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                                       ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

03602211 วสัดุศาสตรส์ าหรบัวศิวกร     3(3-0-6) 
(Materials Science for Engineers) 

            ความสมัพนัธร์ะหว่างโครงสรา้ง สมบตั ิกระบวนการผลติ และการใชง้านของ
วสัดุวศิวกรรม โลหะ พอลเิมอร ์เซรามกิ วสัดุเชงิประกอบ แผนภูมสิมดุลของเฟสและ
การตคีวาม สมบตัทิางกลและการเสื่อมสภาพของวสัดุ และวสัดุใหมส่ าหรบัประยกุตท์าง
วศิวกรรม 
           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 

 
การออกแบบใชค้อมพวิเตอรช์่วย                                                 3(2-3-6) 
(Computer-Aided Design) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03604111 

     การประยกุตค์อมพวิเตอรช์่วยในการสรา้งแบบจ าลอง 2 มติแิละ 3 มติ ิหลกัการ
สรา้งรปูทรงตนั โครงเสน้ลวดและพืน้ผวิ เทคนิคการประกอบและการจ าลอง เทคโนโลยี
การออกแบบเชงิพาราเมตรกิและฟีทเจอรเ์บส การประยกุตเ์พื่อการออกแบบผลติภณัฑ์ 

            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 ความน่าจะเป็นและสถติปิระยกุตส์ าหรบัวศิวกร  3(3-0-6) 
(Applied Probability and Statistics for Engineers) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01417168 

       ความน่าจะเป็น การคาดคะเนและการแจกแจงความน่าจะเป็น  การแจกแจง
การสุ่มตวัอยา่ง การอนุมานทางสถติสิ าหรบัปญัหาการสุ่มตวัอยา่งหน่ึงและสองชุด การ
วเิคราะหก์ารถดถอย การวเิคราะหค์วามแปรปรวนและการประยกุตส์ถติกิบัระบบ
อุตสาหกรรม 
          Probability, expectation and probability distributions. Sampling 
distributions. Statistical inference for one-and-two sample problems. Regression 
analysis. Analysis of variance and their applications to industrial systems. 
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03602222 การออกแบบพารามเิตอร ์ 3(3-0-6) 
)nsesem me emaraP(  

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 22223330 
          การก าหนดพารามเิตอร ์การออกแบบการทดลอง การวเิคราะหค์วามแปรปรวน 

การวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้พหุคณู การทดลองแฟกทอเรยีล การทดลองแฟกทอ
เรยีลบางส่วน 
          Determination parameter. Design of experiment. Variance analysis. 
Multiple linear regression analysis. Factorial experiment. Fractional factorial 
experiment. 

  
03602251  เศรษฐศาสตรว์ศิวกรรม 3(3-0-6) 

(Engineering Economy) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03602221 

         การวเิคราะหเ์ชงิเศรษฐศาสตรเ์พื่อการตดัสนิใจทางวศิวกรรมภายใตค้วาม
แน่นอนและความไมแ่น่นอนของสถานการณ์ วธิกีารวดัค่าเทยีบเท่าโดยการวเิคราะห์
เงนิลงทุนรวมและการวเิคราะหเ์งนิลงทุนส่วนเพิม่ การประยกุตก์ารวเิคราะหท์ดแทน 
การวเิคราะหจ์ดุคุม้ทุน และการวเิคราะหโ์ครงการของภาครฐับาลรวมทัง้ผลของภาษเีงนิ
ไดแ้ละผลของเงนิเฟ้อ 

            Economic analysis for engineering decisions under certainty and 
uncertainty situation. 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 กระบวนการผลติ I  3(3-0-6) 

(Manufacturing Processes I) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03602211 

           หลกัมลูของกระบวนการผลติ การหล่อ การขึน้รปู การเชื่อม ผงโลหะวทิยา การ
ขึน้รปูโลหะดว้ยวธิรีอ้นและเยน็ การตดั กลงึ ไส เจาะ กดั ขนาดและการท าผวิเรยีบ การ
วดัและตรวจสอบ ความสมัพนัธข์องวสัดุ กระบวนการผลติ และตน้ทุนการผลติ 
          Fundamental of manufacturing processes; foundry, forming, welding, 
powder metallurgy, hot and cold roeming, cutting, turning, shaping, drilling, 
milling, and dimension and surface finishing. Measurement and inspection. 
Relationship of materials, manufacturing processes, and manufacturing costs. 
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03602312 วศิวกรรมอุตสาหการและระบบเบือ้งตน้ 1(0-3-2) 
(Introduction to Industrial and Systems Engineering) 

