เราจะเปนอันดับหนึ่งในภาคตะวันออก ในป 2562

คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาที่เปนรหัสวิชาของหลักสูตร
03602211

วัสดุศาสตรสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Materials Science for Engineers)
ความสัมพันธระหวางโครงสราง สมบัติ กระบวนการผลิตและการใชงานของวัสดุ
วิศวกรรม โลหะ พอลิเมอร เซรามิก วัสดุเชิงประกอบ แผนภูมิสมดุลของเฟสและการตีความ
สมบัติทางกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ วัสดุใหมสําหรับประยุกตทางวิศวกรรม
Relationship between structures. Properties. Production processes and
applications of engineering materials. Metals. Polymers. Ceramics. Composites.
Phase equilibrium diagrams and their interpretation. Mechanical properties and
material degradation. New materials for engineering application.

03602212

การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย
3(2-3-6)
(Computer-Aided Design)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 03604111
การประยุกตคอมพิวเตอรชวยในการสรางแบบจําลอง 2 มิติและ 3 มิติ หลักการสราง
รูปทรงตัน โครงเสนลวดและพื้นผิว เทคนิคการประกอบและการจําลอง เทคโนโลยีการออกแบบ
เชิงพาราเมตริกและฟทเจอรเบส การประยุกตเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ
Application of computer-aided design software for 2D and 3D modeling.
Principle of solid, wire frame and surface. Modeling creation. Assembly and
simulation techniques. Parametric and feature-based design technology.
Application for products design.

03602221

ความนาจะเปนและสถิติประยุกตสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Applied Probability and Statistics for Engineers)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01417168
ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปน
รวม การแจกแจงการสุมตัวอยาง สถิติเชิงพรรณนา การอนุมานทางสถิติสําหรับปญหาการสุม
ตัวอยางหนึ่งและสองชุด การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงายและสหสัมพันธ การวิเคราะห
ความแปรปรวน
Probability. Random variables and probability distributions. Joint
probability distributions. Sampling distributions. Descriptive statistics. Statistical
inference for one-and-two sample problems. Simple linear regression analysis and
correlation. Analysis of variance.
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03602222

การออกแบบพารามิเตอร
3(3-0-6)
(Parameter Design)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 03602221
การกําหนดพารามิเตอร การออกแบบการทดลอง การประยุกตใชการทดสอบสมมุติฐาน
การวิเคราะหความแปรปรวน และการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย การวิเคราะหการ
ถดถอยเชิงเสนพหุคูณ การทดลองแฟกทอเรียล การทดลองแฟกทอเรียลบางสวน
Parameter determination. Experimental design. Applications of hypothesis
testing, analysis of variance and simple linear regression analysis. Multiple linear
regression analysis. Factorial experiment. Fractional factorial experiment.

03602251

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Economy)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03602221
การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรเพื่อการตัดสินใจทางวิศวกรรมภายใตความแนนอน ความ
ไมแนนอน และความเสี่ยงของสถานการณ วิธีการวัดคาเทียบเทาโดยการวิเคราะหเงินลงทุนรวม
และการวิเคราะหเงินลงทุนสวนเพิ่ม การประยุกตการวิเคราะหทดแทน การวิเคราะหจุดคุมทุน
และการวิเคราะหโครงการของภาครัฐบาลรวมทั้งผลของภาษีเงินไดและผลของเงินเฟอ
Economic analysis for engineering decisions under certainty, uncertainty
and risk situations. Methods of measurement of equivalent value based on total
investment analysis and incremental investment analysis. Applications of
replacement analysis. Break-even analysis and government project analysis
including effects of income taxes and inflation.

03602311

กระบวนการผลิต I
3(3-0-6)
(Manufacturing Processes I)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03602211
หลักมูลของกระบวนการผลิต การหลอ การขึ้นรูป การเชื่อม ผงโลหะวิทยา การขึ้นรูป
โลหะดวยวิธีรอนและเย็น การตัด กลึง ไส เจาะ กัด ขนาดและการทําผิวเรียบ การวัดและ
ตรวจสอบ ความสัมพันธของวัสดุ กระบวนการผลิต และตนทุนการผลิต
Fundamental of manufacturing processes; foundry, forming, welding,
powder metallurgy, hot and cold forming, cutting, turning, shaping, drilling, milling,
and dimension and surface finishing. Measurement and inspection. Relationship of
materials, manufacturing processes, and manufacturing costs.

