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ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):       วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส) 
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 วัตถุประสงค     

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2565) มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้  

1 มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตน มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว องคกร สังคม และประเทศชาติ 

ทําหนาที่เปนพลเมืองดี ประกอบวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ    

2 มีความรูความสามารถดานวิชาการในศาสตรดานวิศวกรรมโลจิสติกส ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตัิ 

สามารถประยุกตใชความรูในศาสตรดังกลาวไดอยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และการศึกษาตอ

ในระดับที่สูงข้ึน 

3 มีความสนใจใฝรู รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคมอยาง

ตอเนื่อง ทันตอความกาวหนา และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในศาสตรดานวิศวกรรมโลจิสติกส พรอม

ทั้งสามารถตอยอดความรูไดดวยตนเอง ตระหนักถึงความจําเปนในการเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพ 

4 มีสามารถในการคิดวิเคราะห ริเริ่มสรางสรรคงาน และแกไขปญหางานทางวิศวกรรมโลจิสติกส ไดอยาง

มีประสิทธภิาพและเหมาะสม โดยคํานึงถึงปจจัยทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศ  

5 มีวุฒิภาวะ ความเปนผูนํา มนุษยสัมพันธ มีจิตสาธารณะ และทักษะในการทํางานเปนหมูคณะและ

เครือขาย สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน สามารถบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6 ม ีความสามารถในการใช ภาษาอ ั งกฤษและศ ัพท  เทคน ิคทางวิชาช ีพในการต ิดต อส ื ่อสาร  

สามารถปฏิบัติงานในองคกรที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางได 
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7 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี โปรแกรมคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางาน

ดานโลจิสติกสไดอยางมีประสิทธิภาพ    

8 มีแนวคิดและทักษะของการเปนผูประกอบนวัตกรรม สามารถริเร่ิมและนําเสนอโครงการทางดานธุรกิจ

และเขาใจความรูในการประกอบอาชีพที่เปนธุรกิจของตนเองได 

 

โครงสรางหลักสูตร 

 จํานวนหนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 136 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1.1 กลุมวิชาภาษา  

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวทิยาศาสตร  

30 

12 

6 

12 

2) หมวดวิชาเฉพาะ             ไมนอยกวา 100 

ฝกงาน สหกิจศึกษา 

2.1 กลุมวิชาพื้นฐาน 38 38 

2.2 กลุมวิชาบังคับ 56 53 

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

ตามกลุมวิชาดังตอไปนี้ 

(1) กลุมวิชาภาษา               12 หนวยกิต 

• ภาษาอังกฤษ                                                                6 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุ มวิชาภาษาอังกฤษทุกรายวิชา 

ดังตอไปนี้ 

IC 011 001 การอานและการเขียนเชงิวิพากษ 

Critical Reading and Writing 

3(3-0-6) 
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IC 011 002  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

Academic English 

 

3(3-0-6) 

•  ภาษาตางประเทศภาษาที่สอง                                           6 หนวยกิต 

   นักศึกษาตองเลือกเรียนและสอบผานจากรายวิชาในกลุมวิชาภาษาตางประเทศ

ภาษาที่สอง ดังตอไปนี้ จํานวน 6 หนวยกิต โดยนักศึกษาสัญชาติไทยไมสามารถเลือกเรียนรายวิชา IC 

011 003 Thai for Foreigners I และ IC 011 006 Thai for Foreigners II ได นักศึกษาสัญชาติญี่ปุน

ไมสามารถเล ือกเร ียนรายวิชา IC 011 004 Japanese for Communication I และ IC 011 007 

Japanese for Communication II ได และนักศึกษาสัญชาติจีนไมสามารถเลือกเรียนรายวิชา IC 011 

005 Chinese for Communication I และ IC 011 008 Chinese for Communication II ได  

IC 011 003 ภาษาไทยสําหรับชาวตางชาต ิ1 

Thai for Foreigners I 

3(3-0-6) 

IC 011 004 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 

Japanese for Communication I 

3(3-0-6) 

IC 011 005 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 

Chinese for Communication I 

3(3-0-6) 

IC 011 006 ภาษาไทยสําหรับชาวตางชาต ิ2 

Thai for Foreigners II 

3(3-0-6) 

IC 011 007 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2 

Japanese for Communication II 

3(3-0-6) 

IC 011 008 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 

Chinese for Communication II 

3(3-0-6) 

 

(2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                               6  หนวยกิต  

                          นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุ มมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

จํานวน 6 หนวยกิต ทุกรายวิชาดังตอไปนี้  

IC 011 012 ภาวะผูนําและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 

Leadership and Change Management 

3(3-0-6) 

IC 011 015 การเตรียมความพรอมสําหรับการทํางาน และความเปนมืออาชีพ 

Career Preparation and Professionalism 

3(3-0-6) 

 

(3) กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร                            12 หนวยกิต                      

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

จํานวน 12 หนวยกิต ทุกรายวิชาดังตอไปนี้  
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IC 011 016 การรูสารสนเทศ 

Information Literacy 

3(3-0-6) 

IC 011 018 การคิดเชิงตรรกะและการแกปญหา 

Logical Thinking and Problem Solving 

3(3-0-6) 

IC 011 019 ผูประกอบการสรางสรรค 

Creative Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

IC 011 020 การวางแผนการเงินสวนบุคคลข้ันพื้นฐาน 

Basic Personal Financial Planning 

3(3-0-6) 

 

3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา 100 หนวยกิต 

(1) กลุมวิชาพ้ืนฐาน                                                  38 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  
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วิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรม 14 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 

*EN 003 206 หลักมูลของปญญาประดิษฐ  2(1-2-3) 

 Fundamentals of Artificial Intelligence  

 

(2) กลุมวิชาบังคับ                                                 53 หรือ 56 หนวยกิต  

วิชาพืน้ฐานวิศวกรรมโลจิสติกส  15  หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาพื้นฐานวิศวกรรมโลจิสติกส ทุกรายวิชาตอไปนี้ 

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 412 002 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกลและวัสด ุ 1(0-3-2) 

 Mechanical and Materials Engineering Laboratory  

EN 412 500 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 

 Manufacturing Processes  

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

**EN 512 303 อุณหพลศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Thermodynamics I  

   

วิชาชีพวิศวกรรมโลจิสติกส                                                                    38 หรือ 41  หนวยกิต 

นักศึกษาจะมีสิทธิ์สําเร็จการศึกษาตองผานเกณฑ ดังนี้ 
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-  นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาชีพวิศวกรรมโลจิสติกสทุกรายวิชา และ 

- นักศึกษาตองไดระดับคะแนนแตละวิชาไมตํ่ากวา C หรือตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมตํ่ากวา 2.00 

โดยการคิดคาคะแนน G.P.A. Point คํานวณจากระดับคะแนนที่ดีที ่สุดของแตละรายวิชาในกลุม

วิชาชีพวิศวกรรมโลจิสติกส และ 

-  สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา EN 464 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโลจิสติกส จะไดรับการ

ยกเวนไมตองเรียนวิชา EN 464 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมโลจิสติกส และ EN 464 999 

โครงการวิศวกรรมโลจิสติกส  

 

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

 Industrial Work Study and Productivity Improvement  

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

 Operations Research  

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

 Production Planning and Control  

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

 Quality Control   

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

 Safety Engineering  

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

 Engineering Economics  

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

 Project Feasibility Study  

EN 463 100 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน 3(3-0-6) 

 Logistics and Supply Chain Management   

*EN 463 103 การออกแบบและการจัดการคลงัสินคา 3(3-0-6) 

 Warehouse Design and Management  

*EN 463 104 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการและโลจสิติกส 1(0-3-2) 

 Industrial and Logistics Engineering Laboratory  

*EN 463 105 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑใหม  3(3-0-6) 
 Product Design and Development  

EN 463 761 สัมมนาทางวิศวกรรมโลจิสติกส 1(1-0-2) 

 Seminar for Logistics Engineering  

EN 464 103 การขนสงและการกระจายสนิคา  3(3-0-6) 

 Transportation and Distribution   
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*EN 464 204 แบบจําลองสมดลุทางดานโลจิสติกส 3(3-0-6) 

 Optimization Modeling for Logistics  

EN 464 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมโลจิสติกส 1(0-3-2) 

 Logistics Engineering Pre-Project  

EN 464 999 โครงการวิศวกรรมโลจิสติกส 2(0-6-3) 

 Logistics Engineering Project  

  

(3) กลุมวิชาเลือก                               ไมนอยกวา 3 หรือ 6 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเลือกเรียนและสอบผานรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาที่คณะฯ 

เปดเพิ่มเติมภายหลัง โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา 

EN 464 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโลจิสติกส อยางนอย 3 หนวยกิต หรือ สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา 

EN 463 796 การฝกงาน อยางนอย 6 หนวยกิต 

วิชาเลือกดานวิศวกรรมโลจิสติกส 

EN 412 600 โลหะกรรมกายภาพและเชิงกล  

Physical and Mechanical Metallurgy 

3(3-0-6) 

