบการ การ

ประเมินศักยภาพของตนเอง คุณลักษณะและจิตวิญญาณของ

 



ผูประกอบการที่ดี หลักการพัฒนาสรางเสริมคานิยมที่ดีในการทํางาน

และการเปนผูประกอบการที่ดี หลักการสรางแรงจูงใจภายในและ

ความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง หลักการเสริมสรางทัศนคติและ

การคิดเชิงบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน   หลักมนุษย

สัมพันธและการทํางานเปนทีม  การสรางเสริมภาวะผูนํา  หลัก

คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบการ หลักพุทธธรรมกับการ

ทํางาน  หลักในการประกอบการที่มีความรับผิดชอบตอสังคม การ

พัฒนาทักษะการคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม การสรางแนวคิด

และโอกาสทางธ ุรก ิจใหม ๆ และเคล ็ดล ับส ู ความส ําเร ็จของ

ผู ประกอบการ  องคความรู ในการประกอบธุรกิจเบื ้องตนและ

หลักการใหบริการที่เปนเลิศ  องคความรูเบื้องตนในการเขียนแผน

ธุรกิจ  การวางแผนกลยุทธธุรกิจ  การวางแผนดานการตลาด  การ

ฝกปฏิบัติพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการที่ดีในแตละดาน 

 Process of entrepreneurial spirit incubation, 

evaluation of one’ s own potential, characteristics and 

spirit of good entrepreneurs, principles for the 

development and enhancement of good value in working 

and being good entrepreneurs, internal self- motivation 

and self-confidence, principle for reinforcing attitudes and 

positive thinking to improve work performance, principles 

of human relation and teamwork, enhancement of 

leadership, Buddhism related to work, ethics and morals 

of entrepreneurs, corporate social responsibility ( CSR) , 

development of creative and innovation skills, creation of 

new business ideas and opportunities and tips for 

entrepreneurial success, basic knowledge in business 

operations and principles of service excellence, basics in 

business plan writing, business strategy plan, marketing 

plan, practice work for developing entrepreneurial skills 

 

EN 002 204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Materials  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไมมี  



  ความสัมพันธระหวางโครงสราง กระบวนการผลิต และการ

ใชงานวัสดุวิศวกรรมกลุมหลัก แผนภาพสมดุลเฟสและการแปล

ความหมาย สมบัติทางกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ 

 

  Relationship among structures production 

processes applications of main groups of engineering 

materials, phase equilibrium diagrams and their 

interpretations, mechanical properties and materials 

degradation 

 

   

EN 003 102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเน่ือง                      

3(3-0-6) 

 Work Preparation and Continuing Self-development  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไมมี  

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับการพัฒนาประเทศ 

จริยธรรมและจรรยาบรรณ องคการและการจัดการ การบริหารการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การปรับปรุงอยางตอเนื่อง อาชี

วอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน การสรางแรงจูงใจ การคิด

เชิงวิพากษและการคิดเชิงสรางสรรค การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม การเขียนประวัติและจดหมาย

สมัครงาน การเขียนรายงานและการนําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ

สูความเปนผูนํา 

 

 Human resource development for country 

development, code of ethics and conduct, organization 

and management, change management for sustainable 

development, continuous improvement, occupational 

health and safety, creating motivation, critical and creative 

thinking, innovation development, modern information 

and communication technology, writing of curriculum 

vitae and application letter, report writing and 

presentation, personality development for leadership 

 

   

EN 003 300 วิศวกรรมระบบรางขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway  System Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  



 

 ประวัต ิและวิว ัฒนาการของระบบขนสงทางราง การ

วางแผนนโยบายการพัฒนาโครงการ การคาดการณปริมาณการ

เดินทางและการใชการขนสงทางราง การจัดการโครงการในระบบ

ขนสงทางราง โครงสรางทางรถไฟ ขบวนรถไฟและการขับเคลื่อน 

สถานีรถไฟ ระบบการจายไฟฟาแกทางรถไฟ ระบบไฟฟาภายในตัว

รถ ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร การกอสรางงานโยธา การ

เดินรถ การจัดการการซอมบํารุง การดําเนินธุรกิจในระบบขนสงทาง

ราง และรถไฟความเร็วสูง 

 

 

 History and evolution of rail transport system, 

policy planning, project development, forecast of travel 

demand and using rail transport, project management in 

rail transport system, railway track structure, bogies and 

motive power, railway station, railway electrification 

system, electrical system in rolling stock, signaling system 

and communication, civil construction, railway operation, 

maintenance management, business operation in rail 

transport system and high speed train 

 

   

EN 003 301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบราง 3(3-0-6) 

 Tribology in Rail Way System Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ความเสียดทานและการสึกหรอในระบบรางขั้นแนะนํา 

กลไกการสัมผัส ความเสียดทานของพื้นผิวสัมผัสระหวางลอกับราง

รถไฟ การหลอลื่นระหวางลอและราง กลไกการเสียหายของผิวลอ

และราง ระบบแพนโทกราฟ ระบบล ูกป น ระบบต ัวลดการ

ส ั ่นสะเท ือน ระบบเก ียร และการสงก ําล ัง องค ประกอบของ

เคร่ืองยนตดีเซล และการเฝาตรวจสภาวะของเคร่ืองจักร 

 

 

 Introduction to tribology in railway system, 

contact mechanics, friction in wheel- rail contact, 

lubrication in rail wheel, surface damage mechanism in rail 

wheel, pantograph system, brake system, damper 

suspension system, gear and transmission system,  

components of diesel engine and machine condition 

monitoring 

 



   

EN 003 302 วิศวกรรมลอเลื่อน 3(3-0-6) 

 Rolling Stock Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 วิศวกรรมลอเลื ่อนขั ้นแนะนํา ส วนประกอบที ่ส ําคัญ 

ภาพรวมหลักพลศาสตรของตัวรถ พลศาสตรของตัวรถตามแนวยาว 

(รางและเบรค) ลอและผิวสัมผัส การขับขี่สบาย ตูรถไฟ ระบบรับ

นํ้าหนัก ระบบเบรคและรูปแบบตูโดยสารในขบวนรถไฟ แนวคิดการ

ออกแบบพื้นฐาน การบํารุงรักษาและการติดตาม ระบบลอเลื่อน 

 

 

 Introduction to railway rolling stock and major 

components, rail vehicle dynamics, longitudinal rail 

vehicle dynamics ( traction and brake) , wheel and rail 

contact, comfort ride, bogie, suspension, brake system and 

rail coach body, rolling stock monitoring, maintenance and 

basic design concept are introduced 

 

   

EN 003 303 ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Signaling and Control  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ระบบการขนสงขั ้นแนะนํา ระบบอาณัติสัญญาณและ

ควบคุมสําหรับรถไฟ ระบบปองกันการเดินรถไฟ ระบบอาณัติ

สัญญาณและควบคุมรถไฟ มาตรฐานที่เกี ่ยวของตางๆ กับระบบ

อาณัติสัญญาณและการควบคุมการเดินรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณ

ที่ใชกับรถไฟเมโทรหรือรถไฟในเมืองกับรถไฟทางไกล  รถสินคาและ

รถไฟความเร็วสูงจุดสับราง ประแจกล ไฟสัญญาณ ระบบการควบ

โยง ระบบการควบคุมรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณบนรถไฟและนอก

รถไฟ ผังระบบอาณัติสัญญาณ การวางแผน การออกแบบและการ

เลือกเทคโนโลยี และระบบอาณัติสัญญาณที่เหมาะสม 

 

 

 Introduction to transport system, overview of 

signaling system and controlling for train, automatic train 

protection, standard related to signaling system and traffic 

control, signaling system for mass rapid transit, urban train, 

inter-city train and high speed train, the shunt, mechanical 

railroad switch, light signal, interlocking system, train 

 



control system, signaling system inside and outside the 

train, signaling system diagram, planning, design and 

technology selecting and suitable signaling system  

   

EN 003 304 การวางแผนและการจัดการขนสงระบบราง 3(3-0-6) 

 Railway System Planning and Administration  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ความเป นมาของระบบรางท ั ้ ง ในประเทศไทยและ

ตางประเทศ ระบบรางกับการพัฒนาเมืองและการใชประโยชนที่ดิน 

คุณลักษณะเชิงเศรษฐศาสตรและพาณิชยของระบบราง นโยบาย 

กฎหมาย การจัดการและบริหารองคกรรถไฟ การพยากรณปริมาณ

ผูโดยสารและสินคา การกําหนดโครงสรางอัตราคาโดยสาร การ

วิเคราะหและศึกษาความเหมาะสมโครงการระบบราง การรวมทุน

และผลจากการดําเนินธุรกิจระบบราง 

 

 

 History of rail transport system in Thailand and 

foreign countries, railway system with urban development 

and land utilization, commerce and economic 

characteristics of railway system, policy, law, railway 

organization management and administration, forecast of 

passenger and merchandise demand, determination of 

train fares structure, feasibility study and analysis in railway 

system project, joint venture and impact of railway 

business operation  

 

EN 003 305 การจัดการโครงการระบบขนสงทางราง 3(3-0-6) 

 Railway Project Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 การวางแผนการจัดการโครงการ การประเมินแบบบูรณา

การ การจัดการกําหนดการตาง ๆ ระบบการจัดการทรัพยากร การ

จัดการขอมูลและเอกสาร การจัดการความเสี่ยง การวิเคราะหการ

ตัดสินใจเก่ียวกับการวางแผนและการจัดการโครงการระบบราง 

 

 

 Planning and project management, integration 

assessment, schedule management, resources 

management system, document and information 

 



management, risk management, decision analysis related 

to railway project management 

   

EN 003 306 การออกแบบทางรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Track Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ระบบขนสงทางรางและการบริหารกิจการรถไฟขั้นแนะนํา 

ลอเลื่อนข้ันแนะนํา การเคลื่อนที่และการหยุดขบวนรถที่มีผลตอทาง

รถไฟ การออกแบบวางแนวเสนทาง รถไฟระหวางเมือง รถไฟชาน

เมือง รถไฟในเมือง โครงสรางทางรถไฟและองคประกอบ ความ

เสถียรของทางที ่ใชรางเชื ่อมยาว ระบบอาณัติสัญญาณ และสิ่ง

อํานวยความสะดวกในการเดินรถที่เก่ียวกับงานโยธา  

 

