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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
 
CHM100 เคมีทั่วไป       3(3-0-6) 
  (General Chemistry)       

ปริมาณสารสัมพันธ พ้ืนฐานทฤษฎีอะตอม คุณสมบัติของแกส ของแข็ง ของเหลว และ 
สารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก จลนศาสตรเคมี การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม พันธะเคมี คุณสมบัติของธาตุ
ในตารางธาตุ กรดและเบส เคมีไฟฟา อุณหพลศาสตรเบื้องตน คุณสมบัติทางอุณหพลศาสตรของสสาร พลังงานความ
รอนในระบบอุณหพลศาสตร 

CHM110 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป      1(0-3-1) 
  (General Chemistry Laboratory)     
  วิชาบังคับกอนหรือลงรวม   :   CHM100 เคมีทั่วไป 
  การทดลองท่ีสัมพันธกับทฤษฎีที่ไดศึกษาเก่ียวกับ การแยกสารผสม ปฏิกิริยาเคมี เปอรเซ็นตของธาตุ
ในสารประกอบและสูตรอยางงาย การไทเทรตกรดและเบส การหาคาคงที่ของแกสและปริมาตรหนึ่ง  โมลของแกสที่
สภาวะอุณหภูมิและความดันมาตรฐาน ความรอนของสารละลายและของปฏิกิริยา อัตราของปฏิกิริยา สมดุลเคมี 
ความกระดางของน้ำ ออกซิเจนละลาย พลังงานความรอนในระบบอุณหพลศาสตร 

MAT115 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1             3(3-0-6) 
(Calculus for Engineers 1)      
ตรีโกณมิติและการประยุกตเวกเตอรในสองและสามมิติ พีชคณิตของเวคเตอร ระบบเวกเตอร ของ

เสนตรง ระนาบ และพื้นผิวในปริภูมิสามมิติ ลิมิตและความตอเนื่อง การหาลิมิตโดยกฎโลปตาล อนุพันธและการ
ประยุกตใชอนุพันธ ปริพันธและการประยุกตใชปริพันธ คาเฉลี่ยของฟงกชัน เทคนิคการหาปริพันธ การหาปริพันธตาม
เสน การหาปริพันธไมตรงแบบ  

MAT116 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2             3(3-0-6) 
(Calculus for Engineers 2) 
วิชาบังคับกอน   :  MAT115 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1   
อนุพันธยอยของฟงกชันหลายตัวแปร กฎลูกโซ อนุพันธยอยอันดับสูง การหาอัตราการเปลี่ยนแปลง

ของฟงกชันหลายตัวแปร พิกัดเชิงขั้ว การหาปริพันธหลายชั้นในระบบพิกัดเชิงขั้ว การประยุกตอนุพันธ ปริพันธของ
ฟงกชันหลายตัวแปร การหาปริพันธตามพ้ืนผิว สมการอนุพันธอันดับหนึ่งและการหาผลเฉลย การประยุกตสมการเชิง
อนุพันธอันดับหนึ่ง สมการอนุพันธอันดับสองและการหาผลเฉลย ลำดับและอนุกรม อนุกรมอนันต การลู เขาและ      
ลูออกของอนุกรมอนันต อนุกรมกำลังและอนุกรมเทยเลอร การหาปริพันธเชิงตัวเลข 

MAT203 สถิติสำหรับวิศวกร      3(3-0-6) 
(Statistics for Engineers)      

          สถิติเชิงพรรณนา การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน ความ
ถดถอยและสหสัมพันธ ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม การอนุมานเชิงสถิติ การวิเคราะหความแปรปรวน การใช
วิธีการทางสถิติเปนเคร่ืองมือในการแกปญหา การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการแกปญหาสถิติ 
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PHY111 ฟสิกส 1       3(3-0-6) 
(Physics 1)         

          การวัดและระบบหนวยเอสไอ  ปริมาณเวกเตอร  จลนพลศาสตรของอนุภาค  พลศาสตรของอนุภาค  
งานและพลังงาน  โมเมนตัม  การเคล่ือนที่ของระบบอนุภาค  การหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง  การเคล่ือนที่แบบแกวงกวัด  
ความโนมถวง  สมดุลสถิตของวัตถุแข็งเกร็งและสภาพยืดหยุน  กลศาสตรของไหล  คล่ืนกล ความรอนและทฤษฎีจลน
ของแกส  หลักอุณหพลศาสตร การสมดุลและการอนุรักษพลังงาน การถายเทความรอน 

PHY121 ปฏิบัติการฟสิกส 1      1(0-3-1)  
  (Physics Laboratory 1)       
  วิชาบังคับกอนหรือลงรวม   :   PHY111 ฟสิกส 1 

          การทดลองที่สัมพันธกับทฤษฎีที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการวัดและการวิเคราะหขอมูล การเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล กฎขอที่สองของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารมอนิก การเคลื่อนที่แบบบอลลิสติกเพนดูลัม การ
เคลื่อนที่แบบหมุน คลื่นนิ่งบนเสนเชือก บีตส การขยายตัวเนื่องจากความรอน การขยายตัวแบบแอเดียแบติก การ
อนุรักษพลังงานกลและพลังงานความรอน 