 
 
 
 
 
 
 

          ภาพรวมของวชิาชพี พืน้ฐานทางวศิวกรรม การพฒันาอยา่งยัง่ยนื การ
แกป้ญัหาอย่างเป็นระบบ วศิวกรรมกบัสงัคม ความเป็นมอือาชพี จรยิธรรม การท างาน
เป็นทมี การวางแผนอาชพี และการเยีย่มชมโรงงานอุตสาหกรรม 
         Overview of the profession. Engineering fundamentals. Sustainable 
development. Systematic problem solving. Engineering and society. 
Professionalism. Ethics. Team work. Career planning, and industry site visits. 
 

22223230 การวจิยัการด าเนินงานส าหรบัวศิวกร I 3(3-0-6)   
(Operations Research for Engineers I) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03602221 

       เทคนิคการแก้ปญัหาเชงิก าหนด การสรา้งแบบจ าลองทางคณติศาสตร ์ก าหนดการ
เชงิเสน้และปญัหาคู่ควบ แบบจ าลองโครงขา่ย แบบจ าลองพสัดุคงคลงั ปญัหาการขนส่ง
และการส่งผ่าน และปญัหาการมอบหมายงาน เทคนิคการแกป้ญัหาปญัหาทีไ่มเ่ป็น
ปญัหาเชงิก าหนด การตดัสนิใจภายใตค้วามไมแ่น่นอนและความเสีย่ง ทฤษฎเีกมส ์
ทฤษฎแีถวคอย และแบบจ าลองเพื่อการตดัสนิใจ 

           Techniques for solving deterministic problems; mathematical modeling, 
linear programming and dual problems, network models, inventory models, 
transportation and transshipment problems, and assignment problems. 
Techniques for solving non-deterministic 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) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03602221 

            แนวคดิทางคุณภาพ  ววิฒันาการของวธิกีารควบคุมคุณภาพ การจดัการควบคุม
คุณภาพ การวางแผนและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลติ เทคนิคการควบคุม
คุณภาพ การควบคุมคุณภาพทางสถติ ิแผนภูมคิวบคุม สมรรถภาพของกระบวนการ 
การตรวจสอบทางคุณภาพ การชกัตวัอยา่ง และเครือ่งมอืปรบัปรงุคุณภาพ วศิวกรรม
ความไวใ้จไดใ้นการผลติ การประกนัคุณภาพ วศิวกรรมคุณภาพและมาตรฐานคุณภาพ
ทีเ่กีย่วขอ้ง        
          Quality concepts. Evolution of quality control methods. Quality control 
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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 การวจิยัการด าเนินงานส าหรบัวศิวกร II 3(3-0-6) 

(Operations Research for Engineers II) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03602321 

            เทคนิคการแก้ปญัหาก าหนดการทีไ่มเ่ป็นเชงิเสน้ ก าหนดการเชงิจ านวนเตม็ 
ก าหนดการเชงิพลวตั เทคนิคการขยายและจ ากดัเขต ปญัหาการบรหิารโครงการ วถิี
วกิฤต ปญัหาการเดนิทางของพนกังานขายและบุรษุไปรษณยีจ์นี เทคนิคการแกป้ญัหาที่
มคีวามน่าจะเป็น กระบวนการมารค์อฟ การจ าลอง และแนวทางการหาค าตอบแบบมี
เหตุผล  
           Techniques for solving non-linear programming problem; integer 
programming, dynamic programming, branch and bound technique, project 
management problem, critical path method, traveling salesman meobome and 
chinese postman problem. Techniques for solving probabilistic problems; Markov 
processes, simulation model, and heuristic approaches. 
 