03602312

วิศวกรรมอุตสาหการและระบบเบื้องตน
1(0-3-2)
(Introduction to Industrial and Systems Engineering)
ภาพรวมของวิชาชีพ พื้นฐานทางวิศวกรรม การพัฒนาอยางยั่งยืน การแกปญหาอยางเปน
ระบบ วิศวกรรมกับสังคม ความเปนมืออาชีพจริยธรรม การทํางานเปนทีม การวางแผนอาชีพ
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และการเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม
Overview of the profession. Engineering fundamentals. Sustainable
development. Systematic problem solving. Engineering and society.
Professionalism. Ethics. Team work. Career planning, and industry site visits.
03602321

การวิจัยการดําเนินงานสําหรับวิศวกร I
3(3-0-6)
(Operations Research for Engineers I)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03602221
เทคนิคการแกปญหาเชิงกําหนดการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร กําหนดการเชิงเสน
และปญหาคูควบ แบบจําลองพัสดุคงคลัง ปญหาการขนสงและการสงผาน และปญหาการ
มอบหมายงาน เทคนิคการแกปญหาปญหาที่ไมเปนปญหาเชิงกําหนด การตัดสินใจภายใตความไม
แนนอนและความเสี่ยง ทฤษฎีเกมส ทฤษฎีแถวคอยและแบบจําลองเพื่อการตัดสินใจ
Techniques for solving deterministic problems; mathematical modeling,
linear programming and dual problems, inventory models, transportation and
transshipment problems, and assignment problems. Techniques for solving nondeterministic problems; decision making under uncertainty and risk, games theory,
queuing theory, and simulation model for decision making.

03602322

การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Control)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03602221
แนวคิดทางคุณภาพ วิวัฒนาการของวิธีการควบคุมคุณภาพ การจัดการควบคุมคุณภาพ การ
วางแผนและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต เทคนิคการควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ
ทางสถิติ แผนภูมิควบคุม สมรรถภาพของกระบวนการ การตรวจสอบทางคุณภาพ การชักตัวอยาง
และเครื่องมือปรับปรุงคุณภาพ วิศวกรรมความเชื่อถือไดในการผลิต การประกันคุณภาพ วิศวกรรม
คุณภาพและมาตรฐานคุณภาพที่เกี่ยวของ
Quality concepts. Evolution of quality control methods. Quality control
management. Quality planning and control in production process. Quality control
techniques; statistical quality control, control charts, process capability, quality
inspection, sampling, and quality improvement tools. Reliability engineering in
manufacturing. Quality assurance, quality engineering, and related quality standards.

03602323

การวิจัยการดําเนินงานสําหรับวิศวกร II
3(3-0-6)
(Operations Research for Engineers II)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03602321
กําหนดการเชิงจํานวนเต็ม เทคนิคการขยายและจํากัดเขต กําหนดการเชิงพลวัต
แบบจําลองโครงขาย ปญหาการบริหารโครงการและวิถีวิกฤต ปญหาการเดินทางของพนักงาน
ขายและบุรุษไปรษณียจีน เทคนิคการแกปญหาที่มีความนาจะเปน กระบวนการมารคอฟ และ
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แนวทางการหาคําตอบแบบวิทยาการศึกษาสํานึก เทคนิคการแกปญหากําหนดการที่ไมเปนเชิง
เสน
Integer programming; branch and bound technique. Dynamic programming.
Network models; project management problem and critical path method,
traveling salesman problem and chinese postman problem. Techniques for
solving probabilistic problems; Markov processes. and heuristic approaches.
Techniques for solving non-linear programming problem.
03602341

03602342

03602343

การศึกษาการทํางานทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Work Study)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03602221
องคประกอบงานการวิเคราะหกระบวนการผลิตโดยแผนภูมิการผลิต แผนภูมิการไหล
แผนภูมิคน-เครื่องจักร การศึกษาการเคลื่อนไหวแบบจุลภาค การปรับปรุงงานและออกแบบการ
ทํางานหลักเศรษฐศาสตรการเคลื่อนไหว การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน หลักการศึกษาเวลา
การศึกษาเวลาโดยตรง ระบบขอมูลเวลามาตรฐานระบบหาเวลากอนลวงหนา และการสุมการ
ทํางาน การหาอัตราความเร็วในการทํางานและคาเผื่อ การใชเวลามาตรฐานในการสรางระบบคา
แรงจูงใจ
Elements of works. Analysis production process by using of production
process chart. Flow process chart. Man-machine chart. Micro-motion study. Work
improvement and job design. Principles of motion economy. Standardization of
works operations. Time study principles; direct time study, standard time data
system, predetermined time system and work sampling. Determinations of
performance rating and allowance factor. Use of standard time in establishing
incentive systems.
การวางแผนและการควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
(Production Planning and Control)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03602321
ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต เทคนิคการพยากรณ การจัดการวัสดุคงคลัง การ
วิเคราะหตนทุนและกําไรเพื่อการตัดสินใจ การจัดลําดับการผลิต การควบคุมการผลิต เทคนิค
สมัยใหมในการวางแผนและควบคุมการผลิต
Production planning and control system. Forecasting techniques. Inventory
management. Cost and profitability analysis for decision making. Production
scheduling. Production control. Modern technique in production planning and
control.
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
(Industrial Plant Design)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03602341