EGR102 เขียนแบบวิศวกรรม      3(2-3-5) 
(Engineering Drawing)  
การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟก การเขียนภาพออโธกราฟฟก การเขียนภาพพิกตอ

เรียล หลักการใหขนาดและความเผื่อ การใชวิวชวย ภาพคลี่และภาพพับ การเขียนภาพตัด มาตรฐานเขียนแบบของ
ไทยและสากล การเขียนแบบภาพแยกชิ้น และภาพประกอบ การสเก็ทซแบบราง การใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียน
แบบเบ้ืองตน 

EGR105 การจัดการวิศวกรรมความปลอดภัย    3(2-3-5)  
  (Safety Engineering Management)     

          หลักวิศวกรรมการจัดการและการจัดการความเสี่ยงดานความปลอดภัย หลักการในการปองกันความ
สูญเสีย การวิเคราะหและการควบคุมอันตรายในสถานที่ปฏิบัติงาน องคประกอบของมนุษยและจิตวิทยาอุตสาหกรรม 
ความสัมพันธระหวางการออกแบบเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการดำเนินงาน ขอกำหนดและมาตรฐานท่ี
เกี่ยวของกับความปลอดภัยในงานวิศวกรรม หนาที่ความรับผิดชอบและจรรยาบรรวิชาชีพของวิศวกร ฝกปฏิบัติดาน
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานวิชาชีพวิศวกรรม 

EGR205 โปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับวิศวกร    3(2-3-5) 
  (Computer Programming for Engineers) 
  แนวคิดของคอมพิวเตอร สวนประกอบของคอมพิวเตอร การปฏิสัมพันธระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร 
การโปรแกรมภาษาปจจุบัน ปฏิบัติการการโปรแกรม 

EGR210 วัสดุวิศวกรรม       3(3-0-6) 
  (Engineering Materials)   

ความสัมพันธระหวางโครงสราง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการใชงานของประเภทวัสดุหลักที่
ถูกใชทางวิศวกรรม เชน โลหะ พลาสติก โพลีเมอร เซรามิกส วัสดุผสม แอสฟลต ไม และคอนกรีต การทดสอบและ
ความหมายของคุณสมบัติทางกลของวัสดุ การเสื่อมสภาพของวัสดุ 
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EGR221 กลศาสตรวิศวกรรม 1      3(3-0-6) 
  (Engineering Mechanics 1)  
  วิชาบังคับกอนหรือลงรวม  :  PHY111 ฟสิกส 1 
  เวกเตอร การสมดุล และผลลัพธของระบบแรง แผนผังวัตถุอิสระ สมดุลของอนุภาค  จุดศูนยถวง
และจุดเซ็นทรอยด สมมูลของระบบแรงและโมเมนต สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง แรงเสียดทาน การวิเคราะหโครงสราง
อยางงาย งานเสมือนและเสถียรภาพ พลศาสตรเบื้องตน 

EEG205 พ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟา      3(2-3-5) 
  (Fundamental of Electrical Engineering)    

หลักพ้ืนฐานการวิเคราะหและปฏิบัติการของวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ (แรงดัน กระแส 
กำลังไฟฟา) ระบบและการใชงานเคร่ืองจักรกลไฟฟา (หมอแปลงไฟฟา มอเตอร เคร่ืองกำเนิดไฟฟา) ระบบไฟฟากำลัง 
(ระบบไฟฟา 1 เฟส และ 3 เฟส การสงผานกำลังไฟฟา) พ้ืนฐานระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัดทางไฟฟา 

IEG311  การวิจัยการดำเนินงาน 1     3(3-0-6) 
  (Operations Research 1) 

วิธีการวิจัยดำเนินงานในการแกปญหาทางดานวิศวกรรมอุตสาหการ การแกปญหาดวยแบบจำลอง
ทางคณิตศาสตร การโปรแกรมเชิงเสน แบบจำลองการขนสง ปญหาการมอบหมายงาน ทฤษฎีเกม ทฤษฎีแถวคอย 
แบบจำลองสินคาคงคลัง และการใชแบบจำลองเพ่ือการตัดสินใจ 

IEG312  การวางแผนและการควบคุมการผลิต    3(3-0-6) 
  (Production Planning and Control) 
  ระบบการวางแผนและการควบคุมการผลิต เทคนิคการพยากรณ การจัดการสินคาคงคลัง กา ร
วิเคราะหตนทุนและกำไรเพ่ือการตัดสินใจ การจัดตารางการผลิต การควบคุมการผลิต เทคนิคสมัยใหมในการวางแผน
และควบคุมการผลิต 

IEG314  ระบบอัตโนมัติและระบบการปฏิบัติการสมัยใหม   3(2-3-5) 
  (Automation and Modern Operation System)     
  ระบบอัตโนมัติในกระบวนการปฏิบัติงานและเครื่องจักรอุปกรณสมัยใหม ระบบควบคุมโดยใช PLC
และระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบการผลิตอัตโนมัติ ระบบคลังสินคาอัตโนมัติ การจำลองระบบ การสรางแบบจำลอง
และการเก็บขอมูลเบื้องตน สถิติและการวิเคราะหขอมูลนำเขา การแปลงแบบจำลองคอมพิวเตอร การตรวจสอบความ
ถูกตองและความเสมือนจริงของแบบจำลอง การวางแผนการทดลอง การวิเคราะหผล โครงงานประจำวิชา 