03602341 การศกึษาการท างานทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
(Industrial Work Study) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03602221 

          องคป์ระกอบงาน การวเิคราะหก์ระบวนการผลติโดยแผนภมูกิารผลติ แผนภูมิ
การไหล  แผนภูมคิน-เครือ่งจกัร การศกึษาการเคลื่อนไหวแบบจลุภาค การปรบัปรุง
งานและออกแบบการท างาน  หลกัเศรษฐศาสตรก์ารเคลื่อนไหว การก าหนดมาตรฐาน
การปฏบิตังิาน หลกัการศกึษาเวลา การศกึษาเวลาโดยตรง ระบบขอ้มลูเวลามาตรฐาน 
ระบบหาเวลาก่อนล่วงหน้า และการสุ่มการท างาน การหาอตัราความเรว็ในการท างาน
และค่าเผื่อ การใชเ้วลามาตรฐานในการสรา้งระบบค่าแรงจงูใจ                   
          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 
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incentive systems. 
 

03602342   การวางแผนและการควบคุมการผลติ 3(3-0-6) 
(Production Planning and Control) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03602321 

        ระบบการวางแผนและควบคุมการผลติ เทคนิคการพยากรณ์ การจดัการวสัดุคง
คลงั การวเิคราะหต์้นทุนและก าไรเพื่อการตดัสนิใจ การจดัล าดบัการผลติ การควบคุม
การผลติ เทคนิคสมยัใหมใ่นการวางแผนและควบคุมการผลติ 
          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.  

  
03602343 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

(Industrial Plant Design) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03602341 

           เทคนิคการออกแบบและการวางผงัโรงงานอุตสาหกรรม ทีต่ ัง้โรงงาน การ
วเิคราะหผ์ลติภณัฑ ์ ปจัจยัและสาเหตุทีม่อีทิธพิลต่อผงัใหม ่การเกบ็รวบรวมและ
วเิคราะหข์อ้มลู การพฒันาและการน าเสนอผงัโดยพจิารณาถงึคนงาน อุปกรณ์ 
เครือ่งจกัร อุปกรณ์สนบัสนุนการผลติ ระบบการเคลื่อนยา้ยวสัดุ การเกบ็และ
สภาพแวดลอ้ม 
          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 เทคนิคการแก้ปญัหาทางวศิวกรรมอุตสาหการ 3(3-0-6)   
(Problems Solving Technique for Industrial Engineering) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03602321 

           ปญัหาทางวศิวกรรมอุตสาหการและการวจิยัการด าเนินงาน การวเิคราะหแ์ละ
แกไ้ขปญัหาโดยการประยกุตโ์ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 
         Problems in industrial engineering and operational research. Analysis and 
solving the problems by applications of computer programs.  
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03602362 ระบบการผลติอตัโนมตั ิ 4(3-3-8) 
(Automatic Production System) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03601201 

            โครงสรา้งและหลกัการท างานของเครือ่งวดัความดนั อตัราการไหล และ
อุณหภมู ิระบบนิวแมตกิ และระบบนิวแมตกิไฟฟ้า ระบบไฮดรอลกิและระบบไฮดรอลกิ
ไฟฟ้า การโปรแกรมเชงิตรรกะควบคุมส าหรบัระบบนิวแมตกิไฟฟ้าและระบบไฮไดรลคิ
ไฟฟ้า เครือ่งจกัรซเีอน็ซ ีการประยกุตห์ุ่นยนตใ์นงานอุตสาหกรรม 

           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 control logic for  
electrical pneumatic and electrical hydraulic systems. CNC machines. Robotic  
application in industry. 

  
03602381 ปฏบิตักิารวศิวกรรมอุตสาหการ  1(0-3-2) 

(Industrial Engineering Laboratory) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03602221 

           ปฏบิตักิารส าหรบัการศกึษาการท างาน การควบคุมคุณภาพ การทดลองเชงิสถติ ิ
การใชเ้ครือ่งมอืวดัในอุตสาหกรรมและเครือ่งจกัรกล การขึน้รปูพลาสตกิและโลหะอื่น    
          Laboratory on work study, quality control, statistical experiment, use of 
measuring equipment in industry and mechanical machinery, plastic and other 
metal forming. 