**EN 413 102 วิศวกรรมการซอมบํารุง  

Maintenance Engineering 

3(3-0-6) 

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

 Industrial Plant Design and Facilities Planning  

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

 Industrial Cost Analysis and Budgeting  

EN 413 501 ระบบควบคุมอัตโนมัติ  

Automatic Control System 

3(3-0-6) 

**EN 413 503 กระบวนการข้ึนรูป  

Forming Process 

3(3-0-6) 

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  

Basic Optimization Technique 

3(3-0-6) 

**EN 414 110 การวิเคราะหการตัดสินใจ  

Decision Analysis 

 

3(3-0-6) 
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EN 414 112 วิศวกรรมคุณคา  

Value Engineering 

3(3-0-6) 

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

 Introduction to Meta-Heuristics and Applications   

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

 Introduction to Quality Engineering and Management  

**EN 414 303 การยศาสตร  

Ergonomics 

3(3-0-6) 

EN 414 505

  

เคร่ืองมือกล  

Machine Tools 

3(3-0-6) 

EN 414 506 วิศวกรรมเคร่ืองมือ  

Tools Engineering 

3(3-0-6) 

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 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมการผลิต 3(3-0-6) 

 Special Topics in Manufacturing Engineering  

EN 463 101 วิศวกรรมการขนถายวัสด ุ 3(3-0-6) 

 Material Handling Engineering  

EN 464 201 แบบจําลองความนาจะเปนข้ันแนะนาํ 3(3-0-6) 

 Introduction to Probability Models  

EN 464 202 การวิเคราะหสมรรถนะและการตัดสินใจภายใตหลายเกณฑ 3(3-0-6) 

 Performance Analysis and Multiple Criteria Decision   

EN 464 203 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดานโลจิสติกส 3(3-0-6) 

 Management of Logistics Information Technology  

EN 464 774 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโลจิสติกส 3(3-0-6) 

 

Special Topics in Logistics Engineering  

  

วิชาเลือกดานวิศวกรรมอ่ืนๆ  

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

 Introduction to Railway System Engineering  

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

 Tribology in Railway System Engineering  
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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  
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                            (4)  กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา                          1 หรือ 6 หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งดังตอไปนี้ 

EN 463 796 การฝกงาน 1 (0-3-1) 

 Practical Training ไมนับหนวยกิต 

**EN 464 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโลจสิติกส 6 หนวยกิต 

 Cooperative Education in Logistics Engineering  

  

3.1.3.3  หมวดวิชาเลือกเสรี          ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

หรือสถาบันการศึกษาอื่น หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศเพิ่มเติมภายหลัง โดยไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

 

หมายเหตุ       *   หมายถึง  รายวิชาใหม 

                  **   หมายถึง  รายวิชาเปลี่ยนแปลง 

 

คําอธิบายรายวิชา   

**EN 001 200 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) 

 Statics  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

Prerequisites  :  None 

 

  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 

Prerequisites  :  None 

 

 ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพราง หลักการฉายภาพ แบบภาพ

ฉาย การใหขนาดและระยะคลาดเคลื่อนยินยอม ภาพตัด ภาพ

 



หนา้ | - 11 - 

 

รูปทรง ภาพชวยและแผนคลี่ แบบรายละเอียดและแบบประกอบ

ใชคอมพิวเตอรชวยเขียนแบบข้ันพื้นฐาน 

 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 

Prerequisites  :  None 

 

  แนวคิดของคอมพิวเตอร วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร 

แนวคิดของระบบคอมพิวเตอร องคประกอบของฮารดแวร 

องคประกอบของซอฟตแวร ปฏิสัมพันธระหวางฮารดแวรและ

ซอฟตแวร แนวคิดการประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส การแปลง

ขอมูลเปนสารสนเทศ การประมวลผลขอมูลคอมพิวเตอร การ

ออกแบบและระเบียบวิธ ีการพัฒนาโปรแกรม แนวคิดการ

ออกแบบจากบนลงลาง ผังงานโปรแกรม การเขียนโปรแกรม

ภาษาระดับสูง หลักมูลการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง ชนิด

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

 Engineering Skills Development            ไมนับหนวยกิต  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

Prerequisites  :  None 

 

 การคิดเชิงออกแบบ การระบุความตองการ การรวบรวม

ขอมูล การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

การวิเคราะหอันตราย การสรางขอมูลจําเพาะ การออกแบบเชิง

สรางสรรค การออกแบบแนวความคิด การออกแบบตนแบบและ

การตรวจสอบ           

 

 Design thinking, identify needs, gather information, 

stakeholder analysis, operational research, hazard 

analysis, specification creation, creative design, 

conceptual design, prototype design and verification 

 

   

EN 002 204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Materials  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไมมี 

Prerequisites  :  None 

 

  ความสัมพันธระหวางโครงสราง กระบวนการผลิต และ

การใชงานวัสดุวิศวกรรมกลุมหลัก แผนภาพสมดุลเฟสและการ

แปลความหมาย 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 003 206 หลักมูลของปญญาประดิษฐ 2(1-2-3) 

 Fundamentals of Artificial Intelligence  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 001 203 #  หรือ EN 811 300 # 

Prerequisites  :  EN 001 203 # or EN 811 300 # 

 

  ปญญาประดิษฐขั้นแนะนํา การเรียนรูของเครื่อง การ

เขียนโปรแกรมภาษาไพทอน เคร่ืองมือที่จําเปนสําหรับการเรียนรู

ของเคร่ือง การเรียนรูแบบมีผูสอน และ การเรียนรูแบบไมมีผูสอน 
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Introduction to artificial intelligence, Machine learning, 

Python programming, Essential tools for machine 

learning, Supervised Learning, and Unsupervised 

Learning 

   

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

 Introduction to Railway  System Engineering  

 
เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

Prerequisites  :  None 
 

 

 ประวัติและวิวัฒนาการของระบบขนสงทางราง การ

วางแผนนโยบายการพัฒนาโครงการ การคาดการณปริมาณการ

เดินทางและการใชการขนสงทางราง การจัดการโครงการในระบบ

ขนสงทางราง โครงสรางทางรถไฟ ขบวนรถไฟและการขับเคลื่อน 

สถานีรถไฟ ระบบการจายไฟฟาแกทางรถไฟ ระบบไฟฟาภายใน

ตัวรถ ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร การกอสรางงานโยธา 

การเดินรถ การจัดการการซอมบํารุง การดําเนินธุรกิจในระบบ

ขนสงทางราง 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 

Prerequisites  :  None 
 

 

 ความเสียดทานและการสึกหรอในระบบรางขั้นแนะนํา 

กลไกการสัมผัส ความเสียดทานของพื้นผิวสัมผัสระหวางลอกับ

รางรถไฟ การหลอลื่นระหวางลอและราง กลไกการเสียหายของ
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ผิวลอและราง ระบบแพนโทกราฟ ระบบลูกปน ระบบตัวลดการ

สั ่นสะเทือน ระบบเกียรและการสงกําลัง องคประกอบของ

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 

Prerequisites  :  None 
 

 

 วิศวกรรมลอเลื ่อนขั ้นแนะนํา สวนประกอบที ่สําคัญ 

ภาพรวมหลักพลศาสตรของตัวรถ พลศาสตรของตัวรถตามแนว

ยาว (รางและเบรค) ลอและผิวสัมผัส การขับขี่สบาย ตูรถไฟ 

ระบบรับนํ้าหนัก ระบบเบรคและรูปแบบตูโดยสารในขบวนรถไฟ 

แนวคิดการออกแบบพื้นฐาน 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 

Prerequisites  :  None 
 

 
 ระบบการขนสงขั ้นแนะนํา ระบบอาณัติสัญญาณและ

ควบคุมสําหรับรถไฟ ระบบปองกันการเดินรถไฟ ระบบอาณัติ
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สัญญาณและควบคุมรถไฟ มาตรฐานที่เกี่ยวของตางๆ กับระบบ

อาณัติส ัญญาณและการควบคุมการเดินรถไฟ ระบบอาณัติ

สัญญาณที่ใชกับรถไฟเมโทรหรือรถไฟในเมืองกับรถไฟทางไกล  

รถสินคาและรถไฟความเร็วสูงจุดสับราง ประแจกล ไฟสัญญาณ 

ระบบการควบโยง ระบบการควบคุมรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณ

บนรถไฟและนอกรถไฟ ผังระบบอาณัติสัญญาณ การวางแผน 

การออกแบบและการเลือกเทคโนโลยี และระบบอาณัติสัญญาณ

ที่เหมาะสม 

 

 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 

Prerequisites  :  None 
 

 

 ความเป นมาของระบบรางทั ้งในประเทศไทยและ

ตางประเทศ ระบบรางกับการพัฒนาเมืองและการใชประโยชน

ที ่ดิน คุณลักษณะเชิงเศรษฐศาสตรและพาณิชยของระบบราง 

นโยบาย กฎหมาย การจัดการและบริหารองคกรรถไฟ การ

พยากรณปริมาณผูโดยสารและสินคา การกําหนดโครงสรางอัตรา

คาโดยสาร การวิเคราะหและศึกษาความเหมาะสมโครงการระบบ

ราง การรวมทุนและผลจากการดําเนินธุรกิจระบบราง 

 