 

   Introduction to rail transport system and railway 

business administration, rolling stock, train moving, stop 

effected to rail track, rail track design, inter- city rail, sub-

urban rail, urban rail, rail track structure and composition, 

stability of rail track in long rail link, signaling system 

facilities in railway operating related to civil work 

 

   

EN 003 307 การบํารุงรักษาระบบรางขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway Maintenance  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 แนวคิดพื้นฐานการบํารุงรักษา หลักการบํารุงรักษา การ

วางแผนการบํารุง โรงซอมบํารุง เคร่ืองมือและอุปกรณ คุณภาพและ

ความปลอดภัยในการบํารุงรักษา กรณีศึกษาอุปกรณระบบตัวรถไฟ 

ระบบตัวรถไฟ ระบบรางสถานี การเปลี่ยนแปลงระบบราง ระบบ

อาณัติสัญญาณและการสื่อสารระบบไฟฟา สิ่งอํานวยความสะดวก

และรถไฟความเร็วสูง 

 

  Basic concept of maintenance, principle of 

maintenance, maintenance planning, maintenance plants, 

tools and equipments, quality and safety in maintenance, 

case study in auxiliary systems on rolling stock, rolling 

stock power systems, rail track system and station, railroad 

 



switching, signaling and communication system in 

electrical system, facilities 

   

EN 003 308 ระบบจายไฟฟาสําหรับรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Electrification  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ระบบการขนสงทางรางข้ันแนะนํา ภาพรวมของระบบจายไฟฟา

สําหรับรถไฟ ระบบจายไฟฟากระแสไฟตรง ระบบไฟฟาลากจูงรถไฟ

มอเตอรกระแสไฟสลับ หลักการและการออกแบบ คารีเลยปองกัน

และระบบกราวด การจําลองทางคอมพิวเตอรสําหรับระบบไฟฟา

สําหรับรถไฟ คุณภาพกําลังไฟฟา ระบบควบคุมประมวลผลและการ

จัดเก็บขอมูล ระบบกําลังไฟฟาเสริมและการบํารุงรักษา 

 Introduction to rail transport system, overview of 

railway electrification, DC railway power supply system, AC 

traction power system, principle and design of protective 

relay and grounding system, computer simulation of 

railway electrification, power quality, supervisory control 

and data acquisition ( SCADA) , auxiliary power supply 

system and maintenance  

 

EN 003 309 ระบบลากจูงรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Traction Systems  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 โครงสรางพื้นฐานของระบบรางข้ันแนะนํา ระบบจายไฟฟา

สําหรับรถไฟ ภาพรวมของระบบไฟฟาลากจูงรถไฟ ฟสิกสพื้นฐาน

ของมอเตอรลากจูง กระแสตรงและมอเตอรกระแสสลับ ระบบการ

ขับเคลื ่อนควบคุมความเร็วมอเตอรกระแสไฟตรงและมอเตอร

กระแสไฟสลับ ระบบการเบรกทางกล ระบบการเบรกทางพลศาสตร

และรีเยนเนอเรทีฟ เทคโนโลยีรถไฟที่ใชพลังงานจากแรงแมเหล็กใน

การเคลื่อนที่  

 

 

 Introduction to infrastructure, railway 

electrification, overview of railway traction systems, basic 

physics of DC traction motor and AD traction motor, 

velocity control for DC motor and AC motor drive system, 

 



mechanical brake system, dynamic and regenerative 

braking system, magnetically levitating technology 

   

*EN 003 312 ระบบอัตโนมัติ 1(0-3-2) 

 Automation  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 001 203 หรือ EN 811 300  

 

 ระบบอัตโนมัติขั้นแนะนํา บทบาทของระบบอัตโนมัติ การ

ประยุกตในภาคอุตสาหกรรม องคประกอบของระบบอัตโนมัติ รีเลย 

สวิทช  เซนเซอร แอคชูเอเตอร โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรล

เลอร และอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งสําหรับอุตสาหกรรม 

 Introduction to automation, Role of automation, 

Industrial Applications, Automation Components, Relays, 

Switches, Sensors,  Actuators, Programmable logic 

controller (PLC) and Industrial internet of things (IIoT) 

 

   

*EN 003 313 ระบบจําลองสารสนเทศอาคาร 1(0-3-2) 

 Building Information Modeling  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 001 203 หรือ EN 811 300  

 

 ระบบจําลองสารสนเทศอาคารข้ันแนะนํา แบบจําลอง วัสดุ 

แฟมมิลี เอกสาร วิว และ การจัดการโครงการ 

 Introduction to Building Information Modeling, 

Modeling, Materials, Families, Documentation, Views and 

Project Management 

 

   

EN 004 310 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Propulsion System  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 พลศาสตรของยานพาหนะที่ใชราง ระบบการขับเคลื่อน

รถไฟและระบบหยุดรถราง  ระบบการขับเคลื่อนเครื่องยนตดีเซล 

รถจักรดีเซลไฮดรอลิค รถจักรดีเซลทางกล รถจกัรดีเซลไฟฟา ระบบ

มอเตอรลากจูงไฟฟาที่ใชกระแสสลับและตรง ระบบแบบมอเตอรเชิง

เสนและระบบลอยตัวดวยสนามแมเหล็ก ระบบเบรคแบบรีเจนเนอร

เรทีฟ 

 



 

 Dynamics of rail vehicles, rail propulsion and tram 

stop system, diesel engine propulsion system, diesel-

hydraulics locomotive, diesel mechanical locomotive, 

diesel electrical locomotive, DC and AC direct and 

alternating current, linear motor system and 

electromagnetic suspension, transmission system and 

regenerative brake system 

 

   

EN 004 311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ 3(3-0-6) 

 Train Operation and Control  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 การเคลื่อนที่ของขบวนรถไฟ โปรไฟลความเร็วของขบวน

รถ การคํานวณตาราง ระยะทาง เวลา หลักการของความปลอดภัย

และความเชื่อถือได การจัดระยะหางระหวางขบวนรถไฟในการ

จัดการเดินรถ อาณัติสัญญาณประเภทตางๆ ผลตอการจัดระยะหาง

ระหวางขบวนรถ หลักการของสหสัมพันธ การวิเคราะหความจุของ

การเดินรถ การออกแบบผังทางและสวนประกอบเพื่อรองรับการเดนิ

รถ การจัดการและควบคุมการเดินรถของผูใหบริการขนสงระบบราง 

 

  Motion of train, velocity profile of rolling stock, 

calculation of schedule, distance, time, principle of safety 

and reliability, distance arrangement between rolling stock 

in train operation, type railway signaling, effect of distance 

arrangement between rolling stock in train, principle of 

correlation, capacity analysis of train operation, flow 

design and the components for train operation, train  

operation  and  control  for  service  providers  in railway 

transport system 

 

   

EN 211 001 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Electrical Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 501 006   

 

          การวิเคราะหแรงดัน กระแสและกําลังไฟฟาในวงจรไฟฟา

กระแสตรงและกระแสสลับ หมอแปลงไฟฟา เครื่องจักรกลไฟฟาข้ัน

แนะนํา เครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา หลักการของระบบไฟฟา

 



สามเฟส วิธีการสงกําลังไฟฟา เคร่ืองมือวัดไฟฟาข้ันพื้นฐาน อุปกรณ

สารก่ึงตัวนําข้ันแนะนํา 

 

Analysis of voltage, current and power in direct 

current and alternating current circuits, transformers, 

introduction to electric machinery, generators, motors, 

concepts of three- phase systems, methods of power 

transmission, basic electrical measuring instruments, 

introduction to semiconductor devices 

 

   

EN 212 002 ปฏิบัติการหลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 1(0-3-2) 

 Fundamentals of Electrical Engineering Laboratory  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี  

 
ปฏิบ ัต ิการตามหัวข อท ี ่สอดคลองกับเน ื ้อหาในรายวิชา  

EN 211 001 อยางนอย 10 การทดลอง 
 

 
Perform at least 10 experiments according to the 

topics relevant to EN 211 001 
 

   

**EN 412 000 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Statistics  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบ

สมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การถดถอยและสหสมัพันธ  

การใชวิธีการทางสถิติเปนเคร่ืองมือในการแกไขปญหา 

 

 

 Probability theory, random variables, inferential 

statistics, hypothesis testing, analysis of variance, 

regression and correlation, using statistical methods as the 

tool in problem solving 

 

   

**EN 412 002 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกลและวัสดุ 1(0-3-2) 

 Mechanical and Materials Engineering Laboratory  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี   

 

ปฏิบัติการจํานวน 10-12 ปฏิบัติการ เก่ียวกับปฏิบัติการการวัด

ทางวิศวกรรมเบื้องตน ไดแก การวัดอุณหภูมิ การวัดความดัน การ

วัดอัตราการไหล ฯลฯ ปฎิบัติการทางดานวัสดุ ไดแก ความเคน 

 



ความเครียด ความลา ความแข็ง การกระแทก ฯลฯ และปฏิบัติการ

การตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุเบื้องตน  

 

Ten to twenty experiments including basic of 

engineering measurement, temperature, pressure and 

flow rate measurements, materials testing laboratory, 

stress, stain, fatigue, hardness and impact testing, 

characterization laboratory 

 

   

*EN 412 101 การจัดการองคการอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

 Industrial Organization Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

             การศึกษาหลักการดานการจัดการอุตสาหกรรม บทบาท

หนาที่ภายในองคการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย ในดานการ

วางแผนกลยุทธการผลิตและการแขงขันในอุตสาหกรรม การ

ออกแบบผลิตภัณฑและการเลือกกระบวนการผลิต การจัดการหวง

โซอุปทาน การจัดการคุณภาพโดยรวมและการควบคุมคุณภาพดวย

หลักสถิต ิ ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีและแบบลีน การ

พยากรณ การวางแผนกําลังการผลิต การกําหนดที ่ตั ้งและการ

ออกแบบวางผังโรงงาน การออกแบบระบบการทํางาน การจัดการ

การวางแผนโดยรวมและการวางแผนความตองการวัสดุคงคลัง และ

การจัดตารางการผลิต 

 

 

 Study of industrial management concepts, 

organizational function role and human resource 

management in production strategy planning and 

competitiveness; product design and process selection; 

supply chain management; total quality management and 

statistical quality control; just in time system and lean 

manufacturing; forecasting, capacity planning and facility 

location; facility layout and work system design; aggregate 

planning management, inventory and material 

requirements planning;  and production scheduling.  