  
03602401 วศิวกรรมระบบการผลติ 3(3-0-6) 

(Manufacturing System Engineering)  
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03602311  

            หลกัการของระบบการผลติ กระบวนการระบบการผลติ การจดัการระบบการ
ผลติ เศรษฐศาสตรข์องระบบการผลติ ระบบการผลติแบบอตัโนมตัแิละการผลติแบบ
ผสมผสานดว้ยคอมพวิเตอร ์ระบบสารสนเทศทางการผลติ 
           Principle of manufacturing systems. Manufacturing system processes. 
Manufacturing systems management. Economics of manufacturing systems. 
Automatic manufacturing systems and computer-integrated manufacturing. 
Manufacturing information systems. 
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03602411  วชิาการเครือ่งมอืและการวดัทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
(Industrial Instrumentation and Measurement) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03602221 

           หลกัวชิาการเครือ่งมอืและการวดั มาตรฐานและระบบการวดั หน่วยวดั ความไว 
ความละเอยีด ความน่าเชื่อถอื และความผดิพลาดในการวดั ระเบยีบวธิกีารวดัและการ
อา้งองิ การใชเ้ครือ่งมอืวดัและตรวจสอบส าหรบัชิน้ส่วนและผลติภณัฑท์างอุตสาหกรรม 
การวดัและการตรวจสอบความตรง ความเรยีบ ความกลม และรปูโครงร่าง ระบบพกิดั
และงานสวมมาตรฐานระดบันานาชาต ิ         
          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 มลพษิทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

(Industrial Pollution) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03602311 

            ประเภทของมลพษิทางอุตสาหกรรม มลพษิทางอากาศ น ้าเสยี ขยะและของเสยี
อนัตราย แหล่งทีม่า สาเหตุและผลของมลพษิ การควบคุมของเสยี วธิกีารการบ าบดัและ
ก าจดัทิง้ ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม การลดของเสยี กฎหมายสิง่แวดลอ้ม 
  Types of industrial pollutions; air pollution, waste water, solid waste, and 
hazardous waste. Sources, cause and effects of pollution. Waste control. 
Treatment and disposal methods. Environmental management system. Waste 
reduction. Environmental laws.  

  
03602414 การออกแบบเพื่อการผลติและการประกอบ 3(3-0-6) 

(Design for Manufacturing and Assembly) 



23 

 

            แนวคดิวศิวกรรมคู่ขนาน การออกแบบเพื่อการผลติและการออกแบบเพื่อการ
ประกอบ การเลอืกวสัดุและกระบวนการผลติ ผลกระทบของกระบวนการผลติ และพกิดั
เผื่อในการออกแบบ ตน้ทุนและความสามารถในการท าก าไรของการออกแบบ แนว
ทางการออกแบบเพื่อการผลติส าหรบักระบวนการผลติเฉพาะ การตกแต่งดว้ยเครือ่งจกัร 
การฉีดขึน้รปู กระบวนการทางดา้นโลหะแผ่น และการหล่อ 

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 การบรรจทุางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

(Industrial Packaging) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03602211 

  หลกัมลูของการออกแบบการบรรจุ บทบาทของการบรรจใุนอุตสาหกรรม สมบตัิ
ของวสัดุทางการบรรจ ุการออกแบบและการผลติบรรจุภณัฑ์ การบรรจกุบัสิง่แวดลอ้ม 
กรณศีกึษาและโครงงาน 
 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 การออกแบบและผลติใชค้อมพวิเตอรช์่วย 3(2-3-6) 
(Computer-Aided Design and Manufacturing)  
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03602212  

 หลกัการออกแบบและผลติใชค้อมพวิเตอรช์่วย แนวคดิการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรม
ช่วยในการผลติเพื่อศกึษาความเป็นไปไดใ้นการผลติจากขอ้ก าหนดของแบบชิน้งาน 
เครือ่งมอืเครือ่งจกัรส าหรบัระบบอตัโนมตัแิบบยดืหยุน่ การสรา้งรหสัเพื่อควบคุมเครือ่งจกัร
ซเีอน็ซ ีการเชื่อมโยงประสานและสื่อสารระหว่างแคด/แคมของระบบอตัโนมตั ิ
 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. 
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03602421 การจ าลองสถานการณ์ 3(3-0-6) 
(Simulation) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03602321 

           การจ าลองสถานการณ์แบบเฟ้นสุ่ม เทคนิคมอนตคิารโ์ล  เทคนิคการสรา้งเลขสุ่ม  
การทวนสอบตวัแบบการจ าลองสถานการณ์  การประยุกตค์อมพวิเตอรเ์พื่อแกป้ญัหาการ
จ าลองสถานการณ์ 
          Stochastic simulation. Monte Carlo techniques. Random number generation 
techniques. Verification of simulation model.  Computer applications to solve 
simulation problems. 