 

 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, 
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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 

Prerequisites  :  None 
 

 

 การวางแผนการจัดการโครงการ การประเมินแบบ

บูรณาการ การจัดการกําหนดการตาง ๆ ระบบการจัดการ

ทรัพยากร การจัดการขอมูลและเอกสาร การจัดการความเสี่ยง 

การวิเคราะหการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการ

โครงการระบบราง 

 

 

 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 

Prerequisites  :  None 
 

 

 ระบบขนสงทางรางและการบริหารกิจการรถไฟข้ัน

แนะนํา ลอเลื่อนขั้นแนะนํา การเคลื่อนที่และการหยุดขบวนรถที่

มีผลตอทางรถไฟ การออกแบบวางแนวเสนทาง รถไฟระหวาง

เมือง รถไฟชานเมือง รถไฟในเมือง โครงสรางทางรถไฟและ

องคประกอบ ความเสถียรของทางที่ใชรางเชื่อมยาว ระบบอาณัติ

สัญญาณ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินรถที่เกี่ยวกับงาน

โยธา  

 

 
   Introduction to rail transport system and railway 

business administration, rolling stock, train moving, stop 
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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 

Prerequisites  :  None 
 

 

 แนวคิดพื้นฐานการบํารุงรักษา หลักการบํารุงรักษา การ

วางแผนการบํารุง โรงซอมบํารุง เครื่องมือและอุปกรณ คุณภาพ

และความปลอดภัยในการบํารุงรักษา กรณีศึกษาอุปกรณระบบ

ตัวรถไฟ ระบบตัวรถไฟ ระบบรางสถานี การเปลี่ยนแปลงระบบ

ราง ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารระบบไฟฟา สิ่งอํานวย

ความสะดวกและรถไฟความเร็วสูง 

 

  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 stockpower 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 

Prerequisites  :  None 
 

 

 ระบบการขนสงทางรางขั้นแนะนํา ภาพรวมของระบบจาย

ไฟฟาสําหรับรถไฟ ระบบจายไฟฟากระแสไฟตรง ระบบไฟฟา

ลากจูงรถไฟมอเตอรกระแสไฟสลับ หลักการและการออกแบบ 

คารีเลยปองกันและระบบกราวด การจําลองทางคอมพิวเตอร

สําหรับระบบไฟฟาสําหรับรถไฟ คุณภาพกําลังไฟฟา ระบบ
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ควบคุมประมวลผลและการจัดเก็บขอมูล ระบบกําลังไฟฟาเสริม

และการบํารุงรักษา 

 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 

Prerequisites  :  None 
 

 

 โครงสรางพื้นฐานของระบบรางขั้นแนะนํา ระบบจาย

ไฟฟาสําหรับรถไฟ ภาพรวมของระบบไฟฟาลากจูงรถไฟ ฟสิกส

พื้นฐานของมอเตอรลากจูง กระแสตรงและมอเตอรกระแสสลับ 

ระบบการขับเคลื่อนควบคุมความเร็วมอเตอรกระแสไฟตรงและ

มอเตอรกระแสไฟสลับ ระบบการเบรกทางกล ระบบการเบรก

ทางพลศาสตรและรีเยนเนอเรทีฟ เทคโนโลยีรถไฟที่ใชพลังงาน

จากแรงแมเหล็กในการเคลื่อนที่  

 

 

 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 

Prerequisites  :  EN 001 203 or EN 811 300 
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 ระบบอัตโนมัติขั้นแนะนํา บทบาทของระบบอัตโนมัติ 

การประยุกตในภาคอุตสาหกรรม องคประกอบของระบบ

อัตโนมัติ รีเลย สวิทช  เซนเซอร แอคชูเอเตอร โปรแกรมเมเบิล

ลอจิกคอลโทรลเลอร และอินเทอรเน็ตของสรรพสิ ่งสําหรับ

อุตสาหกรรม 

 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 

Prerequisites  :  EN 001 203 or EN 811 300 
 

 

 ระบบจําลองสารสนเทศอาคารขั้นแนะนํา 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 

Prerequisites  :  None 
 

 

 พลศาสตรของยานพาหนะที่ใชราง ระบบการขับเคลื่อน

รถไฟและระบบหยุดรถราง  ระบบการขับเคลื่อนเคร่ืองยนตดีเซล 

รถจักรดีเซลไฮดรอลิค รถจักรดีเซลทางกล รถจักรดีเซลไฟฟา 

ระบบมอเตอรลากจูงไฟฟาที่ใชกระแสสลับและตรง ระบบแบบ

มอเตอรเชิงเสนและระบบลอยตัวดวยสนามแมเหล็ก ระบบเบรค

แบบรีเจนเนอรเรทีฟ 

 

 

 Dynamics of rail vehicles, rail propulsion and 

tram stop system, diesel engine propulsion system, 

diesel- hydraulics locomotive, diesel mechanical 
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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 

Prerequisites  :  None 
 

 

 การเคลื ่อนที ่ของขบวนรถไฟ โปรไฟลความเร็วของ

ขบวนรถ การคํานวณตาราง ระยะทาง เวลา หลักการของความ

ปลอดภัยและความเชื่อถือได การจัดระยะหางระหวางขบวนรถไฟ

ในการจัดการเดินรถ อาณัติสัญญาณประเภทตางๆ ผลตอการจัด

ระยะหางระหวางขบวนรถ หลักการของสหสัมพันธ การวิเคราะห

ความจุของการเดินรถ การออกแบบผังทางและสวนประกอบเพื่อ

รองรับการเดินรถ การจัดการและควบคุมการเดินรถของผู

ใหบริการขนสงระบบราง 

 

  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  

Prerequisites  :  SC 501 006 
 

 

    การวิเคราะหแรงดัน กระแสและกําลังไฟฟาในวงจรไฟฟา

กระแสตรงและกระแสสลับ หมอแปลงไฟฟา เครื่องจักรกลไฟฟา

ขั้นแนะนํา เครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา หลักการของระบบ
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ไฟฟาสามเฟส วิธีการสงกําลังไฟฟา เคร่ืองมือวัดไฟฟาข้ันพื้นฐาน 

อุปกรณสารก่ึงตัวนําข้ันแนะนํา 

 

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 

Prerequisites : None 
 

 
 ปฏิบัต ิการตามหัวขอที ่สอดคลองกับเนื ้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 

Prerequisites  :  None 
 

 

 ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุ ม สถิติเชิงอนุมาน การ

ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การถดถอยและ

สหสัมพันธ  การใชวิธีการทางสถิติเปนเครื่องมือในการแกไข

ปญหา 

 

 

 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   
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Prerequisites  :  None 

 

ปฏิบัติการจํานวน 10-12 ปฏิบัติการ เกี่ยวกับปฏิบัติการ

การวัดทางวิศวกรรมเบื้องตน ไดแก การวัดอุณหภูมิ การวัดความ

ดัน การวัดอัตราการไหล ฯลฯ ปฎิบัติการทางดานวัสดุ ไดแก 

ความเคน ความเครียด ความลา ความแข็ง การกระแทก ฯลฯ 

และปฏิบัติการการตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุเบื้องตน  

 

 

Ten to twelth experiments including basic of 

engineering measurement, temperature, pressure and 

flow rate measurements, materials testing laboratory, 

stress, stain, fatique, hardness and impact testing, 

characterization laboratory 

 

   

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

 Industrial Work Study and Productivity Improvement  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

Prerequisites  :  None 
 

 

กระบวนการแกปญหาทั่วไป ความรูในการปฏิบัติงานดาน

การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ และการ

ประยุกตหลักการเศรษฐกิจทางการเคลื ่อน การใชแผนภูมิ

กระบวนการไหลและแผนภาพ แผนภูมิคน-เคร่ืองจักร แผนภูมิไซ

โม การศึกษาเคลื่อนไหวแบบจุลภาค สูตรเวลาและการหาเวลา

มาตรฐาน การสุมตัวอยางงาน การวิเคราะหการปฏิบัติงาน การ

จัดสมดุลสายการผลิต การประเมินสมรรถนะการทํางาน ระบบ

ขอมูลมาตรฐาน และการใชอุปกรณที่เก่ียวของกับการทํางาน การ

เพิ่มผลิตผลโดยการปรับปรุงวิธีการทํางานและคาแรงจูงใจ    

 

 

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 balanceing, 

performance rating, standard data systems and use of 
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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 

Prerequisites  :  None 
 

 

 กระบวนการผลิตขั ้นแนะนํา ทฤษฎีและแนวคิดของ

กระบวนการผลิต การหลอ การข้ึนรูป การตัดเฉือน และการเชื่อม

ประสาน ความสัมพันธของวัสดุและกระบวนการผลิต หลักมูล

ของตนทุนการผลิต 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 #  

Prerequisites  : EN 002 204 # 
 

 