3(3-0-6)
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เทคนิคการออกแบบและการวางผังโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งโรงงาน การวิเคราะห
ผลิตภัณฑ ปจจัยและสาเหตุที่มีอิทธิพลตอผังใหม การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การ
พัฒนาและการนําเสนอผังโดยพิจารณาถึงคนงาน อุปกรณ เครื่องจักร อุปกรณ สนับสนุนการผลิต
ระบบการเคลื่อนยายวัสดุ การเก็บและสภาพแวดลอม
Industrial plant design and layout techniques; plant location, product
analysis, factors and causes influencing new layout. Data collection and analysis.
Developing and presentation of layout considering employees. Equipment,
machine. Supporting system. Material handling system. Storage and environment.
03602361

คอมพิวเตอรประยุกตสําหรับวิศวกรอุตสาหการ
3(3-0-6)
(Computer Applications for Industrial Engineers)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03602321
ปญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการและการวิจัยการดําเนินงาน การวิเคราะหและแกไข
ปญหาโดยการประยุกตโปรแกรมคอมพิวเตอร
Problems in industrial engineering and operational research. Analysis and
solving the problems by applications of computer programs.

03602362

ระบบการผลิตอัตโนมัติ
4(3-3-8)
(Automatic Production System)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03601201
โครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องวัดความดัน อัตราการไหล และอุณหภูมิ ระบบ
นิวแมติก และระบบนิวแมติกไฟฟา ระบบไฮดรอลิกและระบบไฮดรอลิกไฟฟา การโปรแกรมเชิง
ตรรกะควบคุมสําหรับระบบนิวแมติกไฟฟาและระบบไฮไดรลิคไฟฟา เครื่องจักรซีเอ็นซี การ
ประยุกตหุนยนตในงานอุตสาหกรรม
Structure and work principle of measuring instrument for pressure, flow
rate, and temperature. Pneumatic and electrical pneumatic systems. Hydraulic
and electrical hydraulic systems. Programming of programmable logic control for
electrical pneumatic and electrical hydraulic systems. CNC machines. Robotic
application in industry.

03602381

ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
(Industrial Engineering Laboratory)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03602221

1(0-3-2)
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ปฏิบัติการสําหรับกระบวนการผลิต การศึกษาการทํางาน การควบคุมคุณภาพ การทดลอง
เชิงสถิติ การวางแผนการผลิต การวางผังโรงงาน ความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน โลหะวิทยา และ
มาตรวิทยา
Laboratories for manufacturing processes, work study, quality control,
statistical experiment, production planning, plant layout, safety in workplace,
metallurgy, and metrology.
03602411

วิชาการเครื่องมือและการวัดทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Instrumentation and Measurement)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03602221
หลักวิชาการเครื่องมือและการวัด มาตรฐานและระบบการวัด หนวยวัด ความไว ความ
ละเอียด ความนาเชื่อถือและความผิดพลาดในการวัด ระเบียบวิธีการวัดและการอางอิง การใช
เครื่องมือวัดและตรวจสอบสําหรับชิ้นสวนและผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรม การวัดและการ
ตรวจสอบความตรง ความเรียบ ความกลมและรูปโครงราง ระบบพิกัดและงานสวมมาตรฐาน
ระดับนานาชาติ
Principles of instrumentation and measurement. Standards and measuring
system. Units. Sensitivity. Resolution. Reliability and error in measurement.
Measuring methodology and references. Use of measurement and inspection
tools for industrial components and products. Measurement and inspection on
straightness. Flatness. Roundness and profile. International standards of fits and
tolerance.

03602412

วิศวกรรมระบบการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing System Engineering)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03602311
หลักการของระบบการผลิต กระบวนการระบบการผลิต การจัดการระบบการผลิต
เศรษฐศาสตรของระบบการผลิต ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติและการผลิตแบบผสมผสานดวย
คอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศทางการผลิต
Principle of manufacturing systems. Manufacturing system processes.
Manufacturing systems management. Economics of manufacturing systems.
Automatic manufacturing systems and computer-integrated manufacturing.
Manufacturing information systems.