IEG321  กระบวนการผลิต      3(3-0-6) 
  (Manufacturing Processes) 

ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต การหลอ การขึ้นรูป การเชื่อม ผงโลหะวิทยา การตัด การ
กลึง ไส เจาะ กัดขนาดและทำผิวเรียบ การตรวจสอบความสัมพันธของกระบวนการผลิตและวัสดุ และพื้นฐานตนทุน
ของกระบวนการผลิต 
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IEG331  เศรษฐศาสตรวิศวกรรม      3(3-0-6)   
  (Engineering Economics) 

การวิเคราะหผลเชิงเศรษฐศาสตรของการตัดสินใจทางวิศวกรรมภายใตความแนนอนและความไมแนนอน 
วิธีการการเปรียบเทียบทางเลือก คาเสื่อมราคา การประเมินการทดแทนทรัพยสิน การวิเคราะหจุดคุมทุน ความเสี่ยงและ
ความไมแนนอน การวิเคราะหโครงการของภาครัฐ ผลของภาษีเงินไดและผลของเงินเฟอ 

IEG333  การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ     3(3-0-6) 
  (Statistical Quality Control) 

แนวความคิด และวิวัฒนาการของวิธีการควบคุมคุณภาพ การวางแผนและควบคุมคุณภาพใน
กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพทางสถิติ แผนภูมิควบคุม การวิเคราะหสมรรถภาพของกระบวนการ การ
ตรวจสอบทางคุณภาพ การชักตัวอยาง เคร่ืองมือเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ ความนาเชื่อถือไดทางวิศวกรรมสำหรับการ
ผลิต วิศวกรรมคุณภาพและมาตรฐานคุณภาพท่ีเก่ียวของ 

IEG334  ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1    1(0-3-1) 
(Industrial Engineering Laboratory 1)  

 ปฏิบัติการการวัดทางวิศวกรรมเบื้องตน การวัดอุณหภูมิ การวัดความดัน การวัดอัตราการไหลที่
สัมพันธกับทฤษฎีการควบคุมเชิงตัวเลขดวยคอมพิวเตอร ปฏิบัติการดานวัสดุทางวิศวกรรม การทดสอบทางกลของ
วัสดุ การหาความแข็งและความทนแรงดึง การทดสอบโดยการถายภาพจุลภาค กรรมวิธีทางความรอน การทดสอบ
โดยไมทำลาย เปนตน 

IEG335  ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 2    1(0-3-1) 
(Industrial Engineering Laboratory 2)  

 ปฏิบัติการทดลองระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม ปฏิบัติการทางกรรมวิธีการผลิต ปฏิบัติการ สำหรับ
การศึกษาการทำงาน ปฏิบัติการทางดานการควบคุมการผลิต ปฏิบัติการดานการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม และ
ปฏิบัติการดานความปลอดภัย ท่ีสัมพันธกับทฤษฎีที่ไดศึกษามา และ/หรือระบบอ่ืนๆ ที่ทันสมัย 

IEG336  เครื่องมือดิจิทัลสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ   1(0-3-1) 
  (Digital Tools for Industrial Engineering)    

การแกปญหาดานการวิจัยดำเนินงาน การวางแผนและควบคุมการผลิต การวางผังโรงงาน และการ 
ควบคุมคุณภาพโดยการประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและเคร่ืองมือดิจิทัล แนวคิดการบูรณาการระบบสารสนเทศ
ขององคกร และการนำขอมูลมาใชในการตัดสินใจในเชิงบริหาร การสรุปรายงานและการเสนอรายงาน 

IEG351  การศึกษางานในอุตสาหกรรม     3(3-0-6)  
  (Industrial Work Study) 

การเคลื่อนไหวและเวลามาตรฐาน  การวิเคราะหกระบวนการผลิตโดยแผนภูมิการผลิต แผนภูมิการไหล
และแผนผังการไหล แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางคนกับเครื่องจักร การวิเคราะหการเคลื่อนไหวแบบจุลภาค แผนภูมิ
ไซโม หลักการปรับปรุงงานและออกแบบการทำงาน รวมทั้งการประยุกตหลักการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม การกำหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การสุมงาน หลักการศึกษาเวลาโดยตรงและฐานขอมูลเวลาพ้ืนฐาน การหาระดับอัตราเร็วและการ
หาคาเผื่อ การใชเวลามาตรฐานในการสรางระบบคาแรงจูงใจ 
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IEG381  การศึกษาปญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการสมัยใหม  1(0-3-1) 
  (Case Study in Modern Industrial Engineering)  
  กรณีศึกษาการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมอุตสาหการในยุคดิจิทัล การประยุกตใชโปรแกรมทาง
คอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีอัตโนมัติในการแกปญหาทางดานอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ การศึกษางานโรงงาน
อุตสาหกรรมสมัยใหม การสัมนาอภิปรายความรูและประสบการณท่ีเกี่ยวของกับวิศวกรรมอุตสาหการ และเทคโนโลยี
สมัยใหม  

IEG390  การฝกงานวิศวกรรมอุตสาหการ 3(0-35-0) 
  (Industrial Engineering Practice)   

การฝกงานในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภายใตการดูแลของวิศวอาวุโส นักศึกษาตองทำบันทึก
ประจำวัน และรายงานสรุปการฝกงาน 

 
IEG392  การพัฒนาโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ   3(0-9-3) 

(Project Development in Industrial Engineering) 
การพัฒนาหัวขอและเตรียมการทำโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการโดยประยุกตใชความรูทางดาน 

วิศวกรรมอุตสาหการมาแกปญหาภายใตการแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา การสัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน การศึกษา
ความรูพื้นฐานที่เกี่ยวของ รวมทั้งสืบคนภูมิหลังของงานที่เก่ียวของกับโครงงาน การพัฒนากรอบแนวคิด ขอบเขต และ
วัตถุประสงคของโครงงาน พิจารณาประโยชนที ่ไดรับ การ เขียนรายงาน การนำเสนอ และสอบปากเปลาโดย
คณะกรรมการ 
 
IEG404  เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน     3(3-0-6) 
  (Energy Management Technology) 
  หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับพลังงาน การจัดทำโปรแกรมการประหยัดพลังงานในหนวยงานและดัชนี
ตางๆ ที่เกี ่ยวของ การสำรวจตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานในภาคอาคารและภาคอุตสาหกรรม สมดุล
พลังงาน ในระบบไอน้ำ ระบบคอนเดนเซท การหุมฉนวนอุปกรณความรอน การจัดการโหลดไฟฟาในอาคารสูง การ
ประเมินศักยภาพการประหยัดและการวิเคราะหผลตอบแทนการลงทุนในเชิงเศรษฐศาสตร 

IEG407  หัวขอเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ    3(3-0-6) 
  (Select Topics in Industrial Engineering) 
  หัวขอที่ไดรับความสนใจหรือเทคโนโลยีใหมๆ ในปจจุบัน ทางดานวิศวกรรมอุตสาหการ  

IEG412  วิศวกรรมการบำรุงรักษา      3(3-0-6) 
  (Maintenance Engineering) 

แนวคิดในงานซอมบำรุง  การซอมบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวม (TPM) สถิติการชำรุดขัดของ 
ความนาเชื่อถือ การวิเคราะหความสามารถและความพรอม ระบบการหลอลื่น ระบบซอมบำรุงปองกัน การวางแผน
และควบคุมกิจกรรมซอมบำรุง การควบคุมอะไหล การจัดองคกรในงานซอมบำรุง ทรัพยากรบุคคลในงานซอมบำรุง 
ระบบคอมพิวเตอรสำหรับการซอมบำรุง การจัดการตลอดวงจรชีวิต การวัดผลงานซอมบำรุงและการประเมินระบบ
เพ่ือการปรับปรุง 
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IEG414  การออกแบบผลิตภัณฑ      3(3-0-6) 
  (Product Design) 

การออกแบบผลิตภัณฑและกรรมวิธีการพัฒนา การระบุความตองการของลูกคา และขอกำหนดของ
ผลิตภัณฑ การเลือกวัสดุ การแปลงหนาที่เชิงคุณภาพ วิธีการทากูชิ การออกแบบเพื่อการผลิตการออกแบบเพื่อการ
ประกอบ การออกแบบเพ่ือสิ่งแวดลอม ตนแบบผลิตภัณฑ 

IEG417  การออกแบบการทดลอง      3(3-0-6) 
  (Design of Experiments)   

การวางแผนและการดำเนินการทดลองอยางเปนระบบ หลักการออกแบบชนิดตางๆ สำหรับการ
ทดลอง การทดลองเชิงเดี่ยวหรือเปนชุด การวิเคราะหผลตอบสนองที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงคาระดับของตัวแปร
ปอนเขา การออกแบบแฟคทอเรียลท่ัวไป การออกแบบชนิด 2kแฟคทอเรียล การออกแบบท่ีมีขอจำกัดจากการทดลอง 
เชน การออกแบบชนิดแรมดอมไมซบล็อค การออกแบบชนิดลาตินสแควรและการออกแบบคอนฟาวด กรณีศึกษาการ
ประยุกตใชในโรงงานอุตสาหกรรม 

IEG423  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม     3(3-0-6)  
  (Industrial Plant Design) 

ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม กระบวนการและฟงกชั่นพื้นฐานของโรงงาน การวิเคราะหการ
ออกแบบ การวางผังโรงงาน และระบบสิ่งอำนวยความสะดวก การขนถายวัสดุ ปจจัยเชิงเศรษฐศาสตรและ
สิ่งแวดลอม การคัดเลือกเครื่องมืออุปกรณและกระบวนการ ธรรมชาติของปญหาการวางผังโรงงานอุตสาหกรรม การ
คัดเลือกทำเลและสถานที่ตั้งโรงงาน การวิเคราะหผลิตภัณฑ รูปแบบพื้นฐานของการบริการเพื่อการวางผั งโรงงาน 
และสิ่งอำนวยความสะดวก 

IEG425  มาตรวิทยาและการสอบเทียบ     3(3-0-6) 
  (Metrology and Calibration) 