โลหะกรรมกายภาพขั ้นแนะนํา โครงสรางของโลหะ ดิส

โลเคชั่น ชองวาง การแพร การแข็งตัว การคืนตัว และการเกิด

ผล ึกใหม   หล ักม ูลของโลหะกรรมเช ิงกล ความเค นและ

ความเครียด กลไกการไหลของการตกผลึกและขอบกพรอง กลไก

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

 Manufacturing Engineering Laboratory  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : EN 412 500 #  

Prerequisites  :  EN 412 500 # 
 

 

ปฏิบ ัต ิการในหัวขอดานวิศวกรรมการผลิต การหลอ  

กระบวนการทางความรอน การขึ้นรูป การเชื่อม และการตัด

เฉือน 

 

 
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 #  

Prerequisites  :  EN 412 000 #  
 

 

 ระเบียบวิธีการวิจัยดําเนินงานในการแกปญหาวิศวกรรม

อ ุตสาหการแผนใหม ข ั ้นแนะน ํา การใช แบบจ ําลองทาง

คณิตศาสตร การโปรแกรมเชิงเสน แบบจําลองการขนสง การ

จัดการโครงงาน ทฤษฎีเกมส ทฤษฎีแถวคอย แบบจําลองวัสดุคง

คลัง การจําลองในกระบวนการตัดสินใจ และการใชซอรฟแวรที่

เก่ียวของ 

 

 

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 # 

Prerequisites  :  EN 412 500 # 
 

 
การบํารุงรักษาสําหรับอุตสาหกรรมและแนวคิดการ

บํารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีสวนรวม สถิติการขัดของ ความ
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เชื่อมั่น การวิเคราะหความสามารถในการดูแลรักษาและสภาพ

พรอมใชงาน การหลอลื่น ระบบการบํารุงรักษาเชิงปองกันและ

เทคนิคการตรวจสอบสภาพ ระบบการควบคุมการบํารุงรักษาและ

การสั่งซอม การจัดการการบํารุงรักษาอยางเปนระบบ บุคคลและ

ทรัพยากร ระบบควบคุมการจัดการการบํารุงรักษาเชงิตัวเลขดวย

คอมพิวเตอร การจ ัดการข อม ูลตามชวงอาย ุ รายงานการ

บํารุงรักษาและดัชนีชี ้วัดสมรรถนะหลัก การพัฒนาระบบการ

บํารุงรักษา  

 

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 # 

Prerequisites  :  EN 413 101 # 
 

 

ระบบการผลิตขั้นแนะนํา เทคนิคการพยากรณ การจัดการ

วัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิต การวิเคราะหตนทุนและกําไร

สําหรับการตัดสินใจ  การกําหนดงานการผลิต การควบคุมการ

ผลิต 

 

 

Introduction to production systems, forecasting 

techniques, inventory management, production 

planning, cost and profitability analysis for decision 

making, production scheduling, production control 
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**EN 413 200 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 

 Quality Control  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : EN 412 000 #  

Prerequisites  :  EN 412 000 # 
 

 

ปรัชญาและหลักการพื้นฐานของการปรับปรุงคุณภาพข้ัน

แนะนํา การบริหารคุณภาพแบบสมบูรณแบบ วิธีการทางสถิติที่ใช

ในการจัดการคุณภาพ เทคนิคการควบคุมคุณภาพ การควบคุม

กระบวนการเชิงสถิติ แผนภูมิควบคุมประเภทตางๆ การวิเคราะห

ความสามารถของกระบวนการ การวิเคราะหระบบการวัด แผน

ชักตัวอยางเพื่อการยอมรับ  

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 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมและวางแผนสิ่งอํานวยความ

สะดวก 

3(3-0-6) 

 Industrial Plant Design and Facilities Planning  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : EN 412 300 #  

Prerequisites  :  EN 412 300 # 
 

 

           การออกแบบโรงงานและการวางแผนผังอุปกรณข้ัน

แนะนํา ทําเลที่ตั้งโรงงาน การวิเคราะหผลิตภัณฑ กระบวนการ

ผลิต และกําหนดการผลิต ความสัมพันธของกิจกรรม การไหล

และพื้นที่การผลิต ประเภทพื้นฐานของผังโรงงานเบื้องตนและ

หนาที่ประกอบการวิเคราะหเบื้องตนในการออกแบบโรงงาน การ

วางแผนผังโรงงานและอุปกรณ การขนถายวัสดุ การปฏิบัติงาน

คลังสินคา สภาพของปญหาการวางผังโรงงาน การประเมิน

ทางเลือกผังโรงงาน 

 

 

 Introduction to plant design and facilities 

planning, plant location, product, process and schedule 

analysis, activity, flow and space relationships, basic 
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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 

Prerequisites  :  None 
 

 

 การศ ึกษาหล ักการการป องก ันความสูญเส ีย การ

ออกแบบ วิเคราะห และการควบคุมภัยอันตรายจากสถานที่

กระทําตอสวนตางๆ ของรางกาย เทคนิคดานความปลอดภัยเชิง

ระบบ หลักการจัดการความปลอดภัย และกฎหมายดานความ

ปลอดภัย 

 

 

 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 

Prerequisites  :  None 
 

 

 นิยามตางๆ ทางเศรษฐศาสตร คาเงินที่เปลี่ยนตามเวลา

และคาเทียบเทา วิธีการเปรียบเทียบแบบตางๆ การวิเคราะห

จุดคุมทุน การประเมินการทดแทน การประมาณตนทุน ตนทุน

มาตรฐาน คาเสื่อมราคา  ประมาณการผลภาษีเงินได ความเสี่ยง

และความไมแนนอน 

 

 

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

 Industrial Cost Analysis and Budgeting  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : EN 413 400 # 

Prerequisites  :  EN 413 400 # 
 

 

            ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบัญชีตนทุน การวิเคราะห

พฤติกรรมของตนทุน การวิเคราะหตนทุน-ปริมาณ-กําไรเพื่อการ

ตัดสินใจระยะสั้น การประยุกตใชแนวคิดเรื่องตนทุนและกระแส

เงินสดเพื่อการตัดสินใจในระยะยาว การจัดทํางบประมาณหลัก

และงบประมาณยืดหยุน วิธีการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑแบบงาน

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

 Automatic Control System  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : EN 001 203 และ EN 211 001 #  

Prerequisites  :  EN 001 203 and EN 211 001 # 
 

 

หลักมูลของเทคนิคการควบคุมและการประยุกตใช        

การควบคุมทางกล การควบคุมทางไฟฟา การควบคุมนิวเมติกส 

การควบคุมไฮดรอลิกส การควบคุมแบบปอนกลับ ตัวควบคุมเชิง

ตรรกะ 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 413 503 กระบวนการขึ้นรูป 3(3-0-6) 

 Forming Process  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  EN 412 500 #  
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Prerequisites  :  EN 412 500 # 

 

สมบัติของวัสดุและพฤติกรรมของวัสดุในการข้ึนรูป หลักมูล

ของการข้ึนรูปกอน การตี การรีด การอัดรีด และการดึงข้ึนรูป 

หลักมูลของงานโลหะแผน โลหกรรมโลหะผง กระบวนการข้ึนรูป

เซรามิกส กระบวนการข้ึนรูปฉีดพลาสติก ปจจัยและเคร่ือมือที่

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 414 105 เทคนิคการจําลองดวยคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Simulation Technique  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : EN 001 203 # และ  EN 413 101 # 

Prerequisites  :   EN 001 203 # and  EN 413 101 # 
 

 

การจําลองดวยคอมพิวเตอรขั ้นแนะนํา เทคนิคการสราง

จํานวนสุม เทคนิคมอนติคารโลของการจําลอง ภาษาที่ใชในการ

จําลองดวยคอมพิวเตอร วีบีเอ และซิมาน การประยุกตการจําลอง

ในปญหาดานธุรกิจและอุตสาหกรรม กรณีศึกษาดานแถวคอย 

บัญชีสิ่งของและการกําหนดงาน 

 

 

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 414 117 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 3(3-0-6) 

 Project Feasibility Study  

 

เงื ่อนไขของรายวิชา :  EN 413 106 # และ EN 413 400 # 

และ (EN 413 301 # หรือ EN 463 103 

#) 
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Prerequisites  :  EN 413 106 # และ EN 413 400 # และ 

(EN 413 301 # หรือ EN 463 103 #) 

 

การศึกษาความเปนไปไดของโครงการขั้นแนะนํา การ

วางแผนโครงการ การวิเคราะหโครงการโดยใชบูรณาการองค

ความรูดานวิศวกรรมอุตสาหการในดานตางๆ ไดแก การวิเคราะห

ดานตลาด การวิเคราะหดานเทคนิควิศวกรรม การวิเคราะหดาน

การเงิน และดานการบริหารการวิเคราะหโครงการภายใตความ

เสี่ยงและความไมแนนอน การติดตามและประเมินผลโครงการ 

กรณีศึกษาของการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 

 

 

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  

Prerequisites  :  None 
 

 