03602414

การออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ
3(3-0-6)
(Design for Manufacturing and Assembly)
แนวคิดวิศวกรรมคูขนาน การออกแบบเพื่อการผลิตและการออกแบบเพื่อการประกอบ
การเลือกวัสดุและกระบวนการผลิต ผลกระทบของกระบวนการผลิตและพิกัดเผื่อในการออกแบบ
ตนทุนและความสามารถในการทํากําไรของการออกแบบ แนวทางการออกแบบเพื่อการผลิต
21

เราจะเปนอันดับหนึ่งในภาคตะวันออก ในป 2562

สําหรับกระบวนการผลิตเฉพาะ การตกแตงดวยเครื่องจักรการฉีดขึ้นรูปกระบวนการทางดาน
โลหะแผน และการหลอ
Concepts of concurrent engineering; design for manufacturing and design
for assembly. Selection of material and manufacturing processes. Impact of
manufacturing processes and tolerances on design. Cost and profitability of
design. Design for Manufacturing guidelines for specific manufacturing processes;
machining, injection molding, sheet metal working, and casting.
03602415

การบรรจุทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Packaging)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03602211
หลักมูลของการออกแบบการบรรจุ บทบาทของการบรรจุในอุตสาหกรรม สมบัติของวัสดุ
ทางการบรรจุ การออกแบบและการผลิตบรรจุภัณฑการบรรจุกับสิ่งแวดลอม กรณีศึกษาและ
โครงงาน
Fundamental of packaging design. Role of industrial packaging. Properties
of packaging materials. Design and manufacturing of package. Packaging and
environment. Case studies and project.

03602416

การออกแบบและผลิตใชคอมพิวเตอรชวย
3(2-3-6)
(Computer-Aided Design and Manufacturing)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03602212
หลักการออกแบบและผลิตใชคอมพิวเตอรชวย แนวคิดการประยุกตใชโปรแกรมชวยใน
การผลิตเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการผลิตจากขอกําหนดของแบบชิ้นงาน เครื่องมือเครื่องจักร
สําหรับระบบอัตโนมัติแบบยืดหยุน การสรางรหัสเพื่อควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซี การเชื่อมโยง
ประสานและสื่อสารระหวางแคด/แคมของระบบอัตโนมัติ
Principles of computer-aided design and manufacturing. Part design
specifications and productibility concepts in computer-aided manufacturing
applications. Machine tools for flexible automation. Code generation for
controlling CNC machine. CAD/CAM interface and communication of automated
systems.
การจําลองสถานการณ
3(3-0-6)
(Simulation)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03602321
การจําลองสถานการณแบบเฟนสุม เทคนิคมอนติคารโล เทคนิคการสรางเลขสุม การ
ทวนสอบตัวแบบการจําลองสถานการณ การประยุกตคอมพิวเตอรเพื่อแกปญหาการจําลอง
สถานการณ
Stochastic simulation. Monte Carlo techniques. Random number
generation techniques. Verification of simulation model. Computer applications

03602421
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to solve simulation problems.
03602423

03602431

03602432

การออกแบบแผนการทดลองสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Experimental Design for Engineers)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03602222
เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพ ความสัมพันธระหวางปจจัยในระบบงานอุตสาหกรรมและ
ปญหา การวิเคราะหทางสถิติและการออกแบบระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม ตัวแบบ
คณิตศาสตรขั้นสูง ระเบียบวิธีตัวแปรผิวสะทอน วิธีทากูชิ
Quality improvement techniques. Relationship between factors in the
industrial systems and their problems. Statistical analysis and design of control
system in industrial work. Advanced mathematical models. Response surface
methodology. Taguchi method.
การจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Management)
แนวคิดการจัดองคการและการจัดการอุตสาหกรรม ภาวะผูนํา ความรวมมือและการทํางาน
เปนกลุม การจัดการเชิงกลยุทธ การตัดสินใจ การวางแผนและออกแบบองคกร การจัดการ
ความสัมพันธกับลูกคา การประเมินประสิทธิภาพองคกร การจัดการความรู การจัดการทรัพยากร
บุคคล การจัดการการดําเนินงาน
Industrial organization and management concepts. Leadership. Collaboration
and teamwork. Strategic management. Decision making. Organization planning and
design. Customer relationship management. Organization performance evaluation.
Knowledge management. Human resource management. Operation management.
การออกแบบระบบสารสนเทศทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Design of Industrial Information System)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03602361
หลักการออกแบบและการจัดการฐานขอมูลทางอุตสาหกรรม ความสัมพันธของฐานขอมูล
การบัญชีทางการเงิน และระบบการผลิต ประสิทธิภาพของการบันทึกขอมูล ประมวลผลและ
รายงานผล ภาษาโครงสรางเชิงสอบถาม การประยุกตระบบฐานขอมูลบนอินเตอรเน็ต การ
ประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต
Principle of design and management of industrial database. Relationships
of financial accounting databases and production systems. Efficiency of data entry.
Processing and reports. Structure Query Language. Applications of internet-based
database. Modern information technologies related to industrial and
manufacturing engineering.
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03602442