  
03602423  การออกแบบแผนการทดลองส าหรบัวศิวกร 3(3-0-6) 

(Experimental Design for Engineers) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03602223 

           เทคนิคการปรบัปรงุคุณภาพ ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัในระบบงานอุตสาหกรรม
และปญัหา การวเิคราะหท์างสถติแิละการออกแบบระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม ตวั
แบบคณติศาสตรข์ ัน้สงู ระเบยีบวธิตีวัแปรผวิสะทอ้น วธิทีากูช ิ
         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. 

 
03602431 การจดัการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

(Industrial Management) 
         แนวคดิการจดัองคก์ารและการจดัการอุตสาหกรรม ทฤษฎขีองการจดัการ การ

วเิคราะหป์ญัหาและกระบวนการแกป้ญัหา ทฤษฎขีององคก์ร การควบคุมและการประเมนิ
สมรรถนะการท างาน การสรา้งแรงจงูใจ  ภาวะผูน้ า จรยิธรรมและความรบัผดิชอบของ
วศิวกร การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมและทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
         Industrial organization and management concepts. Theories of management. 
Problem analysis and problem solving process. Organizational theories. Controlling 
and performance evaluation. Motivation, leadership, ethics and responsibility of 
engineers. Behavior modification and interpersonal skills.  

  
03602432 การออกแบบระบบสารสนเทศทางอุตสาหกรรม                               3(3-0-6) 

(Design of Industrial Information System) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03602361 
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           หลกัการออกแบบและการจดัการฐานขอ้มลูทางอุตสาหกรรม ความสมัพนัธข์อง
ฐานขอ้มลูการบญัชทีางการเงนิ และระบบการผลติ ประสทิธภิาพของการบนัทกึขอ้มลู 
ประมวลผลและรายงานผล ภาษาโครงสรา้งเชงิสอบถาม การประยกุตร์ะบบฐานขอ้มลูบน
อนิเตอรเ์น็ต การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวศิวกรรมอุตสา
หการและการผลติ 
          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.  

  
03602442 การจดัการพลงังาน 3(3-0-6) 

(Energy Management) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03602341 

           การอนุรกัษ์พลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจประเมนิและการวเิคราะห์
การใชพ้ลงังานของระบบแสงสว่าง ระบบปรบัอากาศ ระบบพลงังานความรอ้น ระบบ
เครือ่งอดัอากาศ และระบบไฟฟ้า แผนภูมสิมดุลวตัถุดบิและผลติภณัฑ ์เทคนิคส าหรบัการ
อนุรกัษ์พลงังาน การประยกุตว์ศิวกรรมคุณค่าในการอนุรกัษ์พลงังาน  
           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) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03602341 

          แนวคดิของการออกแบบผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร การออกแบบกระบวนการ 
การป้องกนับาดเจบ็ และการออกแบบสถานทีท่ างาน หลกัการของการวดัขนาดรา่งกาย 
ระบบประสาทรบัความรูส้กึของมนุษย ์สรรีวทิยา และจติวทิยาของมนุษยเ์น้นลกูคา้และ
พนกังานขององคก์ารทัง้ระดบัปฏบิตักิารและบรหิาร 

Concepts of products and services designs, process design, injury 
prevention, and workplace design. Principles of anthropometry, human sensory 
system, physiology, and psychology of human being emphasis on customers and 
blue-collar and white-collar workers in organizations.  
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03602444 การพยากรณ์ทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
(Industrial Forecasting) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03602221 

   แนวคดิของการพยากรณ์ การวเิคราะหถ์ดถอย อนุกรมเวลา เทคนิคการ
พยากรณ์เชงิวเิคราะห ์วธิปีรบัเรยีบ และวธิบี๊อกซ์-เจนกนิส ์กรณศีกึษา  
          Concept of forecasting. Regression analysis. Time series. Analytical 
forcasting techniques; smoothing methods and Box-Jenkins method. Case studies.  