แนวคิดของการจัดการทางวิศวกรรม การจําลองแบบการ

ตัดสินใจและแขนงการตัดสินใจ การจําลองแบบดวยสมการ

ถดถอย  การจําลองแบบการควบคุมวัสดุคงคลัง การประยุกตใช

และการวิเคราะห การจําลองแบบกําหนดการเชิงเสนตรงดวย

คอมพิวเตอร  ก ําหนดการเช ิงจ ํานวนเต็ม กําหนดการเชิง

เปาหมายและกําหนดการเชิงไมเปนเสนตรง การจําลองแบบ

โครงขายงาน 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 
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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 #  

Prerequisites  :  EN 413 101 # 
 

 

 ขั้นตอนทางคณิตศาสตรสําหรับเทคนิคการหาคาเหมาะ

ที ่สุด เทคนิคการทําใหเหมาะสมที่สุดแบบไมมีเงื ่อนไขบังคับ 

เทคนิคแบบมีเงื่อนไขบังคับเสมอภาค เทคนิคแบบมีเงื่อนไขบังคับ

ไมเสมอภาค 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 #  

Prerequisites  :  EN 413 101 # 
 

 

หลักมูลของการทําการตัดสินใจตามเหตุผลขั ้นแนะนํา 

แขนงการต ัดส ินใจ ทฤษฎ ีอรรถประโยชน   ทฤษฎ ี เกมส  

แบบจําลองการตัดสินใจของมารคอฟ การประยุกตการวิเคราะห

การตัดสินใจในการวิจัยดําเนินงาน ระบบการผลิต วิศวกรรม

คุณภาพ การประกันและการวางแผนทางการเงิน 

 

 

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 
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EN 414 112 วิศวกรรมคุณคา 3(3-0-6) 

 Value Engineering  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

Prerequisites  :  None 
 

 

 ประวัติและหลักมูลของวิศวกรรมคุณคาขั้นแนะนํา 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 414 115  เมตะฮิวริสติกสและการประยุกตขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Meta-Heuristics and Applications  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : EN 413 101 # 

Prerequisites  :  EN 413 101 # 
 

 

ปญหาการหาคาเหมาะที ่ส ุดเชิงการจัด แนวทางการ

แกปญหา การหาคาเหมาะที่สุดเชิงการจัดแบบดีสครีต อัลกอริทึม

แมนตรง แนวทางการแกปญหาแบบศึกษาสํานึก แนวทางการ

แกปญหาแบบเมตะฮิวริสติกส 

Combinatorial optimization problem, approaches 

for discrete combinatorial optimization problem, exact 

algorithm, heuristic approach, meta-heuristic approach 

 

   

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

 
Introduction to Quality Engineering and 

Management 
 

 
เงื่อนไขของรายวิชา : EN 413 200 #  

Prerequisites  :  EN 413 200 # 
 

 

 แนวคิดทางวิศวกรรมและการจัดการคุณภาพ เทคนิค

การปรับปรุงคุณภาพ การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการผลติ

และผลิตภัณฑ การประยุกตใชหลักการทางสถิติในงานวิศวกรรม

และการจัดการคุณภาพ แนวคิดพื้นฐานทางระบบและมาตรฐาน
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คุณภาพ การประยุกตใชคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมและการ

จัดการคุณภาพ 

 

 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 414 303 การยศาสตร 3(3-0-6) 

 Ergonomics  

 
เงื่อนไขของรายวิชา :  EN 412 300 #  

Prerequisites  :  EN 412 300 # 
 

 

 การยศาสตรขั ้นแนะนํา มานุษยมิติ สมรรถภาพของ

มนุษย การออกแบบระบบสําหรับสิ่งแวดลอมในการทํางานของ

คนกับเครื่องจักร สิ่งแวดลอมโดยรอบ อุณหภูมิและภูมิอากาศ 

ความสวาง เสียง การสั ่นสะเทือน และความดัน ที ่ม ีผลตอ

ประสิทธิภาพและความเปนอยูที่ดีของมนุษย 

 

 

 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  

Prerequisites  :  EN 412 500  
 

 

ชนิดของเครื่องมือกลและการประยุกตใชงาน เครื่องมือ

กลสําหรับงานหลอ การขึ้นรูปโลหะ กระบวนการตัดเฉือนวัสดุ

ออก โครงสรางของเครื่องมือกล หนวยขับเคลื่อนและสงกําลัง 
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การนําทางแบบเช ิงเส นและโรตารีพ ื ้นฐาน การติดตั ้งและ

บํารุงรักษาเคร่ืองมือกล 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  

Prerequisites  :  None 
 

 

อุปกรณทางกลในการผลิต เครื ่องมือการเคลื ่อนยาย  

เครื ่องมือการยึด การออกแบบเครื ่อมืออิงขนาดและความ

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

 Special Topics in Industrial Engineering  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

Prerequisites  :  None 
 

 
ศึกษาหัวขอและวิวัฒนาการดานวิศวกรรมอุตสาหการใหมๆ 

ที่นาสนใจ หัวขอในแตละภาคการศึกษาอาจจะแตกตางกันไป 
 

 

Selected topics and technological development of 

current interest will be discussed.  The course subjects 

may vary from semester to semester 
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EN 414 775  หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุ 3(3-0-6) 

 Special Topics in Materials Engineering  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

Prerequisites  :  None  
 

 

หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุ หัวขอปจจุบันที่นาสนใจ

ดานการพัฒนาวัสดุใหมๆ หัวขอในแตละภาคการศึกษาอาจจะ

แตกตางกันออกไป  

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  

Prerequisites  :  None 
 

 

หัวข อพ ิเศษทางว ิศวกรรมการผล ิต การออกแบบ

ผลิตภัณฑ หัวขอปจจุบันที่นาสนใจดานการพัฒนาเทคโนโลยกีาร

ผลิตสมัยใหม หัวขอในแตละภาคการศึกษาอาจจะแตกตางกัน

ออกไป  

Special topics in manufacturing engineering, 

product design, current interest on development of 

modern manufacturing technology, course subjects may 

vary from semester to semester 

 

   

EN 463 100 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน 3(3-0-6) 

 Logistics and Supply Chain Management  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

Prerequisites : None 
 

 

การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทานขั ้นแนะนํา 

องคประกอบของโลจิสติกสและโซอุปทาน พื ้นฐานและการ

ตัดสินใจดานตําแหนงที่ตั ้ง พื้นฐานและการตัดสินใจ ดานการ

ขนสง ดานสินคาคงคลังและคลังสินคา ตนทุนโลจิสติกสและการ

ควบคุม กรณีศึกษาดานการจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน 
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Introduction to logistics and supply chain 

management, logistics and supply chain components, 

location fundamental and decision, transportation 

fundamental and decision, inventory and warehouse 

fundamental and decision, logistics costs and controls, 

logistics and supply chain management cases studies 

   

EN 463 101 วิศวกรรมการขนถายวัสดุ 3(3-0-6) 

 Materials Handling Engineering   

 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

Prerequisites : None 
 

 

แนะนําอุปกรณขนถายวัสดุตางๆ การคํานวณและการ

เลือกใชสายพานยาง สายพานโซ กระพอ และอุปกรณขนถาย

วัสดุแบบนิวเมติกส 

Introduction to material handling equipments, 

calculations and selection of belt conveyor, 

chain/ apron conveyor, bucket elevator and pneumatic 

conveying equipments 

 

 

   

*EN 463 103  การออกแบบและการจัดการคลังสินคา 3(3-0-6) 

 Warehouse Design and Management  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

Prerequisites : None 
 

 

การออกแบบคลังสินคาและการวางแผนดานอุปกรณและ

สิ่งอํานวยความสะดวกขั้นแนะนํา บทบาทของคลังสินคา ทําเล

ที่ตั้งคลังสินคา กระบวนการในคลังสินคา (การรับเขาและการเก็บ

สินคา การหยิบสินคา การเติมเต็มสินคา การสงมอบสินคา) 

แผนผังคลังสินคาและการออกแบบ อุปกรณจัดเก็บและขนถาย

วัสดุภายในคลังสินคา ตนทุนคลังสินคา ระบบบริหารจัดการ

คลังสินคา 

Introduction to warehouse design and facilities 

planning, the role of warehouses, warehouse location, 

warehouse processes (receiving and put-away, order 
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picking, replenishment, and dispatching), warehouse 

layout and design, storage and material handling 

equipment in the warehouse, warehouse costs, 

warehouse management systems 

   

*EN 463 104 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส 1(0-3-2) 

 Industrial and Logistics Engineering Laboratory  

 

เงื่อนไขของรายวิชา : EN 412 300 # และ 

รายวิชารวม EN 463 100 

Prerequisites : EN 412 300 # and  

Corequisite EN 463 100 

 

 

          ปฏิบัติการในหัวขอดานการวิเคราะหงานอุตสาหกรรม

และโลจิสติกส ไดแก การใชเครื ่องมือตางๆเพื่อวิเคราะหและ

ปรับปรุงกระบวนการทํางานและเพิ่มผลผลิต จัดเสนทางการ

ขนสง การจัดการสินคาคงคลัง การใชระบบอัตโนมัติ  

          Experiments on the topics of industrial and 

logistics analysis including the use of tools to analyze 

and improve work processes and increase productivity, 

transportation routing, inventory management, 

automation system. 