การจัดการพลังงาน
3(3-0-6)
(Energy Management)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03602341
การอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจประเมินและการวิเคราะห การใช
พลังงานของระบบแสงสวาง ระบบปรับอากาศ ระบบพลังงานความรอน ระบบเครื่องอัดอากาศ
และระบบไฟฟา แผนภูมิสมดุลวัตถุดิบและผลิตภัณฑ เทคนิคสําหรับการอนุรักษพลังงาน การ
ประยุกตวิศวกรรมคุณคาในการอนุรักษพลังงาน
Energy conservation in industrial plants. Audit and analysis of energy
consumptions of lighting. Air-conditioned. Heat energy. Air compression and
electrical systems. Materials and products balance chart. Techniques for energy
conservation. Value engineering applications in energy conservation.

03602443

การยศาสตร
3(3-0-6)
(Ergonomics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03602341
แนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑและการบริการ การออกแบบกระบวนการ การ
ปองกันบาดเจ็บและการออกแบบสถานที่ทํางาน หลักการของการวัดขนาดรางกาย ระบบ
ประสาทรับความรูสึกของมนุษย สรีรวิทยาและจิตวิทยาของมนุษยเนนลูกคาและพนักงานของ
องคการทั้งระดับปฏิบัติการและบริหาร
Concepts of products and services designs. Process design. Injury
prevention and workplace design. Principles of anthropometry. Human
sensorysystem. Physiology and psychology of human being emphasis on
customers and blue-collar and white-collar workers in organizations.

03602444

การพยากรณทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Forecasting)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03602221
แนวคิดของการพยากรณ การวิเคราะหถดถอย อนุกรมเวลา เทคนิคการพยากรณเชิง
วิเคราะห วิธีปรับเรียบ และวิธีบอกซ-เจนกินส กรณีศึกษา
Concept of forecasting. Regression analysis. Time series. Analytical forcasting
techniques; smoothing methods and Box-Jenkins method. Case studies.

03602445

วิศวกรรมคุณคา
3(3-0-6)
(Value Engineering)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03602311
กระบวนการของวิศวกรรมคุณคา การวิเคราะหผลิตภัณฑ การออกแบบผลิตภัณฑและ
กระบวนการผลิต การเลือกวัสดุและการลดตนทุนโดยปราศจากการสูญเสียคุณคาของผลิตภัณฑ
กรณีศึกษา
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Process of value engineering. Product analysis. Product design and
manufacturing processes. Selection of materials and cost reduction without loss
of product value. Case studies.
03602446 การวัดและการจัดการผลิตภาพ
3(3-0-6)
(Productivity Measurement and Management)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03602341
แนวคิดเครื่องมือและเทคนิคสําหรับการวัดผลิตภาพระดับองคการฝายและบุคคล ดัชนีการ
วัด การจัดกลุมและการรายงานดานสารสนเทศ การวิเคราะหขอมูลเพื่อการตัดสินใจและการ
ปรับปรุง การเชื่อมโยงผลิตภาพกับการวัดสมรรถนะการทํางาน ความสามารถในการทํากําไร
คุณภาพ คุณภาพชีวิตในการทํางาน นวัตกรรม ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
Concepts, tools, and techniques for productivity measurement at the
organizational functional and individual levels. Measure index. Information
grouping and reporting. Information analysis for decisions and improvement.
Integrating productivity with performance measurement. Profitability. Quality,
Quality of work life. Innovation. Effectiveness and efficiency.
03602451

กฎหมายอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
3(3-0-6)
(Industrial and Commercial Laws)
ความสัมพันธระหวางกฎหมายและธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมและพาณิช
ยกรรมกฎหมายโรงงาน กฎหมายวัตถุอันตราย กฎหมายแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมาย
เกี่ยวกับการผลิตและมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม
Relationship between laws and business. Laws related to industrial and
commercial operation. Factory laws. Hazard-material laws. Labor laws.
Environmental laws. Laws of production and industrial product standards and
laws related to engineering profession.