 

EN 412 300 การศึกษางานอุตสาหกรรมและการเพ่ิมผลิตภาพ 3(3-0-6) 

 Industrial Work Study and Productivity Improvement  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  



 

 กระบวนการแกปญหาทั่วไป ความรูในการปฏิบัติงานดาน

การศึกษาการเคลื ่อนไหวและเวลา ขั ้นตอน วิธีปฏิบัติ และการ

ประย ุกต หล ักการเศรษฐกิจทางการเคล ื ่อน การใช แผนภูมิ

กระบวนการไหลและแผนภาพ แผนภูมิคน-เครื่องจักร แผนภูมไิซโม 

การศึกษาเคลื ่อนไหวแบบจุลภาค ส ูตรเวลาและการหาเวลา

มาตรฐาน การสุมตัวอยางงาน การวิเคราะหการปฏิบัติงาน การจัด

สมดุลสายการผลิต การประเมินสมรรถนะการทํางาน ระบบขอมูล

มาตรฐาน และการใชอุปกรณที่เกี ่ยวของกับการทํางาน การเพิ่ม

ผลิตผลโดยการปรับปรุงวิธีการทํางานและคาแรงจูงใจ    

 

 

          General problem solving process, working 

knowledge of the time and motion study, practices, 

procedures, and application of principles of motion 

economy, use of flow process charts and diagram, Man-

Machine chart, Simo chart, micro- motion study, time 

formulas and determination of standard time, work 

sampling, operation analysis, line balancing, performance 

rating, standard data systems and use of equipment 

related to the work, increase of productivity by the 

improvement of work method and incentive 

 

   

EN 412 500 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 

 Manufacturing Processes  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 กระบวนการผลิตขั ้นแนะนํา ทฤษฎีและแนวคิดของ

กระบวนการผลิต การหลอ การขึ้นรูป การตัดเฉือน และการเชื่อม

ประสาน ความสัมพันธของวัสดุและกระบวนการผลิต หลักมูลของ

ตนทุนการผลิต เทคโนโลยีสมัยใหมในกระบวนการผลิต 

 

 

           Introduction to manufacturing processes, theory 

and concept of manufacturing processes such as casting, 

forming, machining and welding, material and 

manufacturing processes relationships, fundamentals of 

manufacturing cost, modern technology in manufacturing 

processes 

 

   



EN 412 600 โลหะกรรมกายภาพและเชิงกล 3(3-0-6) 

 Physical and Mechanical Metallurgy  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 002 204 #   

 

       โลหะกรรมกายภาพขั ้นแนะนํา โครงสรางของโลหะ ดิส

โลเคชั่น ชองวาง การแพร การแข็งตัว การคืนตัว และการเกิดผลึก

ใหม หลักมูลของโลหะกรรมเชิงกล ความเคนและความเครียด กลไก

การไหลของการตกผลึกและขอบกพรอง กลไกการทําใหแข็งแรง 

ความเคนดัดดัด แรงบิดการแตกหัก 

 

 

 Introduction to physical metallurgy, structure of 

metals, dislocations, vacancies, diffusion, solidification, 

recovery and recrystallization, fundamentals of 

mechanical metallurgy, stress and strain, crystalline and 

defect mechanisms of flow, strengthening mechanisms, 

bending stress, torsion, fracture 

 

   

**EN 413 003 ปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต 1(0-3-2) 

 Manufacturing Engineering Laboratory  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 412 500 #  

 
             ปฏิบัติการในหัวขอดานวิศวกรรมการผลิต การหลอ  

กระบวนการทางความรอน การข้ึนรูป การเชื่อม และการตัดเฉือน 
 

 

Laboratory on topics of manufacturing 

engineering, casting, heat treatment, forming, welding and 

machining 

 

   

EN 413 101 การวิจัยดําเนินงาน 3(3-0-6) 

 Operations Research  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 412 000 #  

 

             ระเบียบวิธีการวิจัยดําเนินงานในการแกปญหาวิศวกรรม

อุตสาหการแผนใหมขั้นแนะนํา การใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร 

การโปรแกรมเชิงเสน แบบจําลองการขนสง การจัดการโครงงาน 

ทฤษฎีเกมส ทฤษฎีแถวคอย แบบจําลองวัสดุคงคลัง การจําลองใน

กระบวนการตัดสินใจ และการใชซอรฟแวรที่เก่ียวของ 

 

 
An introduction to the methodology of 

operations research in modern industrial engineering 
 



problem solving, the use of mathematical models, linear 

programming, transportation model, project management, 

games theory, queuing theory, inventory model, 

simulation in decision making process and using software  
**EN 413 102 วิศวกรรมการซอมบํารุง 3(3-0-6) 

 Maintenance Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 412 500 #  

 

การบํารุงรักษาสําหรับอุตสาหกรรมและแนวคิดการ

บํารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีสวนรวม สถิติการขัดของ ความเชื่อมัน่ 

การวิเคราะหความสามารถในการดูแลรักษาและสภาพพรอมใช

งาน การหลอลื่น ระบบการบํารุงรักษาเชิงปองกันและเทคนิคการ

ตรวจสอบสภาพ ระบบการควบคุมการบํารุงรักษาและการสั่งซอม 

การจัดการการบํารุงรักษาอยางเปนระบบ บุคคลและทรัพยากร 

ระบบควบคุมการจัดการการบํารุงรักษาเชิงตัวเลขดวยคอมพิวเตอร 

การจัดการขอมูลตามชวงอายุ รายงานการบํารุงรักษาและดัชนีชี้วัด

สมรรถนะหลัก การพัฒนาระบบการบํารุงรักษา  

 

 

Industrial maintenance and Total Productive 

Maintenance ( TPM)  concepts, failure statistics, reliability, 

maintainability and availability analysis, lubrication, 

preventive maintenance systems and condition 

monitoring technologies, Maintenance control and work 

order systems, maintenance organization, personnel and 

resources, computerized maintenance management 

systems ( CMMS) , life cycle management, maintenance 

reports and key performance indexes, maintenance 

system development 

 

 

 

 

 

 

**EN 413 106 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 

 Production Planning and Control  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 413 101 #  

 
ระบบการผลิตขั ้นแนะนํา เทคนิคการพยากรณ การ

จัดการวัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิต การวิเคราะหตนทุนและ
 



กําไรสําหรับการตัดสินใจ  การกําหนดงานการผลิต การควบคุมการ

ผลิต 

 

 Introduction to production systems, forecasting 

techniques, inventory management, production planning, 

cost and profitability analysis for decision making, 

production scheduling, production control 

 

 

*EN 413 105 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม 2(1-3-5) 

 Computer Application in Industry  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี  

 

             การประยุกตใชโปรแกรมไมโครซอฟทวิซิโอสําหรับการ

สรางแผนผังแบบตางๆและการนําเสนอขอมูล การจัดการขอมูลดวย

โปรแกรมเอ็กซเซล การประยุกตใชคอมพิวเตอรชวยหาคาที่เหมาะ

ที ่ส ุด การออกแบบระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธเบื ้องตน การ

วิเคราะหขอมูลทางสถิติและการวิเคราะหปญหาคุณภาพดวย

โปรแกรมมินิแทบ 

 

 

Applications of microsoft visio for creating 

diagrams and presenting information, managing data by 

microsoft excel, computer applications for optimisation, 

basic relational database design, the analysis of statistical 

data and quality problems by minitab 

 

   

EN 413 200 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 

 Quality Control  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 412 000 #  

 

ปรัชญาและหลักการพื้นฐานของการปรับปรุงคุณภาพข้ัน

แนะนํา การบริหารคุณภาพแบบสมบูรณแบบ วิธีการทางสถิติที่ใชใน

การจัดการคุณภาพ เทคนิคการควบคุมคุณภาพ การควบคุม

กระบวนการเชิงสถิติ แผนภูมิควบคุมประเภทตางๆ การวิเคราะห

ความสามารถของกระบวนการ การวิเคราะหระบบการวัด แผนชัก

ตัวอยางเพื่อการยอมรับ  

Introduction to the philosophy and basic concepts 

of quality improvement, total quality management (TQM), 

statistical methods for quality management, quality 

 



control techniques, statistical process control ( SPC) , 

various types of control charts, process capability analysis, 

measurement system analysis, acceptance sampling plans  
EN 413 301 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมและวางแผนสิ่งอํานวยความสะดวก 3(3-0-6) 

 Industrial Plant Design and Facilities Planning  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 412 300 #  

 

            การออกแบบโรงงานและการวางแผนผังอุปกรณข้ัน

แนะนํา ทําเลที่ตั้งโรงงาน การวิเคราะหผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต 

และกําหนดการผลิต ความสัมพันธของกิจกรรม การไหลและพื้นที่

การผลิต ประเภทพื ้นฐานของผังโรงงานเบื ้องต นและหน าที่

ประกอบการวิเคราะหเบื ้องตนในการออกแบบโรงงาน การวาง

แผนผังโรงงานและอุปกรณ การขนถายว ัสดุ การปฏิบ ัต ิงาน

คลังสินคา สภาพของปญหาการวางผังโรงงาน การประเมินทางเลือก

ผังโรงงาน 

 

 

 Introduction to plant design and facilities planning, 

plant location, product, process and schedule analysis, 

activity, flow and space relationships, basic types of layout 

service and auxiliary functions, preliminary analysis of 

plant design, layout and facilities planning, material 

handling, warehouse operations, nature of plant layout 

problem, evaluation of layout alternatives 

 

   

EN 413 302 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 

 Safety Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 การศึกษาหลักการการปองกันความสูญเสีย การออกแบบ 

วิเคราะห และการควบคุมภัยอันตรายจากสถานที่กระทําตอสวน

ตางๆ ของรางกาย เทคนิคดานความปลอดภัยเชิงระบบ หลักการ

จัดการความปลอดภัย และกฎหมายดานความปลอดภัย 

 

 

 Study of loss prevention principle, design, analysis 

and control of workplace hazards acting on human 

element, system safety techniques, principles of safety 

management and safety laws 

 