 

   

*EN 463 105 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑใหม  3(3-0-6) 

 Product Design and Development  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

Prerequisites : None 
 

 

        กระบวนการในการพัฒนาผล ิตภ ัณฑ การออกแบบ

ผลิตภัณฑและบริการใหม แนวคิดพื ้นฐานของการพัฒนา

ผลิตภัณฑ การทําความเขาใจลูกคา การออกแบบการทดลองเพื่อ

ทดสอบสินคาตนแบบ การพัฒนากระบวนการใหม การกระจาย

หนาที่เชิงคุณภาพ การออกแบบกลยุทธทางการตลาด 

        Process of product development, new product 

and service design, basic concept of product 

development, understanding consumers, experimental 

design for evaluation of prototype product, new process 
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development, quality function deployment, design of 

marketing strategy 

   

EN 463 761 สัมมนาทางวิศวกรรมโลจิสติกส 1(1-0-2) 

 Seminar for Logistics Engineering  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

Prerequisites : None 
 

 
การสัมมนาทางวิศวกรรมโลจิสติกสขั้นแนะนํา สัมมนาทาง

วิศวกรรมโลจิสติกสโดยวิทยากรจากภายนอกภาควิชา 
 

 

Introduction to logistics engineering seminar, 

logistics engineering seminar by grant speaker from 

outside the department 

 

   

EN 463 796 การฝกงาน 1(0-3-1) 

 Practical Training                               ไมนับหนวยกิต  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  นักศึกษาชั้นปที่ 3 ขึ้นไป 

Prerequisites : The third year students or higher 

 

 นักศึกษาตองฝ กงานในงานที ่ เก ี ่ยวของกับสาขาว ิชา

วิศวกรรมโลจิสติกส อยางนอย 30 วันทําการติดตอกัน กับ

หนวยงานที่สาขาวิชาเห็นชอบ และนักศึกษาตองนําเสนอรายงาน

การฝกงาน 

 

 Each student is required to complete practical 

work related to his or her chosen field of Logistics 

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 464 103 การขนสงและการกระจายสนิคา 3(3-0-6) 

 Transportation and Distribution   

 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

Prerequisites : None 
 

 
แนะนําการขนสงและการกระจายสินคา การกําหนด

ตําแหนงที่ตั้งศูนยกระจายสินคา การคํานวณตัวแบบการขนสง
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สินคา และการออกแบบและจัดการคลังสินคา การจัดการสินคา

คงคลัง 

Introduction to transportation and distribution, 

distributor location, computation of transportation 

models, warehouse design and management, inventory 

management 

   

EN 464 201 แบบจําลองความนาจะเปนขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Probability Models  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : EN 412 000 # 

Prerequisites : EN 412 000 # 

 

 

ทฤษฎีความนาจะเปนขั้นแนะนํา ตัวแปรสุม ความนาจะ

เปนแบบมีเงื่อนไขและคาคาดหวังแบบมีเงื่อนไข ลูกโซมารคอฟ 

การกระจายแบบเอ็กซโปเนนเชี่ยลและกระบวนการปวซอง ลูกโซ

มารคอฟแบบเวลาตอเนื่อง ทฤษฎีการทําใหมและการประยุกตใช 

ทฤษฎีแถวคอย 

 

 

Introduction to probability theory, random 

variables, conditional probability and conditional 

expectation, Markov chains, Exponential distribution 

and Poisson process, Continuous- time Markov chains, 

renewal theory and applications, queuing theory 

 

 

EN 464 202 การวิเคราะหสมรรถนะและการตัดสินใจภายใตหลายเกณฑ 3(3-0-6) 

 Performance Analysis and Multiple Criteria Decision  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

Prerequisites : None 
 

 

           หลักการเบื้องตนของการการวิเคราะหการตัดสินใจ

ภายใตหลายเกณฑและทฤษฎีการตัดสินใจ หลักการในการวดัผล

และวิเคราะหสมรรถนะ การแปลงขอมูล การกําหนดนํา้หนักของ

เกณฑ วิธีการในการวิเคราะหสมรรถนะและตัดสนิใจภายใตหลาย

เกณฑ การหาคาที่เหมาะที่สุดภายใตหลายวัตถุประสงค 

 

 

Basic principles of multiple criteria decision 

analysis and decision theory, principles of performance 

measurement and analysis, data transformation, criteria 
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weight determination, methods for multiple criteria 

decision making and performance analysis, multiple 

objective optimization 

 

EN 464 203 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดานโลจิสติกส 3(3-0-6) 

 Management of Logistics Information Technology  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

Prerequisites : None 
 

 

กระบวนการการจัดการโลจิสติกสระดับโลก ปจจัยที่มี

ผลกระทบตอกลยุทธโลจิสติกสระดับโลก แงมุมดานการเงิน

ของโลจิสติกสระดับโลกและโอกาสทางการตลาดในระดับโลก 

รอบการสั่งซื้อของลูกคา การติดตอสื่อสารโดยการแลกเปลี ่ยน

ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสและ เครือขายการเพิ่มคุณคา การรวม

กระบวนการสั่งซื ้อเขากับระบบขอมูลขององคกร การจัดการ

ระบบขอมูลเพื่อสนับสนุนการแขงขันบนพื้นฐานของเวลา การ

วางแผนและควบคุมการดําเนินงานดานโลจิสติกสดวย ระบบ

กําหนดตําแหนงบนโลกและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ความ

ต องการด านข อม ูลส ําหร ับระบบแบบกระจายบนพื ้นฐาน

คอมพิวเตอร การตรวจสอบสมรรถนะของระบบโลจิสติกส 

Global logistics management processes, factors 

affecting global logistics strategies, financial aspect of 

global logistics and global market opportunities, 

customer order cycle, communication function with 

Electronic Data Interchange ( EDI)  and Value- Added 

Networks ( VAN) , Integrating order processing and the 

company’ s information system, managing information 

systems to support time- based competition, logistics 

planning and controlling with Global Position System 

(GPS)  and Geographical Information System (GIS) , data 

requirement for computer- based distributed systems, 

monitoring the performance of logistics system 
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*EN 464 204 แบบจําลองสมดุลทางดานโลจิสติกส 3(3-0-6) 

 Optimization Modeling for Logistics  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : EN 413 101 # 

Prerequisites : EN 413 101 # 

 

 

แนวค ิดและเทคน ิคส ําหร ับการสร างแบบจ ํ าลอง

กําหนดการเชิงเสน การสรางแบบจําลองพื้นฐานสําหรับปญหา

ทางโลจิสติกส แบบจําลองพื้นฐานสําหรับปญหาการไหลภายใน

เครือขาย การตีความผลลัพธและการวิเคราะหความเสถียร ภาษา

แบบจําลองเชิงพีชคณิตสําหรับปญหาทางโลจิสติกสและปญหา

การไหลภายในเครือขาย 

Concept and modeling techniques for linear 

programming, basic linear programming formulations for 

logistics problems, basic network flow models, solution 

interpretation and sensitivity analysis, algebraic 

modeling language for logistics and network flow 

problems 

 

   

EN 464 774 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโลจิสติกส 3(3-0-6) 

 Special Topics in Logistics Engineering  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

Prerequisites : None 
 

 
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโลจิสติกส หัวขอปจจุบันที่

นาสนใจดานการพัฒนาระบบโลจิสติกส  
 

 
Special topics in logistics engineering, current 

interest on development of logistics systems  
 

   

**EN 464 785  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโลจสิติกส 6 หนวยกิต 

 Cooperative Education in Logistics Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  IC 011 015 # 

Prerequisites :  IC 011 015 #  

 

 นักศึกษาตองปฏิบตัิงานจริงดวยความรับผิดชอบในงาน

สาขาวิศวกรรมโลจสิติกส โดยตองปฏิบัติงานเต็มเวลาตาม

แผนการทํางานที่ชดัเจนตามที่ไดรับมอบหมายจากพนักงานที่

ปรึกษา ไมนอยกวา 16 สัปดาห ตอเนื่องกัน โดยที่ลักษณะงาน
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ตองแตกตางไปจากการดูงานหรือฝกงานทั่วไป นักศึกษาตอง

เขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูกประเมินโดยคณะกรรมการ

ประเมินผลของรายวิชา 

 Each student required to work responsively in the 

area of Logistics 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 464 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมโลจิสติกส 1(0-3-2) 

 Logistics Engineering Pre-Project  

 
เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

Prerequisites  :  None 

 

 

 เลือกหัวของานโครงการ โดยความเห็นชอบของอาจารย

ที่ปรึกษาโครงการ ศึกษาวิธีทาํโครงการ วัตถุประสงค แผนงาน

และข้ันตอนดาํเนินงาน ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ 

การเขียนรายงาน  นาํเสนอโครงการและสอบปากเปลา 

 

 