หลักการมาตรวิทยาเบื้องตน มาตรฐานและระบบการวัด หนวยการวัด ความไว ความละเอียดความ
ผิดพลาด วิธีการวัด มาตรฐานอางอิง การสอบกลับ การสอบเทียบ มาตรฐานมาตรฐานอุตสาหกรรมดานการวัดและ
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบชนิดตางๆ ที่ใชในการตรวจสอบ
ชิ้นสวนเครื่องกลและผลิตภัณฑ มาตรฐานการวัด ระบบพิกัดและงานสวมมาตรฐานสากล 

IEG431  การจัดการงานวิศวกรรม      3(3-0-6) 
  (Engineering Management) 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการ วิธีเพิ่มอัตราผลผลิต มนุษยสัมพันธ ความปลอดภัย กฎหมาย
พาณิชย พื้นฐานการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรวิศวกรรม การเงิน การบัญชี การตลาด การบริหารโครงการ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารผูมีสวนไดสวนเสีย การจัดการความเสี่ยง 

IEG432  การวิเคราะหตนทุนในงานอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
  (Industrial Cost Analysis)      
  แนวคิดพ้ืนฐานดานการบัญชีทางการเงิน การวิเคราะหงบการเงินและการบัญชีตนทุน การคิดตนทุน
แบบดั้งเดิม และแบบกิจกรรม (Activity-based costing) การวางแผนตนทุน การประมาณการตนทุน การวิเคราะห
ตนทุน ปริมาณและกำไร (Cost-volume-profit analysis) การจัดทำงบประมาณแมบท และการจัดงบประมาณ 
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ระบบตนทุน ตนทุนงานสั่งทำ ตนทุนกระบวนการ และการจัดสรรตนทุน การควบคุมดำเนินงานโดยการจัดทำ
งบประมาณแบบยืดหยุน และตนทนุมาตรฐาน 

IEG434  การประกันคุณภาพ      3(3-0-6) 
  (Quality Assurance)        

หลักการประกันคุณภาพ ความตองการและขอกำหนดของลูกคาและตลาด การพัฒนาและจัดการ
ผลิตภัณฑ การหาแหลงตนทางและความสัมพันธกับผูสงมอบ วิธีการทำการประกันคุณภาพในกระบวนการผลิต การ
บริการ และความสัมพันธกับลูกคา ความรับผิดชอบและการรับประกันผลิตภัณฑ การคุมครองผูบริโภค คาใชจายดาน
คุณภาพและระบบสารสนเทศคุณภาพ การตรวจประเมินคุณภาพ และมาตรฐานสากล 

IEG436  การวิเคราะหสินคาคงคลัง  3(3-0-6) 
  (Inventory Analysis) 
  หลักการ เทคนิคในการควบคุมสินคาคงคลัง การบริหาร และความสัมพันธระหวางสินคาคงคลัง 
ระดับสินคาคงคลัง ระหวางการผลิต  โดยท่ีเนนการบริการลูกคา และลดตนทุนในการผลิต 

IEG438  การจัดการความเสี่ยงและโครงการ    3(3-0-6) 
(Risk and Project Management)     
หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล การระบุปจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และ

การควบคุมติดตามความเสี่ยง หลักการจัดการโครงการ  การออกแบบกระบวนการและการวางแผนโครงการ การ
ติดตามและประเมินผลโครงการ โดยวิธีเพิรทและซีพีเอ็ม (PERT/CPM) การเรงรัดโครงการ การจัดทำงบประมาณและ
คาใชจาย  การจัดการผู มีสวนไดสวนเสีย โปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับการจัดการโครงการ และการจำลอง
สถานการณเพ่ือการจัดการความเส่ียง 

IEG439  วิศวกรรมคุณภาพ      3(3-0-6) 
(Quality Engineering)       
นิยายของวิศวกรรมคุณภาพ เครื่องมือและเทคนิคทางวิศวกรรมคุณภาพ เชน เครื่องมือจัดการ

คุณภาพใหม 7 แบบ (7 New QC Tools) การการแปรหนาที่ดานคุณภาพ (QFD) การวิเคราะหความเสียหายและ
ผลกระทบ (FMEA) การวิเคราะหระบบการวัด (MSA) การปรับปรุงคุณภาพเชิงสถิติ การประยุกตการออกแบบการ
ทดลองที่เกี่ยวของกับงานวิศวกรรมคุณภาพ ปรัชญาและวิธีการซิกซซิกมา 5 ขั้นตอน (D-M-A-I-C) รวมทั้งเครื่องมือ
และเทคนิคตาง ๆ ท่ีทันสมัยในปจจุบัน 

IEG440  หัวขอเฉพาะดานการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน   3(3-0-6) 
(Special Topic in Quality Management and Standard)    
หัวขอที่นาสนใจในปจจุบันเกี่ยวกับดานการจัดการคุณภาพ และมาตรฐานสากลท่ีเปน 

ประโยชนในการประกอบวิชาชีพ 

IEG492  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ  3(0-9-3) 
(Industrial Engineering Project)  

  วิชาบังคับกอน  : IEG392 การพัฒนาโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
ดำเนินการจัดทำโครงงานที่ไดเสนอในวิชา IEG392 ภายใตการแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาการนำเสนอ

วิธีการดำเนินการที่สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั ้งไว การสรุปผลที่ไดจากการทำโครงงาน ขอเสนอแนะ การเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ การสอบปากเปลาโดยคณะกรรมการ 
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IEG498  เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ    3(1-4-4)  
(Industrial Engineering Pre-Cooperative Education)   
วิชาบังคับกอน  : ไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา 