03602452

การวิเคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรม
(Industrial Cost Analysis)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03602251

3(3-0-6)
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แนวคิดพื้นฐานของการบัญชีทางการเงิน การวิเคราะหงบการเงินและการบัญชีตนทุน
แนวคิดตนทุน การคิดตนทุนแบบดั้งเดิมและแบบตามกิจกรรม การวางแผนตนทุน การประมาณ
ตนทุน การวิเคราะหตนทุนปริมาณกําไร การจัดทํางบประมาณแมบทและงบลงทุน ระบบตนทุน
ตนทุนงานสั่งทํา ตนทุนกระบวนการและการจัดสรรตนทุน การควบคุมการดําเนินงานโดยการ
จัดทํางบประมาณแบบยืดหยุนและตนทุนมาตรฐาน
Basic concepts of financial accounting. Financial analysis and cost
accounting. Cost concepts; traditional costing and activity-based costing. Cost
planning. Cost estimation. Cost-volume-profit analysis. Master and capital
budgeting. Cost systems. Job costing. Process costing and cost allocation.
Operational control by flexible budgeting and standard costing.
03602453

การศึกษาความเปนไปไดของโครงการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Project Feasibility Study)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03602251
องคความรูพื้นฐานสําหรับการเตรียม การวิเคราะหและการประเมินการศึกษาความ
เปนไปไดของโครงการอุตสาหกรรมดานการตลาด เทคนิค การจัดการ การเงิน เศรษฐศาสตร และ
ผลกระทบของโครงการ
Basic knowledge for preparation. Analysis and appraisal of industrial
projects feasibility study in marketing, technique, management, financing,
economic, and impacts.

03602461

วิศวกรรมระบบ
3(3-0-6)
(Systems Engineering)
วิชาที่ตองเรียนมากอน 03602221
หลักการของวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ การออกแบบระบบผลิตภัณฑ การออกแบบระบบ
กรอบความคิด การออกแบบระบบเบื้องตน การออกแบบและการพัฒนารายละเอียด การทดสอบ
และประเมินระบบ การออกแบบเพื่อความนาเชื่อถือ การออกแบบเพื่อความสามารถในการซอม
บํารุง การออกแบบเพื่อความสามารถในการสนับสนุน การออกแบบเพื่อมนุษยปจจัย การ
ออกแบบเพื่อเศรษฐศาสตรความเปนไปได
Principles of product life cycle. Product system design; conceptual system
design, preliminary system design, detailed design and development. System
testing and evaluation. Design for reliability. Design for maintainability. Design for
supportability. Design for human factor. Design for economic feasibility.

03602462

วิศวกรรมโลจิสติกส
3(3-0-6)
(Logistics Engineering)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03602321
องคประกอบของการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน แบบจําลองโครงขายโลจิสติกสแบบ
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ไปขางหนาและแบบยอนกลับ การจัดหา กลยุทธการกระจาย การขนสง ตนทุนของ
โลจิสติกส ตัวชี้วัดความสามารถ เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบขนสงอัจฉริยะสําหรับ
โซอุปทาน กรีนโลจิสติกส โลจิสติกสระดับโลก
Elements of logistics and supply chain management. Forward and reverse
logistics network models. Supply. Distribution strategies. Transportation. Logistics
costs. Performance index. Information technology and intelligent transportation
system for supply chain. Green logistics. Global logistics.
03602471

วิศวกรรมการซอมบํารุง
3(3-0-6)
(Maintenance Engineering)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 03602221
แนวคิดงานซอมบํารุง สถิติการชํารุดขัดของและการวิเคราะหสาเหตุ ระบบซอมบํารุงเชิง
ปองกัน การวางแผนและควบคุมกิจกรรมซอมบํารุง การควบคุมอะไหล วิศวกรรมความนาเชื่อถือ
ทรัพยากรบุคคลในงานซอมบํารุง การวัดสมรรถนะงานซอมบํารุงและการประเมินระบบเพื่อการ
ปรับปรุง
Maintenance concepts. Failure statistics and causes analysis. Preventive
maintenance system. Planning and control of maintenance activities. Spare parts
controls. Reliability engineering. Human resources for maintenance works.
Maintenance performance measurement and system appraisal for improvement.

03602472

ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Safety)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03602311
กฎหมายความปลอดภัยในอุตสาหกรรม เทคนิคการปองกันอุบัติเหตุ ความสัมพันธของการ
ออกแบบเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการผลิต การวิเคราะหความเสี่ยง หลักการการควบคุม
สภาพแวดลอมทางอุตสาหกรรมเทคนิคความปลอดภัยเชิงระบบ ระบบการจัดการความปลอดภัย
จิตวิทยาอุตสาหกรรมเทคนิคการปฐมพยาบาล
Industrial safety laws. Accident prevention techniques. Relationship of
safety designs and production efficiency. Risk analysis. Principles of industrial
environmental control. System safety techniques. Safety management system.
Industrial psychology. First-aided techniques.