 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 464 999 โครงการวิศวกรรมโลจิสติกส 2(0-6-3) 

 Logistics Engineering Project  

 
เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 464 998 # 

Prerequisites  :  EN 464 998 # 

 

 

 นักศึกษาจะตองดาํเนินงานโครงการทางวิศวกรรมโลจิ

สติกสตอจากงานเตรียมโครงการวิศวกรรมโลจิสติกส จัดทาํและ

นําเสนอรายงานจนเสร็จสมบูรณ 

 

 

 Students have to continue their work from pre-

project study in logistics engineering topics, submit 

final report and give project presentation 
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**EN 512 303 อุณหพลศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Thermodynamics I  

 
เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 501 005  

Prerequisites  :  SC 501 005 
 

 

 แนวคิดและนิยามทางอุณหพลศาสตร สมบัต ิและ

กระบวนการของแกสอุดมคติ ไอนํ ้า และสสารอื ่นๆ งานและ

พลังงาน กฎขอที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร กฎขอที่สองของอุณ

หพลศาสตร เอนโทรป วัฏจักรคารโน พื้นฐานการถายโอนความ

รอน วัฏจักรกําลังแกส วัฏจักรกําลังไอและวัฏจักรกําลังรวม วัฏ

จักรความเย็น 

 

 

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 

Prerequisites  :  None 
 

 

 หลักการบิน สภาพแวดลอมสําหรับการบิน ระบบและ

สมรรถนะของอากาศยาน สรีรวิทยาการบิน การตัดสินใจของผูที่

ทําหนาที่เดินอากาศ 

 

 

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 

Prerequisites  :  None 
 

 
กฎการบิน และการบริการจารจรทางอากาศ นิรภัยการบิน 

กฎหมายดานการบิน ระบบเครื่องชวยเดินทาง ความรูพื้นฐาน
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เก ี ่ยวกับอากาศยาน ระบบการสื ่อสาร และเครื ่องหมายที่

เกี ่ยวของกับการบิน ขั ้นตอนปฏิบัติเกี ่ยวกับทาทางการบินใน

สภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉิน 

 

          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 

Prerequisites  :  None 
 

 

          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 

Prerequisites  :  None 
 

 

          การบริการภาคพื ้น ระบบการจัดการความปลอดภัย

ระบบบริหารงานคุณภาพ การวางแผนและควบคุมการผลิตการ

ขนสงสินคาอันตราย การใชคอมพิวเตอรเพื่อการวางแผนการบิน 

การฝกอบรมสําหรับพนักงานอํานวยการบิน การวางแผนและ

ควบคุมการผลิต 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 
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IC 011 001 การอานและการเขียนเชิงวิพากษ 3(3-0-6) 

 Critical Reading and Writing  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี 

Prerequisites  :  None 

 

  ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ  การฝกการ

อานที่เนนการประเมิน การวิเคราะหวิพากษ อยางเปนระบบ การ

ฝกการเขียนที่เนนการคนควา การเรียบเรียง การสรางงานเขียน

หนังสือสําหรับความมุงหมายตาง ๆ 

           English language reading and writing skills that 

emphasizes analysis and critical evaluation of texts, and 

writing that emphasizes organization and creativity in 

different communication settings 

 

   

IC 011 002 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 Academic English  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

Prerequisites  :  None 

 

 ทักษะภาษาอังกฤษ ดานการพูด ฟง อานและเขียน เชิง

วิชาการที่จําเปน 

Essential academic English language skills in 

speaking, listening, reading and writing 

 

 

IC 011 003 ภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ 1 3(3-0-6) 

 Thai for Foreigners I  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมใชนักศึกษาสัญชาติไทย  

Prerequisites  :  Non-Thai students 

 

 วัฒนธรรมไทยขั้นแนะนํา ตัวอักษรและไวยากรณไทย 

การฟงและการพูดเพื ่อการสื ่อสารในสถานการณตาง ๆ ใน

ชีวิตประจําวัน   

Introduction to Thai culture, Thai alphabet and 

Thai grammar, listening and speaking for communication 

various situation in daily life 
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IC 011 004 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 

 Japanese for Communication I  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมใชนักศึกษาสัญชาติญี่ปุน 

Prerequisites  :  Non- Japanese students 

 

 คําศัพท สํานวนประโยคภาษาญี่ปุนอยางงายสําหรับการ

สนทนาในชีวิตประจําวัน แนะนําวัฒนธรรมทั่วไปของญี่ปุน 

Simple Japanese vocabulary, expressions, 

sentences used in everyday conversations, introduction 

to general Japanese culture 

 

   

IC 011 005 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 

 Chinese for Communication I  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมใชนักศึกษาสัญชาติจีน 

Prerequisites  :  Non- Chinese students 

 

  คําศัพท 280 คํา สํานวนประโยคภาษาจีนอยางงาย

สําหรับการสนทนาในชีวิตประจําวัน สัทอักษรภาษาจีน และการ

ออกเสียง ไวยากรณ 40 หัวขอ การฝกทกัษะการสื่อสารภาษาจีน

ในสถานการณตาง ๆ 

280 Chinese words, expression, sentences used in 

everyday conversations, Chinese phonetics (Pinyin) and 

pronunciation, 40 grammar points, practice in Chinese 

communication in various situations 

 

   

IC 011 006 ภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ 2 3(3-0-6) 

 Thai for Foreigners II  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  IC 011 003 

Prerequisites  :  IC 011 003 

 

  การอานและการเขียนขั ้นพื ้นฐานในชีว ิตประจําวัน  

ทักษะการฟงและการพูดที่มีเนื้อหาซับซอนขึ้นในสถานการณตาง 

ๆ การแสดงความคิดและความรูสึกเก่ียวกับเร่ืองตาง ๆ   

 

 Basic reading and writing in everyday life, listening 

and speaking skills with complicated content in different 

situations, expression of ideas and feelings on various 

topics 
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IC 011 007 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 

 Japanese for Communication II  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  IC 011 004 

Prerequisites  :  IC 011 004 

 

  คําศัพท สํานวนประโยคภาษาญี่ปุนขั้นกลางที่ใชในการ

สนทนาทางธุรกิจและสถานการณที่หลากหลาย และอักษรคันจิ

ข้ันแนะนํา 

Intermediate Japanese vocabulary, expression 

and sentences used in business and several situations, 

introduction to Kanji 

 

   

IC 011 008 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 

 Chinese for Communication II  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  IC 011 005 

Prerequisites  :  IC 011 005 

 

 ภาษาจ ีน 500 ค ํา ส ํานวนประโยคภาษาจ ีน 600 

ประโยคสําหรับการสนทนา สัทอักษรภาษาจีน และการออกเสียง 

ไวยากรณ 80 หัวขอ ทักษะการสื่อสารภาษาจีนในสถานการณ

ตาง ๆ   

500 Chinese words, expression, 600 sentences 

used in conversations, Chinese phonetics ( Pinyin)  and 

pronunciation, 80 grammar points, Chinese 

communication skills in various situations 

 

   

IC 011 012 ภาวะผูนําและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 

 Leadership and Change Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

Prerequisites  :  None 

 

 ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผูนํา หนาที่

ของภาวะผูนําและการจัดการการเปลี่ยนแปลง ภาวะผูนําและการ

จัดการการเปลี่ยนแปลงและปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง

องคกร 

Knowledge and understanding of leadership 

theories, leadership function and styles, change 
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management leadership and change management, and 

factors affecting organizational change 

   

IC 011 015 การเตรียมความพรอมสําหรับการทํางาน และความเปนมือ

อาชีพ 

3(3-0-6) 

 Career Preparation and Professionalism  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

Prerequisites  :  None 

 

   องคประกอบในการสรางภาพลักษณมืออาชีพ การ

สื่อสารระหวางบุคคลและการพัฒนาความสัมพันธ การพัฒนา

พันธกิจ การเขียนเปาหมาย ทักษะทางโทรศัพท มารยาททาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกสและธุรกิจ เทคนิคการฟงและการพูด การ

เขียนประวัติยอ การเตรียมตัวสําหรับการสัมภาษณงาน 

Components of projecting professional image, 

on interpersonal communication and relationship 

development mission statement development, writing 

goals, telephoning skills, e-mail and business etiquette, 

listening and speaking techniques, resume writing, 

preparation for job interview 

 

 

IC 011 016 การรูสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Information Literacy  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

Prerequisites  :  None 

 

  แนวคิดและความสําคัญของสารสนเทศ กระบวนการ

การพัฒนาทักษะการเรียนรูดานสารสนเทศ การสืบคนสารสนเทศ 

การคัดเลือกแหลงสารสนเทศ การประเมินคุณคาของสารสนเทศ 

การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ การเรียบเรียงและการน 

าเสนอสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ  

Concepts and important information, processes 

development of information literacy skills ,information 

searching ,selecting sources of information, evaluation 

of information values, information analysis and 
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synthesis, information composition and presentation in 

various formats 

   

IC 011 018 การคิดเชิงตรรกะและการแกปญหา 3(3-0-6) 

 Logical Thinking and Problem Solving  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