  หลักการและแนวคิดเกี ่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั ้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา ความรูพื้นฐาน เทคนิคและการเตรียมความพรอมสำหรับการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ  วิธีการทำโครงงานและรายงานที่เกี ่ยวของกับวิชาชีพ เตรียมโครงงาน กำหนดหัวขอ ลักษณะและ
รายละเอียดของโครงงานสหกิจศึกษาท่ีตองออกปฏิบัติงาน   

IEG499  สหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ     6(0-40-0) 
  (Industrial Engineering Cooperative Education) 

วิชาบังคับกอน  :  IEG498 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 
   หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา 

  การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ ณ สถานประกอบการ การทำโครงงานหรือรายงานที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพซึ่งมีประโยชนทั้งตอนักศึกษาและสถานประกอบการ การจัดการและการวางแผน วิจารณญาณและ การ
ตัดสินใจ การแกไขปญหา วัฒนธรรมองคการ การทำงานเปนทีม มนุษยสัมพันธ บุคลิกภาพและการวางตัว ทักษะการ
สื่อสาร ความรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรม 

LSE352  การออกแบบระบบการขนถายวัสดุ    3(3-0-6) 
  (Material Handling System Design) 
  หลักการออกแบบระบบขนถายวัสดุ  การวิเคราะหปญหาการขนถายวัสดุ  การออกแบบสายพาน
ลำเลียง ถาดลำเลียง สายพานลำเลียงแบบตอเนื่อง กระพอลำเลียง สกรูลำเลียง ถาดลำเลียงแบบสั่น โซลำเลียง (แบบ
แขวน) ลูกกลิ้งลำเลียง และการลำเลียงดวยลม  ระบบจัดเก็บและเบิกจายอัตโนมัติ   ระบบรถขนสงตามเสนทาง
อัตโนมัติ  การควบคุมและติดตามระบบขนถายวัสดุ  

LSE361  การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน    3(3-0-6) 
  (Logistics and Supply Chain Management) 

 หลักของการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  ความสำคัญของการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานตอ
ระบบเศรษฐกิจและองคกร  บทบาทของโลจิสติกสอุตสาหกรรมตอโซอุปทาน  คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับโลจิสติกส  การวางแผนโลจิสติกสและโซอุปทาน  ความสำคัญของการบริการลูกคา การจัดการสินคาคงคลัง 
การขนสง บรรจุภัณฑ และการจัดซื้อในการดำเนินงานดานโลจิสติกสและโซอุปทาน  แนวโนมดานโลจิสติกสและโซ
อุปทานระดับโลก 

LSE371  การจัดการการขนสงและการกระจายสินคา   3(3-0-6) 
  (Transportation and Distribution Management) 
  การวิเคราะหระบบการขนสงทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ  การพยากรณความตองการในการ
เดินทาง  การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอระบบขนสง  ความหนาแนนของการจราจร  การทำการตัดสินใจที่เหมาะสม
ที่สุดสำหรับการเดินทาง  แบบจำลองสถานการณสำหรับศึกษาพฤติกรรมของระบบขนสง  การวางแผนพัฒนาระบบ
และเสนทางขนสง กรณีศึกษา 
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LSE431  การออกแบบการเติมเต็มคำสั่งซื้อและการบริการลูกคา  3(3-0-6) 
  (Order Fulfillment and Customer Service Design) 

แนวคิดพ้ืนฐานของการออกแบบระบบการเติมเต็มคำสั่งซื้อ องคประกอบและกระบวนการสำคัญ การทำ
ใบเสนอราคา การรับคำสั่งซื ้อ การตรวจสอบและกระจายคำสั ่งซื ้อ การเก็บรวบรวมขอมูล หลักการและกลยุทธที ่มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและยั่งยืน บทบาทสำคัญของเทคโนโลยี และการประเมินสมรรถนะของกระบวนการการเติมเต็ม
คำสั่งซื้อของลูกคาและการบริการลูกคา 

LSE432  การบริหารการจัดซื้อจัดหา     3(3-0-6) 
  (Procurement Management) 

การออกแบบระบบการจัดซื้อ การวางแผนการจัดซื้อ แบบจำลองระบบการจัดซื้อ การจัดซื้อแบบ
ทันเวลาพอดี การตรวจสอบและประเมินผูสงมอบสินคา เทคนิคการเจรจาตอรอง การจัดซื้อจัดหากับบทบาทการมีสวน
รวมในกลยุทธขององคการ การบริหารตนทุนในการจัดซื้อ การคนหาแหลงจัดซื้อจัดจาง การบริหารความสัมพันธกับผูสง
มอบสินคา การวัดผลและการประเมินของกิจกรรมการจัดซื้อจัดจาง การจางเหมาชวง กิจกรรมการจัดซื้อจัดหา รูปแบบ
ของการจัดซื้อจัดหา สาระสำคัญของขอตกลงในการจัดซื้อจัดหา ระบบการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส 

LSE461  การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา    3(3-0-6) 
(Inventory and Warehouse Management) 
แนวทางการจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา แนวโนม การเปล่ียนแปลงและโอกาส  บทบาท