  
03602445 วศิวกรรมคุณค่า  3(3-0-6) 

(Value Engineering) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03602311 

           กระบวนการของวศิวกรรมคุณค่า การวเิคราะหผ์ลติภณัฑ ์การออกแบบ
ผลติภณัฑ ์และกระบวนการผลติ การเลอืกวสัดุและการลดตน้ทุนโดยปราศจากการสญูเสยี
คุณค่าของผลติภณัฑ ์กรณีศกึษา  
           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 การวดัและการจดัการผลติภาพ 3(3-0-6) 

(Productivity Measurement and Management) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03602341 

           แนวคดิ เครือ่งมอื และเทคนิคส าหรบัการวดัผลติภาพระดบัองคก์าร ฝ่ายและบุคคล 
ดชันีการวดั  การจดักลุ่มและการรายงานดา้นสารสนเทศ การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อการ
ตดัสนิใจและการปรบัปรุง การเชื่อมโยงผลติภาพกบัการวดัสมรรถนะการท างาน 
ความสามารถในการท าก าไร  คุณภาพ  คุณภาพชวีติในการท างาน  นวตักรรม  ประสทิธผิล  
และประสทิธภิาพ 

           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 

 
กฎหมายอุตสาหกรรมและพาณชิยกรรม 3(3-0-6) 
(Industrial and Commercial Laws) 

          ความสมัพนัธร์ะหว่างกฎหมายและธุรกจิ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรม
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และพาณชิยกรรม กฎหมายโรงงาน กฎหมายวตัถุอนัตราย กฎหมายแรงงาน กฎหมาย
สิง่แวดลอ้ม กฎหมายเกี่ยวกบัการผลติและมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม และกฎหมาย
เกีย่วกบัการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม 

    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 การวเิคราะหต์น้ทุนทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

(Industrial Cost Analysis) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03602251 

           แนวคดิพืน้ฐานของการบญัชทีางการเงนิ การวเิคราะหง์บการเงนิและการบญัชี
ตน้ทุน แนวคดิตน้ทุน การคดิตน้ทุนแบบดัง้เดมิและแบบตามกจิกรรม การวางแผนตน้ทุน 
การประมาณตน้ทุน การวเิคราะหต์้นทุนปรมิาณก าไร การจดัท างบประมาณแม่บทและงบ
ลงทุน ระบบตน้ทุน ตน้ทุนงานสัง่ท า ตน้ทุนกระบวนการและการจดัสรรต้นทุน การ
ควบคุมการด าเนินงานโดยการจดัท างบประมาณแบบยดืหยุน่และตน้ทุนมาตรฐาน 
          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
  

การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
(Industrial Project Feasibility Study) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03602251 

         องคค์วามรูพ้ืน้ฐานส าหรบัการเตรยีม การวเิคราะหแ์ละการประเมนิการศกึษา
ความเป็นไปไดข้องโครงการอุตสาหกรรมดา้นการตลาด เทคนิค การจดัการ การเงนิ 
เศรษฐศาสตร ์และผลกระทบของโครงการ  
         Basic knowledge for preparation, analysis and appraisal of industrial 
projects feasibility study in marketing, techniuqes, management, financing, 
economic, and impacts.  

  
03602461 วศิวกรรมระบบ 3(3-0-6) 

(System Engineering) 
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           กระบวนการและเครือ่งมอืของระบบเชงิซอ้น  หลกัการของวฏัจกัรชวีติผลติภณัฑ ์
การออกแบบระบบผลติภณัฑ ์ความตอ้งการในการด าเนินการ นโยบายการซ่อมบ ารงุและ
สนบัสนุน การออกแบบระบบบรกิาร ความเชื่อถอืได ้ความสามารถในการซ่อมบ ารงุ การ
สนบัสนุนโลจสิตกิส ์ปจัจยัมนุษย ์ความเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร ์ความสามารถในการ
ผลติ และการก าจดั  การออกแบบระบบการจดัการ ห่วงโซ่อุปทาน และความเสีย่ง 
           Process and tools for complex systems. Principles of product lifecycle. 
Product system design; operational requirements, maintenance and support 
policies. Service system design; reliability, maintainability, logistic support, human 
factors, economic feasibility, produce-ability, and retirement. Management system 
design; supply chain, and risk.  