03602495

การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1(0-3-2)
(Industrialand Systems Engineering Project Preparation)
การจัดเตรียมขอเสนอโครงงาน การตรวจเอกสารและรายงานความกาวหนา
Preparation of project proposal. Literature review and progress report.
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03602496

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1-3
(Selected Topics in Industrial and Systems Engineering)
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการและระบบในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปใน
แตละภาคการศึกษา
Selected topics in industrial and systems engineering at the bachelor’s
degree level. Topics are subject to change each semester.

03602497

สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมอุตสาหการและระบบในระดับ
ปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in industrial and
systems engineering at the bachelor’s degree level.

03602498

ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมอุตสาหการและระบบระดับปริญญาตรี และเรียบเรียง
เขียนเปนรายงาน
Study and research in industrial and systems engineering at the bachelor’s
degree level and compile in written reports.

03602499

โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
2(0-6-3)
(Industrial and Systems Engineering Project)
พื้นฐาน : 03602495
โครงงานที่นาสนใจในแขนงตางๆ ของวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
Projects of practical interest in various fields of industrial and systems
engineering.

รายวิชาที่เปนรหัสวิชานอกหลักสูตร
01403114

ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป
(Laboratory in Fundamentals of General Chemistry)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01403117
ปฏิบัติการสําหรับวิชาหลักมูลเคมีทั่วไป
Laboratory in Fundamentals of General Chemistry.

01403117

หลักมูลเคมีทั่วไป
3(3-0-6)
(Fundamentals of General Chemistry)
โครงสรางอะตอม ตารางพีริออดิก และสมบัติตามตารางพีริออดิก พันธะเคมีปริมาณ
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สัมพันธ แกส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมี กรดและเบส สมดุล
ของไอออน ธาตุเรพรีเซนเททีฟ โลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ โลหะแทรนซิชัน
Atomic structure. Periodic table and periodic properties. Chemical bonds.
Stoichiometry, gases, liquids, solids, solutions. Chemical kinetics. Chemical
equilibria, acids and bases. Ionic equilibria. Representative elements, metals,
nonmetals and metalloids. Transition metals.
01417167

คณิตศาสตรวิศวกรรม I
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธและการประยุกต คาเชิงอนุพันธ ปริพันธและ
การประยุกต ระบบพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธไมตรงแบบ ลําดับและอนุกรม การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร
Limits and continuity of functions. Derivatives and applications.
Differentials, integration and applications. Polar coordinates. Improper integrals,
sequences and series. Mathematical induction.

01417168

คณิตศาสตรวิศวกรรม II
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01417167
เวกเตอรและเรขาคณิตวิเคราะหทรงตัน แคลคูลัสของฟงกชันหลายตัวแปร แคลคูลัสของ
ฟงกชันฟงกชันคาเวกเตอร
Vector and solid analytic geometry. Calculus of multivariables functions.
Calculus of vector – valued functions.

01417267

คณิตศาสตรวิศวกรรม III
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01417168
สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนที่มีสัมประสิทธิ์เปนคาคง
ตัว ผลการแปลงลาปลาซและผลการแปลงผกผัน ผลเฉลยที่เปนอนุกรมกําลัง ระบบสมการเชิง
อนุพันธเชิงเสน
First order linear differential equations. Linear differential equations with
constant coefficients. Laplace transforms and inverse transforms. Power series
solutions. System of linear differential equations.

01420111

ฟสิกสทั่วไป I
3(3-0-6)
(General Physics I)
กลศาสตร การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิก คลื่น กลศาสตรของไหล อุณหพลศาสตร
Mechanics. Harmonic motion. Waves. Fluid mechanics. Thermodynamics.
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01420112

ฟสิกสทั่วไป II
3(3-0-6)
(General Physics II )
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01420111
ไฟฟาแมเหล็ก คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหมเบื้องตน และนิวเคลียร
ฟสิกส
Electromagnetism. Electromagnetic waves. Optics. Introduction to modern
physics and nuclear physics.

01420113

ปฏิบัติการฟสิกส I
(Laboratory in Physics I)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01420111 หรือพรอมกัน หรือ 01420117 หรือพรอม
กัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟสิกสทั่วไป I หรือฟสิกสพื้นฐาน I
Laboratory for General Physics I or Basic Physics I.

1(0-3-2)

01420114

ปฏิบัติการฟสิกส II
(Laboratory in Physics II)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01420113 และ 01420112 หรือพรอมกัน หรือ
01420118 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟสิกสทั่วไป II หรือฟสิกสพื้นฐาน II
Laboratory for General Physics II or Basic Physics II.