 



EN 413 400 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Economy  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 นิยามตางๆ ทางเศรษฐศาสตร คาเงินที่เปลี่ยนตามเวลา

และคาเทียบเทา วิธีการเปรียบเทียบแบบตางๆ การวิเคราะห

จุดคุ มทุน การประเมินการทดแทน การประมาณตนทุน ตนทุน

มาตรฐาน คาเสื่อมราคา  ประมาณการผลภาษีเงินได ความเสี่ยงและ

ความไมแนนอน 

 

 

 Definition of economic terms, money- time 

relationships and equivalence, methods of comparison, 

break- even analysis, evaluation of replacement, cost 

estimation, standard cost, depreciation, estimating income 

tax consequences, risk and uncertainty 

 

   

**EN 413 401 การวิเคราะหตนทุนและงบประมาณทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Cost Analysis and Budgeting  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 413 400 #  

 

            ความรูเบื ้องตนเกี ่ยวกับการบัญชีตนทุน การวิเคราะห

พฤติกรรมของตนทุน การวิเคราะหตนทุน-ปริมาณ-กําไรเพื่อการ

ตัดสินใจระยะสั้น การประยุกตใชแนวคิดเรื่องตนทุนและกระแสเงิน

สดเพื่อการตัดสินใจในระยะยาว การจัดทํางบประมาณหลักและ

งบประมาณยืดหยุน วิธีการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑแบบงานสั่งทํา

และแบบชวงการผลิต การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

 

 

Introduction to cost accounting systems, analysis 

of cost behavior, cost-volume-profit analysis for short-run 

decisions, applying the concept of cost and cash- flow for 

long- run decisions, master budget and flexible budget, 

product costing methods:  job order costing and process 

costing, financial ratio analysis 

 

 

*EN 413 402 หลักการลงทุน  3(3-0-6) 

 Principles of investment  

 เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี  



             กระบวนการลงทุน การวิเคราะหตลาดการเงิน การ

วิเคราะหงบการเงิน การวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน การวิเคราะหทาง

เทคนิค การประเมินมูลคาตราสารการเงิน: ตราสารทุน ตราสารหนี้ 

ตราสารอนุพันธ กองทุนรวม และการลงทุนทางเลือก เคล็ดลับสู

ความสําเร็จของนักลงทุน การฝกปฏิบัติพัฒนาทักษะการลงทุน 

           Investment process, financial market analysis, 

financial statement analysis, fundamental analysis, 

technical analysis, financial instrument valuation: equity; 

debt;  derivative instrument; mutual fund, and alternative 

investment, tips for investment success, practice work for 

developing investment skills 

 

 

EN 413 501 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 

 Automatic Control System  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 001 203 และ EN 211 001 #  

 

            หลักมูลของเทคนิคการควบคุมและการประยุกตใช         

การควบคุมทางกล การควบคุมทางไฟฟา การควบคุมนิวเมติกส การ

ควบคุมไฮดรอลิกส การควบคุมแบบปอนกลับ ตัวควบคุมเชิงตรรกะ 

เซนเซอรแบบอนาล็อค เซนเซอรแบบไบนาร่ีและดิจิทัล   

 

 

Fundamental of control techniques and their 

applications:  mechanical control, electrical control, 

pneumatics controls, hydraulic control, feedback control, 

logic control , analog sensor, binary and digital sensors 

 

   

**EN 413 502 แคด/แคม/แค สําหรับวิศวกรอุตสาหการ 3(2-3-6) 

 CAD/CAM/CAE for Industrial Engineers  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : EN 001 202 และ EN 001 203 # และ 

EN 512 303 # และ  SC 402 302 # หรือ EN 512 300 # 
 

 

           การควบคุมเชิงตัวเลขดวยคอมพิวเตอร(ซีเอ็นซี) การ

ออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย(แคด) การผลิตใชคอมพิวเตอรชวย

(แคม) การวิเคราะหการออกแบบโดยใชคอมพิวเตอรชวย(แค) 

เคร่ืองซีเอ็นซี การผลิตแบบยืดหยุน หุนยนตอุตสาหกรรมเบื้องตน  

 

 
Computer Numerical Control ( CNC) , Computer 

Aided Design (CAD) , Computer Aided Manufacturing (CAM) 
 



, Computer Aided Engineering ( CAE) , CNC machine tools, 

flexible manufacturing, basic industrial robots 

   

**EN 413 503 กระบวนการขึ้นรูป 3(3-0-6) 

 Forming Process  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  EN 412 500 #   

 

           สมบัติของวัสดุและพฤติกรรมของวัสดุในการขึ้นรูป หลัก

มูลของการขึ้นรูปกอน การตี การรีด การอัดรีด และการดึงขึ้นรูป 

หลักมูลของงานโลหะแผน โลหกรรมโลหะผง กระบวนการขึ้นรูป

เซรามิกส กระบวนการขึ้นรูปฉีดพลาสติก ปจจัยและเครื ่อมือที่

เก่ียวของกับกระบวนการข้ึนรูปโลหะ เซรามิกสและพลาสติก 

 

 

Material properties and material behavior in 

forming, fundamentals of bulk forming, forging, rolling, 

extrusion and drawing, fundamentals of sheet metal 

working, powder metallurgy, ceramic forming process, 

plastic injection processes, factors and tools involving 

forming process of metal, ceramic and plastic 

 

   

*EN 413 505  ปฏิบัติการ แคด แคม แค 

CAD/CAM/CAE Laboratory 

1(0-3-6) 

 เงื่อนไขของรายวิชา :  EN 001 202  

          ปฏิบัติการคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ การผลิต และ

วิศวกรรม ปฏิบัติการในหัวขอ ออกแบบโดยใชคอมพิวเตอรชวย การ

ผลิตโดยใชคอมพิวเตอรชวย การวิเคราะหการออกแบบโดยใช

คอมพิวเตอรชวย เคร่ืองซีเอ็นซี และการพิมพ 3 มิติ 

          Experiments and practices on the topics of 

Computer Aided Design (CAD), Computer Aided 

Manufacturing (CAM), Computer Aided Engineering (CAE), 

Computer Numerical Control (CNC) machine, and 3D 

printing 

 

   

EN 413 796 การฝกงาน 1(0-3-1) 

 Practical Training                                                    ไมนับหนวยกิต 

 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี  



 นักศึกษาตองฝกงานในงานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาวิศวกรรม

อุตสาหการ อยางนอย 30 วันทําการติดตอกัน กับหนวยงานที่

สาขาวิชาเห็นชอบ และนักศึกษาตองนําเสนอรายงานการฝกงาน 

 

 Each student is required to complete practical work 

related to his or her chosen field of industrial engineering 

at least 30 working days the practical work must be carried 

out with the approval of the practical training committee. 

A written report on the work done during the training must 

be submitted 

 

   

*EN 413 797 การวิเคราะหขอมูลสําหรับการประยุกตในทางอุตสาหกรรม 

Data Analytics for Industrial Applications 

2(2-0-4) 

 

เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี 

การวิเคราะหขอมูลขั้นแนะนํา การวิเคราะหและพรรณนา

ขอมูล การเตรียมขอมูล เครื่องมือทางสถิติและการทําเหมืองขอมูล

สําหรับการทํานาย การพยากรณและการคัดแยก การตรวจสอบ

รูปแบบ การประยุกตในอุตสาหกรรม 

Introduction to data analytics, analysis and 

description of data, data preparation, statistical and data 

mining tools for prediction forecasting and classification 

problems, model validation, applications in industry. 

 

   

*EN 413 798 สัมมนาและโครงการทางอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ 1(1-0-2) 

 Seminar and Industrial Capstone Design Projects  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี 

      การสัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการและการทําโครงการ

ทางอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ ในดานการจัดการองคกร  ผานการ

ลงมือปฏิบัติงานเปนทีม  โดยอาศัยทักษะและความรูเพื ่อนํามา

แกปญหาดานวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมีวิทยากรจากภายนอก

ภาควิชาและอาจารยเปนที่ปรึกษา   

            Practicing industrial engineering seminar and 

industrial capstone design projects using problem-based 

project. Teamwork practice in industrial engineering activities 

for the teamwork skill development. Project designed and 

 



solving, supervised by industry-related supervisor and 

lecturer. 

   

EN 414 105 เทคนิคการจําลองดวยคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Simulation Technique  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 001 203 # และ  EN 413 101 #   

 

           การจําลองดวยคอมพิวเตอรขั ้นแนะนํา เทคนิคการสราง

จํานวนสุม เทคนิคมอนติคารโลของการจําลอง ภาษาที่ใชในการ

จําลองดวยคอมพิวเตอร วีบีเอ และซิมาน การประยุกตการจําลองใน

ปญหาดานธุรกิจและอุตสาหกรรม กรณีศึกษาดานแถวคอย บัญชี

สิ่งของและการกําหนดงาน 

 

 

Introduction to computer simulation, random 

number generation techniques, Monte-Carlo technique of 

simulation, computer simulation languages VBA and 

SIMAN, applications of simulation to business and 

industrial problems, case studies on queuing, inventory 

and scheduling systems 

 

   

EN 414 106 การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Design of Engineering Experiments  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 401 207    

 

 สถิติขั้นแนะนํา การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรมข้ัน

แนะนํา การทดลองที ่ม ีปจจัยเชิงเดี ่ยว การออกแบบบล็อกสุม

สมบูรณ จัตุรัสละตินและการออกแบบที่เกี่ยวของ การทดลองแบบ

แฟคตอเรียล การออกแบบเศษสวนแฟคตอเรียล การถดถอยเชิง

เสนและระเบียบวิธีพื้นผิวผลตอบสนองข้ันแนะนํา 

 

 

Introduction to statistics, Introduction to design of 

engineering experiments, experiments with a single factor, 

randomized complete block designs, latin squares and 

related designs, factorial designs, fractional factorial 

designs, introduction to regression and response surface 

methodology 

 

   

**EN 414 117 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 3(3-0-6) 



 Project Feasibility Study  

 
เงื่อนไขของรายวิชา :  EN 413 106 # และ EN 413 400 # และ 

(EN 413 301 # หรือ EN 463 103 #) 
 

 