  
22223623 วศิวกรรมโลจสิตกิส ์ 3(3-0-6) 

(Logistics Engineering) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน :   03602321            

 องคป์ระกอบของการจดัการโลจสิตกิสแ์ละห่วงโซ่อุปทาน การออกแบบ
โครงขา่ยโลจสิตกิส ์การขนส่งในห่วงโซ่อุปทาน เทคโนโลยสีารสนเทศและระบบขนส่ง
อจัฉรยิะส าหรบัห่วงโซ่อุปทาน กลยทุธก์ารกระจาย   
         Elements of logistics and supply chain management. Logistics netwok 
design. Transportation in supply chain. Information technology and intelligent 
transportation system for supply chain. Distribution strategy.    

  
03602471 วศิวกรรมการซ่อมบ ารงุ 3(3-0-6) 

(Maintenance Engineering) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03602221 

          แนวคดิงานซ่อมบ ารงุ  สถติกิารช ารดุขดัขอ้งและการวเิคราะหส์าเหตุ ระบบซ่อม
บ ารงุเชงิป้องกนั   การวางแผนและควบคุมกจิกรรมซ่อมบ ารงุ  การควบคุมอะไหล่  
วศิวกรรมความน่าเชื่อถอืทรพัยากรบุคคลในงานซ่อมบ ารุง การวดัสมรรถนะงานซ่อมบ ารงุ
และการประเมนิระบบเพื่อการปรบัปรงุ  
          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 ความปลอดภยัในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

(Industrial Safety) 
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วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03602311  
           กฎหมายความปลอดภยัในอุตสาหกรรม เทคนิคการป้องกนัอุบตัเิหตุ ความสมัพนัธ์

ของการออกแบบเพื่อความปลอดภยัและประสทิธภิาพการผลติ การวเิคราะหค์วามเสีย่ง 
หลกัการการควบคุมสภาพแวดลอ้มทางอุตสาหกรรม เทคนิคความปลอดภยัเชงิระบบ ระบบ
การจดัการความปลอดภยั  จติวทิยาอุตสาหกรรม เทคนิคการปฐมพยาบาล  
         Industrial safety laws. Accident prevention techniques. Relationship of 
safety designs and production efficiency. Risk analysis. Principles of industrial 
environmental control. Systen safety techniques. Safety management system. 
Industrial psychology. First-aided techniques .  

  
03602495 การเตรยีมโครงงานวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ 1(0-3-2) 

(Industrial and Systems Engineering Project Preparation) 
           การจดัเตรยีมขอ้เสนอโครงงาน การตรวจเอกสาร และรายงานความก้าวหน้า 

          Preparation of project proposal, literature review, and progress report.  
  

03602496
  

เรือ่งเฉพาะทางวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ 1-3 
(Selected Topics in Industrial and Systems Engineering)  

           เรือ่งเฉพาะทางวศิวกรรมอุตสาหการและระบบในระดบัปรญิญาตร ีหวัขอ้เรือ่ง
เปลีย่นไปในแต่ละภาคการศกึษา 
         Selected topics in industrial and systems engineering at the bachelor’s 
degree level. Topics are subject to change each semester. 

  
03602497
  

สมัมนา 1 
(Seminar) 

           การน าเสนอและอภปิรายหวัขอ้ทีน่่าสนใจทางวศิวกรรมอุตสาหการและระบบใน
ระดบัปรญิญาตร ี       
         Presentation and discussion on current interesting topics in industrial  and 
systems engineering at the bachelor’s degree level.  

  
03602498
  

ปญัหาพเิศษ 1-3 
(Special Problems) 

   การศกึษาคน้ควา้ทางวศิวกรรมอุตสาหการและระบบระดบัปรญิญาตร ีและเรยีบ
เรยีงเขยีนเป็นรายงาน 
          Study and research in industrial and systems engineering at the bachelor’s 
degree level and compile in written reports.   
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03602499
  

โครงงานวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ 2(0-6-3) 
(Industrial and Systems Engineering Project)  
พืน้ฐาน : 03602495 

          โครงงานทีน่่าสนใจในแขนงต่างๆ ของวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ  
          Projects of practical interest in various fields of industrial and systems 
engineering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