1(0-3-2)

03600390

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
3(3-0-6)
(Cooperative Education Preparation)
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ ความรู
พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษย
สัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการ
นําเสนอ การเขียนรายงาน
Principles. Concepts and processes of cooperative education.Related rules
and regulations.Basic knowledge and techniques in job application.Basic knowledge
and techniques in working.Communication and human relations.Personality
development. Quality management system in workplace. Presentations techniques.
Report writing.

03600490

สหกิจศึกษา
6
(Co-operative Education)
การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงงานที่ไดรับมอบหมายตลอดจนการ
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จัดทํารายงานและการนําเสนอ
On the job training as a temporary employee according to the assigned
project including report and presentation.
03601201

วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Electrical Engineering)
การวิเคราะหวงจรกระแสตรงและกระแสสลับ เครื่องกําเนิดไฟฟาและการใชงาน
มอเตอรและการใชงาน หมอแปลง ระบบไฟสามเฟส ระบบสงกําลัง เครื่องมือทางไฟฟา
Direct current and alternating current circuit analysis. Generators and their
uses. Motors and their uses. Transformers. Three-phase systems. Power
transmission system. Electrical instruments.

03601202

ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา
1(0-3-2)
(Electrical Engineering Laboratory)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03601201
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชาวิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน (03601201)
Laboratory experiments on topics covered in Introduction to Electrical
Engineering (03601201).

03603101

การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
3(2-3-6)
(Introduction to Computer Programming)
แนวคิดทางคอมพิวเตอร สวนประกอบคอมพิวเตอร การปฏิสัมพันธทางฮารดแวรและ
ซอฟตแวร แนวคิดทางอีดีพี การออกแบบโปรแกรมและระเบียบวิธีการพัฒนา การโปรแกรมภาษา
ระดับสูง
Computer concepts. Computer components. Hardware and software
interaction. EDP concepts. Program design and development methodology. Highlevel language programming.
การเขียนแบบทางวิศวกรรม
3(2-3-6)
(Engineering Drawing)
การเขียนตัวอักษรและตัวเลขภาพฉายออรโธกราฟฟกการเขียนภาพออรโธกราฟฟกและ
การเขียนภาพสามมิติ การใหขนาดและความคาดเคลื่อน ภาพตัดมุมมองชวยและแผนคลี่การเขียน
ภาพราง การเขียนแบบรายละเอียดและการประกอบ การเขียนแบบโดยใชคอมพิวเตอรชวยขั้นตน
Lettering. Orthographic projection. Orthographic drawing and pictorial
drawing. Dimensioning and tolerancing. Sections. Auxiliary views and
development. Freehand sketches. Detail and assembly drawing. Basic computeraided drawing.

03604111
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03604201

หลักพื้นฐานทางกลศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Basic Principles of Engineering Mechanics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01417167
ระบบแรงและแรงลัพธ สมดุล ความเสียดทานแหง การประยุกตสมการสมดุลกับ
โครงสรางและเครื่องจักรกล สถิตยศาสตรของไหล จลนศาสตรและจลนพลศาสตรของอนุภาคและ
วัตถุแข็งเกร็ง กฎของนิวตัน หลักของงานและพลังงาน อิมพัลสและโมเมนตัม
Force systems and resultant. Equilibrium. Dry friction. Application of
equilibrium equations to structures and machines. Fluid statics. Kinematics and
kinetics of particles and rigid bodies. Newton's laws of motion. Principles of work
and energy. Impulse and momentum.

03604203

กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Fluid Mechanics and Thermodynamics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01417167
หลักมูลของอุณหพลศาสตร กฎขอที่หนึ่งและสองของอุณหพลศาสตร สมบัติของไหล
พื้นฐาน สถิตยศาสตรของไหล พลศาสตรของไหล การไหลราบเรียบและปนปวน
Fundamental of thermodynamics. The first and second law of
thermodynamics. Basic properties of fluid. Fluid static. Fluid dynamics. Laminar
and turbulent flows.

03604281

การฝกงานโรงงาน
1(0-3-2)
(Workshop Practice)
การฝกงานเกี่ยวกับการวัดขนาดชิ้นงาน งานเชื่อมกาซและไฟฟา งานโลหะแผน งานกลึง
ความปลอดภัยในโรงงาน
Practice in work-piece measuring. Gas and arc welding. Metal sheet works.
Lathe works. Safety in workshop.

03604381

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล I
1(0-3-2)
(Mechanical Engineering Laboratory I)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03604222 หรือ 03604201
งานทดลองในดานกลศาสตรของเครื่องจักรกล อุณหพลศาสตร กลศาสตรของไหลและ
วัสดุวิศวกรรม
Experimental works in mechanics of machinery. Thermodynamics. Fluid
mechanics and engineering materials.
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