           การศึกษาความเปนไปไดของโครงการขั ้นแนะนํา การ

วางแผนโครงการ การวิเคราะหโครงการโดยใชบูรณาการองคความรู

ดานวิศวกรรมอุตสาหการในดานตางๆ ไดแก การวิเคราะหดาน

ตลาด การวิเคราะหดานเทคนิควิศวกรรม การวิเคราะหดานการเงิน 

และดานการบริหารการวิเคราะหโครงการภายใตความเสี่ยงและ

ความไมแนนอน การติดตามและประเมินผลโครงการ กรณีศึกษา

ของการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 

 

 

           Introduction to project feasibility study, project 

analyses on intregrated industrial engineering knowledge 

involving marketing, technical, financial, and managerial 

issues, analyzing the project under risk and uncertainty, 

project monitoring and evaluation, case studies of project 

feasibility studies 

 

   

EN 414 108 การจัดการทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี   

 

           แนวคิดของการจัดการทางวิศวกรรม การจําลองแบบการ

ตัดสินใจและแขนงการตัดสินใจ การจําลองแบบดวยสมการถดถอย  

การจําลองแบบการควบคุมวัสดุคงคลัง การประยุกตใชและการ

วิเคราะห การจําลองแบบกําหนดการเชิงเสนตรงดวยคอมพิวเตอร  

กําหนดการเชิงจํานวนเต็ม กําหนดการเชิงเปาหมายและกําหนดการ

เชิงไมเปนเสนตรง การจําลองแบบโครงขายงาน การจัดการโครงการ  

การจําลองแบบซิมมูเลชั่น และการวิเคราะหแบบมารคอฟ 

 

 

           Concepts of engineering management,  decision 

models and decision trees, regression models, inventory 

control models, linear programming modeling applications 

and computer analysis, integer programming, goal 

programming and nonlinear programming,  network 

models, project management,  simulation modeling and 

markov analysis 

 



   

**EN 414 109 เทคนิคขั้นพ้ืนฐานการหาคาเหมาะที่สุด 3(3-0-6) 

 Basic Optimization Technique  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 413 101 #   

 

 ขั้นตอนทางคณิตศาสตรสําหรับเทคนิคการหาคาเหมาะ

ที่สุด เทคนิคการทําใหเหมาะสมที่สุดแบบไมมีเงื่อนไขบังคับ เทคนิค

แบบมีเงื่อนไขบังคับเสมอภาค เทคนิคแบบมีเงื่อนไขบังคับไมเสมอ

ภาค เทคนิคกําหนดการเชิงเสนและไมเชิงเสน 

 

 

 Mathematical procedures for optimization 

techniques, unconstrained optimization techniques, 

equality constrained optimization techniques, inequality 

constrained optimization techniques, some linear and 

nonlinear programming techniques 

 

   

**EN 414 110 การวิเคราะหการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

 Decision Analysis  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 413 101 #  

 

 หลักมูลของการทําการตัดสินใจตามเหตุผลขั ้นแนะนํา 

แขนงการตัดสินใจ ทฤษฎีอรรถประโยชน ทฤษฎีเกมส แบบจําลอง

การตัดสินใจของมารคอฟ การประยุกตการวิเคราะหการตัดสินใจใน

การวิจัยดําเนินงาน ระบบการผลิต วิศวกรรมคุณภาพ การประกัน

และการวางแผนทางการเงิน 

 

 

           Introduction to the fundamentals of rational 

decision- making, decision trees, utility theory, game 

theory, markovian decision models.  Application of 

decision analysis in operations research, production 

systems, quality engineering, insurance and financial 

planning 

 

   

EN 414 112 วิศวกรรมคุณคา 3(3-0-6) 

 Value Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 
 ประวัติและหลักมูลของวิศวกรรมคุณคาขั ้นแนะนํา การ

วางแผนงาน การจัดการโปรแกรม การเลือกโครงการ โปรแกรม
 



ตนทุนเปาหมาย โปรแกรมการลดตนทุน การวิเคราะหขอมูลใน

วิศวกรรมคุณคา การประยุกตและกรณีศึกษา 

 

 History and fundamentals of value engineering, 

job plan, program management, project selection, cost 

target program, cost reduction program, data analysis in 

value engineering, applications and case studies 

 

   

EN 414 113 ระบบการผลิตและการควบคุมพัสดุคงคลัง 3(3-0-6) 

 Production Systems and Inventory Control  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 413 103 หรือ EN 413 106  

 

 การวิเคราะหระบบการผลิตและพัสดุคงคลังแบบจําลอง

พัสดุคงคลังที่เปนเชิงตัวกําหนด แบบจําลองพัสดุคงคลังที่เปนแบบ

เฟนสุม การวางแผนการผลิตกรณีความตองการคงที่ ปญหาผสม

ผลิตภัณฑและการเลือกกระบวนการ การวางแผนการผลิตสําหรับ

ผลิตภัณฑหลายชนิดและมีการผลิตหลายชวง 

 

 

 Analysis of production systems and inventory 

control, deterministic inventory model, stochastic inventory 

model,  production planning for constant demand, product-

mixed problem and processes selection, production 

planning for multi-stage production and multi-products 

 

   

*EN 414 114 การตลาดดิจิทัลสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

 Digital Marketing for Engineers  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

          กรอบความคิดการตลาดขั้นแนะนํา การวางแผนการตลาด 

โครงสรางการแบงสวนการกําหนดเปาหมายและการวางตําแหนง 

การพยากรณความตองการ การออกแบบผลิตภัณฑและการบริการ

แบบใหม การตลาดผสมผสาน และการตลาดรูปแบบดิจิทัลและ

ออนไลน 

         Introduction to marketing concepts, market 

planning, segmentation targeting and positioning 

framework (STP model), forecasting, new product and 

service design, market mix, and digital and online 

marketing 

 



   

*EN 414 115  เมตะฮิวริสติกสและการประยุกตขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Meta-Heuristics and Applications  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 413 101 #  

 

ปญหาการหาคาเหมาะที่สุดเชิงการจัด แนวทางการแกปญหา 

การหาคาเหมาะที่สุดเชิงการจัดแบบดีสครีต อัลกอริทึมแมนตรง 

แนวทางการแกปญหาแบบศึกษาสํานึก แนวทางการแกปญหาแบบ

เมตะฮิวริสติกส 

Combinatorial optimization problem, approaches for 

discrete combinatorial optimization problem, exact 

algorithm, heuristic approach, meta-heuristic approach 

 

   

*EN 414 116  การจัดตารางงานเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Introduction to scheduling  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

ทฤษฎีการจัดตารางเวลางานเบ ื ้องตน ส ําหรับการจัด

ตารางเวลาเครื่องจักรเดี่ยวและหลายเครื่อง การสรางรูปแบบของ

ปญหา การประยุกตใช การกําหนดการเชิงเสน การกําหนดการ

จํานวนเต็ม และข้ันตอนวิธีการฮิวริสติก 

Introduction to scheduling theory for single machine 

and multiple machines, problem formulations, 

applications of linear programming, integer programming 

and heuristic algorithm. 

 

 

 

 

 

 

**EN 414 201 วิศวกรรมและการจัดการคุณภาพขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Quality Engineering and Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 413 200 #  

 

 แนวคิดทางวิศวกรรมและการจัดการคุณภาพ เทคนิคการ

ปรับปรุงคุณภาพ การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการผลิตและ

ผลิตภัณฑ การประยุกตใชหลักการทางสถิติในงานวิศวกรรมและการ

จัดการคุณภาพ แนวคิดพื้นฐานทางระบบและมาตรฐานคุณภาพ 

การประยุกตใชคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมและการจัดการคุณภาพ 

 



 

 Quality engineering and management concepts, 

quality improvement techniques, process and product 

design and improvement, statistical applications in quality 

engineering and management, basic fundamentals of 

quality systems and standards, computer applications in 

quality engineering and management 

 

   

*EN 414 202 วิศวกรรมคุณภาพและการจัดการ 3(3-0-6) 

 Quality Engineering and Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

            แนวคิดทางว ิศวกรรมคุณภาพและการจ ัดการ การ

ออกแบบและปรับปรุงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ เทคนิคการ

ปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ การประยุกตใช

หลักการทางสถิติในงานวิศวกรรมคุณภาพและการจัดการ และ

หัวขออ่ืนๆ ที่เก่ียวของดานวิศวกรรมคุณภาพและการจัดการข้ันสูง               

           Concepts of quality engineering and management, 

Design and improvement of manufacturing processes and 

products, Quality improvement techniques in 

manufacturing processes and products, Statistical 

applications in quality engineering and management, and 

Other topics related to advanced quality engineering and 

management 

 

   

**EN 414 303 การยศาสตร 3(3-0-6) 

 Ergonomics  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  EN 412 300 #  

 

 การยศาสตรขั้นแนะนํา มานุษยมิติ สมรรถภาพของมนุษย 

การออกแบบระบบสําหรับสิ ่งแวดลอมในการทํางานของคนกับ

เครื่องจักร สิ่งแวดลอมโดยรอบ อุณหภูมิและภูมิอากาศ ความสวาง 

เสียง การสั่นสะเทือน และความดัน ที่มีผลตอประสิทธิภาพและ

ความเปนอยูที่ดีของมนุษย 

 

 

 Introduction to ergonomics, the study of 

anthropometry, human capabilities, systems design for the 

man- maching environment interfaces, ambient 

 



environment, temperature and climate, illumination, 

noise, vibration and pressure that affect human well-being 

and efficiency 

   

EN 414 505 เคร่ืองมือกล  3(3-0-6) 

 Machine Tools    

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 412 500   

 

          ชนิดของเครื่องมือกลและการประยุกตใชงาน เครื่องมือกล

สําหรับงานหลอ การขึ้นรูปโลหะ กระบวนการตัดเฉือนวัสดุออก 

โครงสรางของเคร่ืองมือกล หนวยขับเคลื่อนและสงกําลัง การนําทาง

แบบเชิงเสนและโรตารีพื้นฐาน การติดตั้งและบํารุงรักษาเครื่องมือ

กล ระบบควบคุมเคร่ืองมือกล  

 

 

Types of machine tools and applications, 

machine tools for casting, metal forming, materials 

removal processes, structure of machine tools, drive and 

transmission units, linear and rotary guides bearings, 

machine tools  installation and maintenance, basic 

machine tools control systems 

 