Prerequisites  :  None 

 

 หลักการ แนวคิด กระบวนการ การคิดเชิงตรรกะและ

การแกปญหา การคนหาขอมูลและความรู  การโตแยง และ

กระบวนการการใหเหตุผล เทคนิคและการประยุกตสําหรับ

แนวทางตรรกะในการคิดอยางมีเหตุผล การแกปญหา และการ

ตัดสินใจ 

Principles, concepts , processes in logical 

thinking and problem solving, information and 

knowledge searching, argument and reasoning 

processes, techniques and applications for a logical 

approach to rational thinking, problem solving, and 

decision making 

 

   

IC 011 019 ผูประกอบการสรางสรรค 3(3-0-6) 

 Creative Entrepreneurship  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

Prerequisites  :  None 

 

 ค ุณล ั กษณะผ ู  ป ระกอบการ  จ ร ิ ย ธ รรมส ํ า ห รั บ

ผูประกอบการ ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร แรงจูงใจ 

การตัดสินใจ การวิเคราะหตลาด การระดมทุนเพื่อการลงทุน การ

พัฒนาแผนธุรกิจ การสรางแบรนดและเครื่องหมายการคา บัญชี

ข้ันพื้นฐาน การช าระภาษี การประเมินธุรกิจ 

Entrepreneurship characteristics, ethics for 

entrepreneurs, corporate social responsibility, 

motivation, decisions- making, marketing analysis, 

investment funding, business plan development, 

branding and trademarking, basic accounting, tax 

payment, business evaluation 
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IC 011 020 การวางแผนการเงินสวนบุคคลขั้นพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 Basic Personal Financial Planning  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

Prerequisites  :  None 

 

 ความรูพื ้นฐานในการวางแผนการเงินสวนบุคคล การ

จัดทํางบประมาณ การจัดการเง ิน การจัดหาสินเชื ่อ ความ

รับผิดชอบตอการใชสินเชื่อ การธนาคาร การลงทุน ประกัน การ

วางแผนภาษี การวางแผนการเกษียณอายุ 

Basic personal financial planning fundamentals, 

budgeting, money management, acquiring credit, 

responsible use of credit, banking, investment, 

insurance, tax planning, and retirement planning 

 

   

SC 201 005 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry  

 

เงื่อนไขของรายวิชา : CON SC 201 006 

Prerequisites  :  CON SC 201 006 

 บทนํา ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี 

แกส ของแข็ง ของเหลวและสารสะลาย อุณหพลศาสตรเคมี 

ระบบการถายโอนอิเล็กตรอน จลนพลศาสตรเคมี สมดุล เคมีและ

สมดุลไอออน ตารางธาตุ และธาตุเรพรี เซนเททีฟ โลหะแทรนซิ

ชัน 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 
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Prerequisites  :  CON SC 201 005 or CON SC 201 007 

or CON SC 201 008 

 

 ปฏิบัติการเกี ่ยวกับเนื ้อหาในวิชา SC 201 005 (เคมี

ทั่วไป) หรือ SC 201 007 (เคมีพื้นฐาน) หรือ SC 201 008 (เคมี

หลักมูล) 

 The laboratory 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 

Prerequisites  :  None 
 

 

 พีชคณิตเวกเตอรสําหรับหาผลเฉลยของระบบสมการ 

พีชคณิตเวกเตอรใน 2 มิติและ 3 มิติ  เรขาคณิตวิเคราะห   ลิมิต

และความตอเนื่องของฟงกชันคาจริงตัวแปรเดียว  อนุพันธของ

ฟงกชันตัวแปรเดียวและการประยุกต พิกัดเชิงข้ัว จํานวนเชิงซอน 

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร  ปริพันธข้ันแนะนํา  การหาปริพันธเชิง

ตัวเลข 

 

 

 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 

Prerequisites  :  SC 401 206 
 

 

 เทคนิคของการหาปริพันธ การประยุกตของปริพันธของ

ฟงกชันตัวแปรเดียว  ฟงกชันหลายตัวแปร  ลิมิตและความ

ตอเนื่องของฟงกชันหลายตัวแปร  อนุพันธยอย ลําดับและอนุกรม
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อนันตของจํานวนจริง อนุกรมกําลัง สมการเชิงอนุพันธและการ

ประยุกตข้ันแนะนํา 

 

 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 

Prerequisites  :  SC 401 207 
 

 

 พีชคณิตเวกเตอรใน 3 มิติ เสนตรง ระนาบและพืน้ผิวใน 

3 มิติ ปริภูมิยูคลิด ฟงกชนัหลายตัวแปร จาโคเบยีน การหา

อนุพันธของฟงกชนัหลายตัวแปร อนุพันธระบุทิศทาง การ

ประยุกตของอนุพันธของฟงกชนัหลายตัวแปร ปริพันธหลายชัน้ 

ระบบพิกัดและการหาปริพนัธในระบบตางๆ ปริพันธตามเสน 

ปริพันธตามผิว ทฤษฎีบทปริพนัธ 

 

 

 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 

Prerequisites  :  SC 401 207 
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 สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับ

สอง สมการเชิงอนุพันธอันดับสูง และการประยุกต  สมการเชิง

อนุพันธเชิงเสนที่มีสัมประสิทธิ ์เปนตัวแปร ระบบสมการเชิง

อนุพันธเชิงเสน ผลการแปลงลาปลาซ และการประยุกต อนุกรมฟู

เรียร ขอปญหาคาขอบ 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 

Prerequisites  :  None 
 

 

การวัดและวิเคราะหขอมูล การรวมแรงยอย โมดูลัสแบบ

ของยัง ลูกตุมนาิกาอยางงาย เคร่ืองชั่งความถวงจําเพาะ การวัด

ความหนืดของของเหลวโดยใชกฎของสโตกส พลศาสตรการหมุน 

สัมประสิทธิ์ของการขยายตัวตามเสน การสั่นพองในทออากาศ 

การทดลองของเมลด 

Measurement and data analysis, component of 

force, Young’ s modulus, simple pendulum, Westphal 

specific gravity balance, viscosity measurement using 

Stoke’ s law, rotational dynamics, coefficient of linear 

expansion, resonance in air columns and Meld’ s 

experiment 

 

   

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

 General Physics Laboratory II  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

Prerequisites  :  None 
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 วีทสโตนบริดจ แทนเจนตแกลวานอมิเตอร วงจร RC มัล

ติมิเตอร ออสซิลโลสโคป การหาความยาวโฟกัสของกระจก การ

หาความยาวโฟกัสของเลนส การหาคาดัชนีหักเหของของเหลว 

สเปกโตรมิเตอร 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 

Prerequisites  :  None 
 

 

      เวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ การคงตัวของโมเมนตัม

และพลังงาน การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต การเคลื่อนที่ของวัตถุ

แข ็งเกร ็ง กลศาสตร ของของไหล ความร อน และเทอรโม

ไดนามิกส 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 

Prerequisites  :  None 
 

 

 อ ันตรก ิร ิยาทางไฟฟ า อ ันตรก ิร ิยาทางแม  เหล็ก 

สนามไฟฟาสถิตและสนามแมเหล็กสถิต สนามแมเหล็กไฟฟาที่ข้ึน

ตอเวลา กระแสไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การเคลื่อนที่แบบคลื่น 

คลื ่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ทฤษฎีควอนตัมเบ ื ้องตน 

โครงสรางอะตอม นิวเคลียสและรังสีฟสิกสเบื้องตน   
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 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 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1 เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2558 และ 

2 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวดที่ 10 ขอ 36 

(เอกสารแนบทายหมายเลข 6) หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม  

3 สอบผานเกณฑการสอบวัดความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีข้ันพื้นฐาน สําหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

4 เขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการครบตามเกณฑที่กําหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

5 มีผลการสอบวัดความรูทางภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยขอนแกนยอมรับ 

6 ผานเงื่อนไขในกลุมวิชาบังคับตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้ 

-  นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาชีพวิศวกรรมโลจิสติกสทุกรายวิชา  และ 

- นักศึกษาตองไดระดับคะแนนแตละวิชาไมตํ่ากวา C หรือตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมตํ่ากวา 2.00 

โดยการคิดคาคะแนน G.P.A.Point คํานวณจากระดับคะแนนที่ดีที ่สุดของแตละรายวิชาในกลุม

วิชาชีพวิศวกรรมโลจิสติกส และ 

-  สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา EN 464 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโลจิสติกส จะไดรับการ

ยกเวนไมตองเรียนวิชา EN 464 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมโลจิสติกส และ EN 464 999 

โครงการวิศวกรรมโลจิสติกส 

7 การใหอนุปริญญา  

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรที ่สมควรไดรับอนุปริญญาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1) ไมอยูในระหวางการรับโทษทางวินัยที่ระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาหรืออนปุริญญา 

2) ไมเปนผูคางหนีส้ินกับทางมหาวิทยาลัย 

        3) ศึกษาและสอบผานรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรแลวและมีระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง 2.00 

แตไมตํ่ากวา 1.75 

 