ของคลังสินคาในโซอุปทาน  การออกแบบและเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินคา การวางผังคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา  
การวางแผนการไหลของวัสดุ  แบบจำลองสำหรับวิเคราะหและออกแบบโครงขายคลั งสินคาและศูนยกระจายสินคา  
การคำนวณปจจัยดานเศรษฐศาสตร  บทบาทของคลังสินคาและศูนยกระจายสินคาสำหรับในประเทศและตางประเทศ  
การออกแบบชั้นวาง  การจัดการระบบสารสนเทศ โลจิสติกสสำหรับคลังสินคา  การจัดการความเส่ียง  ความปลอดภัย
ในคลังสินคา  กิจกรรมการขนสงในคลังสินคา กรณีศึกษา 

FMM301 หลักการจัดการทรัพยากรอาคารและการจัดการความเสี่ยง  3(2-3-5) 
  (Principle of Facility Management and Risk Management) 

  การกำหนดเปาหมาย และการจัดทำแผนทรัพยากรอาคาร และการบริหารความเสี่ยงพื้นฐานการ
จัดการทรัพยากรอาคาร การจัดโครงสรางงานบริหารทรัพยากรอาคาร การวางแผนงาน การติดตามควบคุมงาน การ
จัดการคุณภาพ หลักการบริหารความเสี่ยงในงานบริหารทรัพยากรอาคาร การวิเคราะหความเสี่ยง  รวมถึง รูปแบบ
ของความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรอาคาร (ความปลอดภัย คุณภาพชีวิตของผูใชอาคาร และผูมีสวน
เกี่ยวของ ผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจ ทรัพยากร รวมถึง ผูมีสวนเกี่ยวของ ทั้งภายในและภายนอก ขอกำหนด ฯลฯ) 
และการบริหารจัดการรับรูตอผูมีสวนไดสวนเสียที่สัมพันธตอการบริหารทรัพยากรอาคาร   

FMM302 องคประกอบของอาคารและการใชงานอาคาร   3(2-3-5)  
  (Building Element and Functions)  

  ความเขาใจการจัดการพื ้นที ่ ตามประเภทการใชสอยอาคาร และผลกระทบตอสิ ่งแวดลอม 
ความสัมพันธเชื่อมโยงของสถาปตยกรรมอาคาร พื้นฐานโครงสรางอาคาร งานตกแตงภายใน ภูมิทัศน ระบบทางกล
และระบบไฟฟา ระบบระบายอากาศ สุขาภิบาล ปองกันเพลิง ขนสง สื่อสาร พลังงาน เครื่องจักรทางวิศวกรรมระบบ
ประกอบอาคาร และการตรวจสอบ ซอมบำรุง   
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FMM303 พ้ืนฐานเศรษฐศาสตรสำหรับการจัดการทรัพยากรอาคาร  3(3-0-6)  
  (Principle of Economic Analysis in Facility Management) 
  ความสัมพันธของทรัพยาการอาคารกับคุณคาของการดำเนินธุรกิจ  มูลคาทางเศรษฐศาสตรของ
ทรัพยากรอาคาร แนวคิดการบริหารมูลคาของทรัพยสินเพื่อเพ่ิมมูลคาและเพ่ิมความย่ังยืนใหอาคาร การวิเคราะหการ
ลงทุนและผลตอบแทน การประเมินความเปนไปไดของโครงการ   

   
 FMM304  กฏหมายและขอกำหนดท่ีเกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรอาคาร 3(3-0-6)  

  (Laws and Regulations for Facility Management)    
  กฎหมายขอกำหนดที่เกี ่ยวของกับงานอาคารขอกำหนดทางดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 
กฏหมายแรงงานเบื้องตน หลักการของเอกสารสัญญา ชนิดของสัญญา  รายละเอียดและกรอบการทำงานของสัญญา 
การควบคุมงาน และ การสรางเง่ือนไขในสัญญาจาง  กรณีศึกษา 

FMM305 กรณีศึกษาการบริหารทรัพยากรอาคาร    3(2-3-5) 
  (Facility Management Case Studies)    

  กรณีศึกษา งานบริหารทรัพยากรอาคาร ดานเปาหมายและวิสัยทัศน การวางแผนและการนำแผนสู
วิธีการปฏิบัติ ปญหาและขอจำกัดในการดำเนินการตามแผน การติดตามและประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ในการบริหารทรัพยากรอาคาร เพื่อระบุตัวอยางอาคารที่มีการบริหารทรัพยากรอาคารที่ดี โดยมีการนำเสนอผล
การศึกษา 

AMM301 ความรูเกี่ยวกับอากาศยาน     2(2-0-4) 
(Aircraft Familiarization)      

  ความรูเบื้องตนของโครงสรางอากาศยาน สวนประกอบที่สำคัญของอากาศยานและหนาที่ ชนิด
ประเภทของโครงสรางอากาศยาน ทฤษฎีการบินและระบบควบคุมการบินเบื้องตน แพนอากาศในรูปลักษตางๆและ
ลักษณะการไหลของมวลอากาศ แพนบังคับบนอากาศยานและเสถียรภาพการบิน งานระบบในอากาศยานเบ้ื องตน 
ระบบปรับอากาศ ระบบปรับความดัน ระบบน้ำทิ้ง ระบบละลายน้ำแข็ง ระบบออกซิเจน และหัวขอระบบอากาศยาน
อ่ืนๆที่ทันสมัย 
 