 

EN 414 506 วิศวกรรมเคร่ืองมือ 3(3-0-6) 

 Tools Engineering    

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี   

 

             อุปกรณทางกลในการผลิต เครื ่องมือการเคลื ่อนยาย  

เคร ื ่องม ือการย ึด การออกแบบเคร ื ่อม ืออ ิงขนาดและความ

คลาดเคลื ่อนยินยอมของชิ ้นงาน การเลือกและการคํานวณของ

ชิ้นสวนทางกลสงแรง 

 

 

             Mechanical devices in manufacturing including 

moving tools , fixing tools, measuring, assembling, welding 

process and handling, tools designed from workpiece 

dimensions and tolerances design, stacking tolerances, 

selection and calculation of  force transmission 

mechanical components 

 

   

EN 414 507 เทคโนโลยีการหลอ 3(2-3-6) 



 Foundry Technology  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 412 500   

 

             กระบวนการหลอข้ันแนะนํา การทํากระสวน การทําแกน

และแบบหลอ การหลอมและการเท การทําความสะอาดและตกแตง  

เทคโนโลยีการหลอ เทคนิคการผลิต 

 

 

Introduction to casting processes, pattern making, 

molding and core making, melting and pouring, cleaning 

and finishing, foundry technology, production techniques 

 

   

EN 414 508 เทคโนโลยีการเชื่อม 3(2-3-6) 

 Welding Technology  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 412 500   

 

            การเชื่อมโลหะขั้นแนะนํา กระบวนการเชื่อมและหลักมูล

ของการเชื่อม การบัดกรี กระบวนการเชื่อมแบบพิเศษ เทคโนโลยี

การเชื่อมและการประยุกต 

 

 

Introduction to metal welding, welding processes 

and fundamental of welding, brazing and soldering, special 

welding processes, welding technology and applications 

 

 

EN 414 509 การผลิตอุปกรณไมโครและนาโนอิเล็กทรอนิกสขั้นแนะนํา                          3(3-0-6) 

 
Introduction to Micro- and Nano- Electronics 

Manufacturing 

 

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

การผลิตอุปกรณไมโครอิเล็กทรอนิกส ผังโรงงานผลิต หอง

สะอาด การผลิตซิลิกอนผลึกเดี่ยว กระบวนการ เทอรมอลออกซิเด

ชัน การโดป โฟโตลิโทรกราฟฟ การกัดผิว การเคลือบฟลมบาง 

สมบัติเฉพาะของวัสดุนาโน เทคนิคการสรางแบบขนาดนาโน 

 

 

Micro-  and Nano- electronics manufacturing, plant 

layout, cleanroom, manufacturing of single- crystal silicon, 

thermal oxidation process, doping, photolithography, 

etching, thin film deposition, unique properties of 

nanomaterials, nano atterning techniques    

 

   

EN 414 510 การออกแบบเคร่ืองมือและแมพิมพ 3(2-3-6) 



 Tools and Die Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

             แนะนําการออกแบบเครื่องมือและแมพิมพ การออกแบบ

จิ๊กสและฟกเจอร เครื่องอัดโลหะ การคํานวณกําลังอัด พื้นฐานการ

ออกแบบแมพิมพข้ึนรูปตางๆ วัสดุทําแมพิมพและผิวสําเร็จ   

 

 

            Introduction to tools and die design, jig and fixture 

design, metal press, calculation of press power, basic die 

design in forming processes, die materials and surface finish  

 

*EN 414 511 เทคโนโลยีการผลิตและการทําใหเปนอัตโนมัติ 3(2-3-6) 

 Manufacturing and Automation Technology  

 

เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี 

              เทคโนโลย ีการผล ิตข ั ้นส ูง ทฤษฎีและแนวคิดของ

กระบวนการผลิตสมัยใหม กระบวนการผลิตแบบใกลรูปรางสุดทาย 

ปจจัยและเครื่องมือที่เกี่ยวของกับการขึ้นรูป การประยุกตใชการ

ควบคุมไฮดรอลิกและนิวเมติกส การควบคุมแบบปอนกลับ พีแอลซี

ข้ันแนะนํา 

              Advanced manufacturing technology, theory and 

concept of modern manufacturing processes, Near-Net-

Shape processes, factors and tools involved in forming 

processes, application of hydraulics and pneumatic 

controls, feedback controls, introduction to programmable 

logic controller (PLCs) 

 

 
 

 
 

EN 414 601 การผุกรอนของโลหะและโลหะผสม 3(3-0-6) 

 Corrosion of Metals and Alloys  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 412 500 #  

 
 การผุกรอนของวัสดุขั้นแนะนํา หลักการของการผุกรอน 

รูปแบบของการผุกรอน การปองกันการผุกรอน 
 

 
 Introduction to corrosion of materials, corrosion 

principles, forms of corrosion, corrosion prevention 
 

   

EN 414 602 กรรมวิธีทางความรอนของโลหะและโลหะผสม 3(2-3-6) 

 Heat Treatment of Metals and Alloys  



 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 002 204 #  

 

 กรรมวิธีทางความรอนของโลหะขั้นแนะนํา กรรมวิธีทาง

ความรอนของเหล็กกลา กรรมวิธีทางความรอนของเหล็กหลอและ

เหล็กกลาเครื ่องมือ กรรมวิธีทางความรอนของโลหะนอกตระกูล

เหล็ก 

 

 

 Introduction to heat treatment of metals, heat 

treating of steels, heat treating of cast irons and tool steels, 

heat treating of nonferrous metals  

 

EN 414 603 ไตรโบโลยี 3(3-0-6) 

 Tribology  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 002 204 #  

 
 หลักมูลไตรโบโลยี การสึกหรอ ความเสียดทาน การหลอ

ลื่น ความหยาบของพื้นผิว การชุบผิวแข็ง การทดสอบไตรโบโลยี  
 

 

Fundamentals of tribology, wear, friction, 

lubrication, surface roughness, hard facing, tribology 

testing 

 

 

EN 414 604 วัสดุชีวภาพ 3(3-0-6) 

 Biomaterials   

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 วัสดุชีวภาพและความเขากันไดทางชีวภาพ วัสดุชีวภาพ

ประเภทโลหะ วัสดุชีวภาพประเภทเซรามิก วัสดุชีวภาพประเภทพอ

ลิเมอรและวัสดุผสมชีวภาพ หลักการและทฤษฎีสําคัญทางกลศาสตร

ของวัสดแุละการทดสอบวสัดุชีวภาพ  

 

 

Biomaterial sand biocompatibility, metallic 

biomaterials, ceramic biomaterials, polymeric biomaterials 

and biocomposites, principles and theories of mechanic of 

materials, biomaterials testing  

 

   

EN 414 774  หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3(3-0-6) 

 Special Topics in Industrial Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 
ศึกษาหัวขอและวิวัฒนาการดานวิศวกรรมอุตสาหการ

ใหมๆ ที่นาสนใจ หัวขอในแตละภาคการศึกษาอาจจะแตกตางกันไป 
 



 

Selected topics and technological development 

of current interest will be discussed.  The course subjects 

may vary from semester to semester 

 

   

EN 414 775  หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุ 3(3-0-6) 

 Special Topics in Materials Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี   

 

หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุ หัวขอปจจุบันที่นาสนใจดาน

การพัฒนาวัสดุใหมๆ หัวขอในแตละภาคการศึกษาอาจจะแตกตาง

กันออกไป  

Special topics in materials engineering, current 

interest on development of materials, course subjects 

may vary from semester to semester 

 

   

EN 414 776  หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมการผลิต 3(3-0-6) 

 Special Topics in Manufacturing Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี   

 

หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ 

หัวขอปจจุบันที่นาสนใจดานการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม 

หัวขอในแตละภาคการศึกษาอาจจะแตกตางกันออกไป  

       Special topics in manufacturing engineering, product 

design, current interest on development of modern 

manufacturing technology, course subjects may vary from 

semester to semester 

 

   

**EN 414 785  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 6 หนวยกิต 

 Cooperative Education in Industrial Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  EN 003 102  

 นักศึกษาตองปฏิบัติงานจริงดวยความรับผิดชอบในงานสาขา

วิศวกรรมอุตสาหการ โดยตองปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการ

ทํางานที่ชัดเจนตามที่ไดรับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษา ไมนอย

กวา 16 สัปดาห ตอเนื่องกัน โดยที่ลักษณะงานตองแตกตางไปจาก

การดูงานหรือฝกงานทั่วไป นักศึกษาตองเขียนรายงานเชิงเทคนิค

และถูกประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลของรายวิชา 

 



 Each student required to work responsively in the 

area of Industrial engineering, Fulltime work plan must be 

established and followed under supervision of his/ her 

advisors at least 16 weeks, Job description must be 

different from that of normal practical training or visiting, 

student required to write a technical report and assessed 

by subject committee 

 

   

EN 414 800 โลจิสติกส 3(3-0-6) 

 Logistics  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

   โลจิสติกสและการจัดการโซอุปทานข้ันแนะนํา ยุทธศาสตร

และการวางแผนโลจิสติกส ความสําคัญของโลจิสติกสและการ

บริการลูกคา องคประกอบโลจิสติกส การกําหนดที่ตั้ง การพยากรณ

ความตองการโซอุปทาน การจัดหาทรัพยากรการผลิต หลักมูลฐาน

ดานการขนสง การขนสงและกระจายสินคา การจัดการสินคาคงคลัง 

การจัดเก็บและการขนยาย การวางแผนเครือขายโลจิสติกส การ

วิเคราะหและควบคุมตนทุนโลจิสติกส เทคโนโลยีและสารสนเทศ

ดานโลจิสติกส กรณีศึกษาทางโลจิสติกส 

 

 

  Introduction to logistics and supply chain, logistics 

strategy and planning, Importance of logistics to customer 

service, logistics components, forecasting supply chain 

requirement, production resource procurement, transport 

fundamentals, transportation and distribution, inventory 

management, storage and handling, logistics network 

planning, logistics cost analysis and control, logistics 

technology and information, logistics case studies 

 

 

EN 414 801 การจัดการโลจิสติกสทางการเกษตร  3(3-0-6) 

 Agricultural Logistics Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 โซอุปทานทางการเกษตร การพยากรณทางการเกษตร การ

ตัดสินใจในการเลือกแหลงผลิตในโซอุปทานทางการเกษตร การ

วางแผนและการจัดตารางการเพาะปลูก ปริมาณการสั่งผลิตแบบ

 



พลวัต การจัดการสินคาคงคลังของสินคาที่เนาเสียได การจัดการการ

ขนสงสินคาทางการเกษตร ระบบการขนถายวัสดุของสินคาทาง

การเกษตร ระบบพันธมิตรในโซอุปทานสินคาทางการเกษตร การ

จัดการขอมูลขาวสารในโซอุปทานของสินคาทางการเกษตร  

 

 Agricultural supply chain, agricultural forecasting, 

sourcing decisions in the agricultural supply chain, crop 

planning and scheduling, dynamic lot sizing, inventory 

management for perishable products, transportation 

management for agricultural products, material handling 

systems for agricultural products, partnership systems in the 

agricultural supply chain, information management in the 

agricultural supply chain 

 

 

EN 414 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมอุตสาหการ 1(0-3-2) 

 Industrial Engineering Pre-Project  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 เลือกหัวของานโครงการ โดยความเห็นชอบของอาจารยที่

ปรึกษาโครงการ ศึกษาวิธีทําโครงการ วัตถุประสงค แผนงานและ

ขั้นตอนดําเนินงาน ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ การ

เขียนรายงาน  นําเสนอโครงการและสอบปากเปลา 

 

 

 Select project topic approved by the supervisor, 

study of methodology, objectives, work plan and 

procedure, literature review, writing report, project 

presentation and oral exam 

 

   

EN 414 999 โครงการวิศวกรรมอุตสาหการ  2(0-6-3) 

 Industrial Engineering Project  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : EN 414 998 หรือตองไดรับอนุญาตจาก

สาขาวิชาฯ 
 

 

 นักศึกษาจะตองดําเนินงานโครงการทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

ตอจากงานเตรียมโครงการวิศวกรรมอุตสาหการ จัดทําและนําเสนอ

รายงานจนเสร็จสมบูรณ 

 



 

 Students have to continue their work from pre-

project study in industrial engineering topics, submit final 

report and give project presentation  

 

**EN 512 303 อุณหพลศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Thermodynamics I  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 501 005  

 

แนวค ิดและน ิยามทางอ ุณหพลศาสตร   สมบ ัต ิและ

กระบวนการของแกสอุดมคติ ไอนํ้า และสสารอ่ืนๆ งานและพลังงาน 

กฎขอที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร กฎขอที่สองของอุณหพลศาสตร 

เอนโทรป วัฏจักรคารโน พื้นฐานการถายโอนความรอน วัฏจักรกําลัง

แกส วัฏจักรกําลังไอและวัฏจักรกําลังรวม วัฏจักรความเย็น 

 

 

 

Thermodynamic concepts and definitions, 

properties and processes of ideal gas, steam and some 

other substances, work and energy, the first law of 

thermodynamics, the second law of thermodynamics, 

entropy, Carnot cycle, basic heat transfer, gas power 

cycles, vapor and combined power cycles, refrigeration 

cycles 

 

   

EN 900 003 หลักการบินเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Fundamentals of flight  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

           หลักการบิน สภาพแวดลอมสําหรับการบิน ระบบและ

สมรรถนะของอากาศยาน สรีรวิทยาการบิน การตัดสินใจของผูที่ทํา

หนาที่เดินอากาศ 

 

 

          Principles of flight, the flight environment, aircraft 

systems and performance, aviation physiology, 

aeronautical decision making 

 

   

EN 900 004 ปฏิบัติการดานการบิน 3(3-0-6) 

 Flight Operation  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 
          กฎการบิน และการบริการจารจรทางอากาศ นิรภัยการบิน 

กฎหมายดานการบิน ระบบเครื ่องชวยเดินทาง ความรู พื ้นฐาน
 



เกี่ยวกับอากาศยาน ระบบการสื่อสาร และเครื่องหมายที่เกี่ยวของ

กับการบิน ขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับทาทางการบินในสภาวะปกติและ

สภาวะฉุกเฉิน 

 

          Rules of the air and air traffic service, flying safety, 

air law, radio navigation systems, technical type 

knowledge, radio telephony and signals, normal and 

emergency procedure 

 

   

**EN 900 005 อุตุนิยมวิทยาการบิน และ การเดินอากาศ 2(1-2-3) 

 Aviation Weather and Navigation  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

          อุตุนิยมวิทยาสําหรับนักบินการแปลขอมูลสภาพอากาศ 

เทคนิคการนําทางเบื้องตน การคํานวณสมรรถนะและวิธีการวาง

แผนการบิน 

 

 

          Meteorology for pilots, interpreting weather data, 

basic navigation, flight performance calculation and 

planning performance 

 

   

**EN 900 006 บูรณาการความรูดานนักบินและทักษะดานการบิน 3(2-2-5) 

 Integration Pilot Knowledge and Skills  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

          การบริการภาคพื้น ระบบการจัดการความปลอดภัยระบบ

บริหารงานคุณภาพ การวางแผนและควบคุมการผลิตการขนสง

สินคาอันตราย การใชคอมพิวเตอรเพื ่อการวางแผนการบิน การ

ฝกอบรมสําหรับพนักงานอํานวยการบิน การวางแผนและควบคุม

การผลิต การเตรียมความพรอมสําหรับการสอบ  

 

  Ground handling, safety management system, 

quality management system, planning and production 

control, transportation of dangerous goods, computer for 

flight planning, the dispatcher training, planning and 

production control, examination and preparation 

 

   

GE 151 144 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism  



 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรม

ตะวันตก วัฒนธรรมตะวันออก วัฒนธรรมอาเซียน วัฒนธรรมไทย 

และวัฒนธรรมอีสาน การเปลี ่ยนแปลงทางสังคม และกระแส

โลกาภิวัฒนกับผลกระทบทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับวิถีชีวิต 

 

 

Culture and cultural diversity, western culture, 

eastern culture, ASEAN culture, Thai culture and Isan 

culture, social changes and globalization and their impact 

on culture and culture in way of life 

 

 

*GE 341 511 การคิดเชิงคํานวณและเชิงสถิติสําหรับเอบีซดี ี 3(2-2-5) 

 Computational & Statistical Thinking for ABCD  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

แนวคิดเก่ียวกับการคิดเชิงคํานวณและเชิงสถิติสําหรับการ

แกปญหา การวิเคราะหสถานการณปญหา หลักการสรางขั้นตอนวิธี

และโมเดล เทคโนโลยีดิจิทัลและเคร่ืองมือในการแกปญหา การเขียน

โปรแกรมและกระบวนการแกปญหา การประเมินผลและปรับปรุง

กระบวนการแกปญหา จริยธรรมทางวิชาการ การเขียนในเชิง

วิชาการ การนําเสนอ 

Concepts of computational and statistical 

thinking for problem solving, analyzing the problem 

situations, producing algorithms and models, digital 

technology and tools for problem solving, programming 

and problem solving process, assessment and 

improvement of problem solving process, academic 

ethics, academic writing, presentation and critique 

 

   

*GE 341 512 เอบีซีดีสําหรับทกุวิชาชีพ 3(2-2-5) 

 ABCD for All Professions  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

แนะนําเทคโนโลยีดิจ ิท ัลสําหรับการจัดการขอมูล การ

ประมวลผลขอมูล การประยุกตใชปญญาประดิษฐ การประมวลผล

แบบกลุมเมฆ การรักษาความมั่นคงและความเปนสวนตัวของขอมูล 

 



สกุลเงินดิจิทัลขั้นแนะนํา บล็อกเชนขั้นแนะนํา สัญญาอัจฉริยะข้ัน

แนะนํา ตัวอยางการประยกุตใชในดานตางๆ 

Introduction to digital technology for data 

management, data processing, applying artificial 

intelligence, cloud computing, data security and data 

privacy, introduction of cryptocurrency, introduction of 

blockchain, introduction of smart contract, example 

applications in various areas 

   

LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

 English I  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี  

 พัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง ในชีวิตประจําวัน การ

เลาเรื ่องราวเกี ่ยวกับตนเอง การแสดงความรู ส ึก การบรรยาย

บุคลิกภาพ การบรรยายลักษณะคน สิ่งของ สถานที่ การตรวจสอบ

ความเขาใจความหมาย การบอกเลาประสบการณ (โดยรวมเนื้อหา

ระดับ 1 ถึงระดับ 5)      

           Development of reading, writing, speaking, and 

listening skills for use in every-day life; expressing feelings; 

describing personalities, human characteristics, objects, 

places; inspecting and understanding meanings and 

relating experiences (Levels 1 to 5) 

 

LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 English II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : 000 101 หรือ LI 101 001 หรือ เทียบเทา  

 ทักษะการฟง พูด อาน เขียน ในบริบทเชิงวิชาการเบื้องตน 

การแสดงความรูสึก การตั้งคําถาม การเปรียบเทียบ และการแสดง

ความคิดเห็น (โดยรวมเนื้อหาระดับ 2 ถึงระดับ 6) 

Listening, speaking, reading and writing skills in basic 

academic contexts: expressing feelings, asking questions, 

making comparison and contrast; and expressing ideas. 