AMM302 โครงสรางอากาศยาน      2(2-0-4) 
(Aircraft Structure)       

  ลักษณะสวนประกอบและวัสดุที่ใชในโครงสรางของอากาศยาน แรงที่เกิดขึ้นกระทำตอโครงสราง
อากาศยาน ความเคน ความเครียด คามยืนหยุนของวัสดุโครงสราง การวิเคราะหการตอบสนองของโครงสรางตอแรงท่ี
กระทำ มาตรฐานท่ีเกี่ยวของ แนวทางการตรวจสอบและการซอมบำรุงเบื้องตน 

AMM303 ระบบไฟฟาอากาศยาน      2(2-0-4) 
(Aircraft Electrics)       
ระบบไฟฟาในอากาศยาน ประเภทของแบตเตอรี่ในอากาศยาน กระบวนการทดสอบและการบำรุงรักษา 

หลักควาปลอดภัยในการปฏิบัติงานในโรงเก็บแบตเตอรี่ แหลงกำเนิดพลังงานที่ใชในอากาศยาน หลักการทำงานและ
ชิ้นสวนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟาประเภทตางๆ การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง กำเนิดไฟฟา ระบบ
อุปกรณควบคุมบนอากาศยาน ระบบวงจรสายไฟและการตรวจสอบวงจรไฟฟาบนอากาศยาน มาตรฐานที่เกี่ยวของ 
แนวทางการตรวจสอบและการซอมบำรุงเบื้องตน 
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AMM304 เคร่ืองตนกำลังอากาศยาน     2(2-0-4) 
(Aircraft Power Plant)      

  ชนิดและประเภทของเครื่องยนตอากาศยาน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเครื่องยนตกาซเทอรไบน ชุดใบพัด
ระบายความรอน ชุดกังหันอัดหองสันดาปและการจุดระเบิด ชุดกังหันเทอรไบน ชุดสันดาปทาย ระบบแรงขับยอน 
ระบบลดความเร็วและอุปกรณเสริม ระบบบริภัณฑอากาศยาน มาตรฐานที่เก่ียวของ แนวทางการตรวจสอบและการ
ซอมบำรุงเบื้องตน 

AMM305 หลักการใหบริการการบิน     2(2-0-4) 
(Aviation Management)      

  ความรูพื้นฐานของการกระบวนการจัดการบริการบนลานจอดอากาศยาน ระบบการทำงานของทา
อากาศยาน กระบวนการขนสงสินคาและผูโดยสาร การรับและสงอากาศยาน แผนการจัดการใหบริการอากาศยาน
กอนการนำเครื่องขึ้นและลง การใชอุปกรณและเคร่ืองมือพิเศษในการใหบริการอากาศยานบนลานจอด ความรู
เกี่ยวกับสินคาอันตราย กระบวนการบำรุงรักษาอากาศยานขณะเครื่องจอด 
 

AMM306 การวางแผนและการจัดการซอมบำรุงอากาศยาน   3(2-3-5) 
(Aircraft Maintenance Planning and Management)  

  หลักในการซอมบำรุงอากาศยาน กระบวนการดำเนินงานและการจัดการในการซอมบำรุง สถิติการ
ชำรุดขัดของ มาตรฐานและขอกำหนด ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรในการซอมบำรุง การจัดการการวัดตรวจสอบ การ
วางแผนการซอมบำรุงเชิงปองกัน การควบคุมอะไหล ทรัพยากรบุคคล และเคร่ืองจักรอุปกรณ การประเมินผล การฝก
ปฏิบัติการสำหรับการวางแผนการซอมบำรุง 

AMM307 การจัดหาชิ้นสวนอะไหลเครื่องบิน     2(2-0-4) 
(Aircraft Spare Part Procurement)     

  การวางแผนและการจัดหาอะไหล วัสดุ และอุปกรณ สำหรับการซอมบำรุงอากาศยาน การออกแบบ
และการวางแผนการจัดซื้อ การตรวจสอบและประเมินผูสงมอบสินคา การบริหารตนทุนในการจัดซื้อ การคนหาแหลง
จัดซื้อจัดจาง รูปแบบของการจัดซื้อจัดหา สาระสำคัญของขอตกลงในการจัดซื้อจัดหา ระบบการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส 
คอมพิวเตอรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดซื้อ 
 

หมายเหตุ : เงื่อนไขรายวิชาบังคับกอน อาจพิจารณายกเวนไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับความเห็นชอบจากคณะ
เจาของวิชา 
 

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ 
ชื่อ-สกลุ/ 

เลขประจำตัวบัตร
ประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)/ 
ปที่สำเร็จ 

สถาบันทีส่ำเร็จการศึกษา 
ภาระการสอน (ชม./สัปดาห)(ตอป

การศึกษา) 
2564 2565 2566 2567 

1 ผศ.ดร.สุพัฒตรา  
               ศรีญาณลักษณ 
3-8014-0043X-XX-X 

วศ.ด. (วิศวกรรมอตุสาหการ), 
2555 
วศ.ม. (วิศวกรรมอตุสาหการ), 
2546 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
2544 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
 

18 18 18 18 