(Levels 2 to 6) 

 

 

LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3  3(3-0-6) 



 English III  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  000 102 หรือ LI 101 002 หรือ เทียบเทา  

 ทักษะการฟง พูด อาน เขียน เชิงวิชาการ การนําเสนอ การ

อภิปราย การแสดงความคิดเห็น การตีความ การเขาใจความหมายจาก

บริบท การจับใจความสําคัญ (โดยรวมเนื้อหาระดับ 3 ถึงระดบั 7) 

Academic English skills in listening, speaking, 

reading, writing, presentation, discussion, expressing ideas, 

interpretation, understanding context clues, finding main 

ideas (Levels 3 to 7) 

 

   

LI 102 004 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 

 English IV  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  000 103 หรือ LI 102 003 หรือ เทียบเทา  

 ทักษะการฟง พูด อาน เขียนเชิงวิชาการข้ันสูง การฟงบรรยาย 

การแสดงความคิดเห็นกับเรื่องราวตางๆ การพูดเพื่อโนมนาว การ

รายงานสถานการณ การว ิ เคราะหข อม ูลข าวสาร การเขียน

เรียงความ (โดยรวมเนื้อหาระดับ 4 ถึงระดับ 8) 

Listening, speaking, reading and writing skills focusing 

on academic uses, expressing opinions on given themes, 

inducing speaking, reporting situations, analyzing 

information, and essay writing. (Level 4 to 8)  

 

SC 201 005 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry  

 

เงื่อนไขของรายวิชา : CON SC 201 006 

 บทนํา ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี แกส 

ของแข็ง ของเหลวและสารสะลาย อุณหพลศาสตรเคมี ระบบการ

ถายโอนอิเล็กตรอน จลนพลศาสตรเคมี สมดุล เคมีและสมดุลไอออน 

ตารางธาตุ และธาตุเรพรี เซนเททีฟ โลหะแทรนซิชัน เคมีนิวเคลียร 

 Introduction, stoichiometry, atomic structure, 

chemical boding, gas, solid, liquid and solution, chemical 

thermodynamics, electron transferring system, chemical 

kinetics, chemical and ionic equilibria, periodic table and 

representative elements, transition metals, nuclear 

chemistry 

 



   

SC 201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 

 General Chemistry Laboratory  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : CON SC 201 005 หรือ CON SC 201 

007 หรือ CON SC 201 008 

 

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา SC 201 005 (เคมีทั่วไป) 

หรือ SC 201 007 (เคมีพื้นฐาน) หรือ SC 201 008 (เคมีหลักมูล) 

 The la  boratory experiments related to contents 

in SC 201 005 ( General Chemistry)  or SC 201 007 ( Basic 

Chemistry) or SC 201 008 (Fundamental Chemistry) 

 

   

SC 401 206 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 พีชคณิตเวกเตอรส ําหรับหาผลเฉลยของระบบสมการ 

พีชคณิตเวกเตอรใน 2 มิติและ 3 มิติ เรขาคณิตวิเคราะห ลิมิตและ

ความตอเนื่องของฟงกชันคาจริงตัวแปรเดียว อนุพันธของฟงกชันตัว

แปรเดียวและการประยุกต พิกัดเชิงขั้ว จํานวนเชิงซอน อุปนัยเชิง

คณิตศาสตร ปริพันธข้ันแนะนํา การหาปริพันธเชิงตัวเลข 

 

 

 Matrix algebra for solving system equations, vector 

algebra in 2- D and  3- D, analytic geometry, limits and 

continuity of real valued functions of one variable, 

derivatives and their applications, polar coordinates, 

complex number, math induction, introduction to integral,  

numerical integration 

 

   

SC 401 207 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Calculus for  Engineering  II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 401 206  

 

 เทคนิคของการหาปริพันธ การประยุกตของปริพันธของ

ฟงกชันตัวแปรเดียว ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความตอเนื่อง

ของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย ลําดับและอนุกรมอนันตของ

จํานวนจริง อนุกรมกําลัง สมการเชิงอนุพันธและการประยุกตข้ัน

แนะนํา 

 



 

 Techniques of integration, application of 

integration of  real valued functions of one variable, 

functions of several variables, limits and continuity of  

functions of several variable, partial derivatives, sequence 

and series of real numbers, power series introduction to 

differential equations and their applications 

 

   

SC 402 202 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) 

 Calculus for  Engineering  III  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 401 207  

 

 พีชคณิตเวกเตอรใน 3 มิติ เสนตรง ระนาบและพื้นผิวใน 3 

มิติ ปริภูมิยูคลิด ฟงกชันหลายตัวแปร จาโคเบียน การหาอนุพันธ

ของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธระบุทิศทาง การประยุกตของ

อนุพันธของฟงกชันหลายตัวแปร ปริพันธหลายชั้น ระบบพิกัดและ

การหาปริพันธในระบบตางๆ ปริพันธตามเสน ปริพันธตามผิว ทฤษฎี

บทปริพันธ 

 

 

 Vector algebra in three dimensions, line, plane and 

surface in 3D, euclidean space, functions of several 

variables, Jacobian, derivatives of functions of several 

variables, directional derivatives, applications of 

derivatives of functions of several variables, multiple 

integrals, coordinate systems and integration in various 

systems, line integrals, surface integrals, integral theorems 

 

   

SC 402 302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

 Differential Equations for Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 401 207  

 

 สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับสอง 

สมการเชิงอนุพันธอันดับสูง และการประยุกต สมการเชิงอนุพันธเชิง

เสนที่มีสัมประสิทธิ์เปนตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน ผล

การแปลงลาปลาซ และการประยุกต อนุกรมฟูเรียร ขอปญหาคา

ขอบ สมการเชิงอนุพันธยอยเบื้องตน 

 

 
 First order differential equations, second order 

differential equations, higher order  differential equations 
 



and applications, linear differential equations with variable 

coefficients, system of linear differential equations, 

Laplace transforms and applications, Fourier series, 

boundary value problems, elementary partial differential 

equations 

   

SC 501 003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

การวัดและวิเคราะหขอมูล การรวมแรงยอย โมดูลัสของยัง 

ลูกตุมนาิกาอยางงาย เคร่ืองชั่งความถวงจําเพาะ การวัดความหนืด

ของของเหลวโดยใชกฎของสโตกส พลศาสตรการหมุน สัมประสิทธิ์

ของการขยายตัวตามเสน การสั่นพองในทออากาศ การทดลองของ

เมลด 

Measurement and data analysis, adding multiple 

forces, Young’s modulus, simple pendulum, Westphal 

specific gravity balance, measuring viscosity by Stokes’ 

law, rotational dynamics, coefficient of linear expansion, 

resonance in air columns and Melde’s experiment 

 

 
 

 
 

SC 501 004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 วีทสโตนบริดจ แทนเจนตแกลวานอมิเตอร วงจร RC มัลติ

มิเตอร ออสซิลโลสโคป การหาความยาวโฟกัสของกระจก การหา

ความยาวโฟกัสของเลนส การหาคาดัชนีหักเหของของเหลว สเปก

โตรมิเตอร วงแหวนของนิวตัน 

 Wheatstone bridge, tangent galvanometer, RC-

circuit, mustimeter, oscilloscope, determine the focal 

lengths of the concave and convex spherical mirrors, 

determine the focal lengths of the concave and convex 

lenses, determine of the refractive  index of liquid by using 

 



a convex lens and a plane mirror, spectrometer and 

Newton’s rings 

   

SC 501 005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

      เวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ การคงตัวของโมเมนตัมและ

พลังงาน การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็ง

เกร็ง กลศาสตรของของไหล ความรอน และเทอรโมไดนามิกส 

อันตรกิริยาความโนมถวง 

 Vectors, force and motion, conservation of 

momentum and energy, oscillation motion, rigid bodies 

motion, fluids dynamics, heat and thermodynamics and 

gravitational interaction 

 

   

SC 501 006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 อันตรกิริยาทางไฟฟา อันตรกิริยาทางแมเหล็ก สนามไฟฟา

สถิตและสนามแมเหล็กสถิต สนามแมเหล็กไฟฟาที ่ขึ ้นตอเวลา 

กระแสไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การเคลื ่อนที ่แบบคลื ่น คลื่น

แมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ทฤษฎีควอนตัมเบื้องตน โครงสราง

อะตอม นิวเคลียสและรังสีฟสิกสเบื้องตน   

 

 

 Electric interaction, magnetic interaction, 

electrostatic and static magnetic field, electromagnetic 

induction, electric current and electronics, wave motion, 

electromagnetic wave, optics, introduction to quantum 

theory, atomic structure nucleus and introduction to 

radiation physics 

 

   

SC 602 009 การเสี่ยงภัยและสถิติประกันภัยเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Introduction to Risk and Insurance Statistics  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 412 000  



 

 

          การเสี่ยงและการประกันภัยข้ันแนะนํา การประกันชวีิต การ

วางแผนการประกันภัยขั้นพื้นฐาน เบี้ยประกันภัย และปจจัยที่ใชใน

การคํานวณเบี้ยประกัน   สถิติประกันภัยเบื้องตน ตารางมรณะ เงิน

รายปตลอดชีพ เบี้ยประกันภัย และเงินสํารองสําหรับกรมธรรมการ

ประกันข้ันพื้นฐาน สิทธิเลือกอันไมอาจริบได และเบี้ยประกันรวม 

          Introduction to risk and insurance, life insurance, 

basic insurance plans, premium and factors use in 

calculation, Elementary of insurance statistics, mortality 

tables, life annuities, premiums and reserves for basic life 

insurance policies, non-forfeiture values and gross 

premiums 

 

 

เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1 เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2558 

2 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวดที่ 

10 ขอ 36 (เอกสารแนบทายหมายเลข 6) หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม 

3 สอบผานเกณฑการสอบวัดความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีขั ้นพื้นฐาน 

สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

4 เข าร วมกิจกรรมการเร ียนรู แบบบูรณาการครบตามเกณฑที ่ก ําหนด ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

5 มีผลการสอบวัดความรูทางภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยขอนแกนยอมรับ 

6 ผานเงื่อนไขในกลุมวิชาบังคับตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้ 

-  นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการทุกรายวิชา  และ 

-   นักศึกษาตองไดระดับคะแนนแตละวิชาไมตํ่ากวา C หรือตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 

2.00 โดยการคิดคาคะแนน G.P.A.Point คํานวณจากระดับคะแนนที่ดีที่สุดของแตละรายวิชา

ในกลุมวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ  และ 

-  สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา EN 414 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ จะ

ไดรับการยกเวนไมตองเรียนวิชา EN 414 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมอุตสาหการ และ 

EN 414 999 โครงการวิศวกรรมอุตสาหการ 

7 การใหอนุปริญญา  

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรที่สมควรไดรับอนุปริญญาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1) ไมอยูในระหวางการรับโทษทางวินัยที่ระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาหรืออนปุริญญา 



2) ไมเปนผูคางหนีส้ินกับทางมหาวิทยาลัย 

3) ศึกษาและสอบผานรายวชิาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรแลวและมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ไมถึง 2.00 แตไมตํ่ากวา 1.75 

 


