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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) 

 
1. ช่ือหลักสูตร   
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 Bachelor of   Engineering  Program in Industrial Engineering 
2. ช่ือปริญญา   

ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering (Industrial Engineering) 
 B.Eng. (Industrial Engineering) 

3.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   

คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

4.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
ประเทศไทยมีความเจริญดานอุตสาหกรรม และกาวหนาทางเทคโนโลยี มีความตองการวิศวกรใน

ดานการจัดการ และดานการผลิตจํานวนมาก วิศวกรท่ีจบจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะเปนผูท่ีมีความรูทางเทคโนโลย ี กรรมวิธีการผลิต และการ
บริหารจัดการท้ังทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถทํางานในองคกรตาง ๆ เชน โรงพยาบาล ธนาคาร บริษัทท่ี
ปรึกษา โรงงานผูผลิต ตลอดจนสถาบันการศึกษาได 

4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
(1)   เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ 
(2) เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนําความรูไป

ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 
(3) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบ 
(4) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะ ความพรอมในการรับ-การถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี

ระดับสูง รวมท้ังสามารถติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี 
(5) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความคิดสรางสรรค มีความใฝรู และหม่ันแสวงหาความรูดวยตนเอง 
(6) เพ่ือผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม คํานึงถึงสังคมและสวนรวม 
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5.   กําหนดการเปดสอน 
 ปการศึกษา  2552  เปนตนไป 
 
6.  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2540   ขอ 7 
 
7.  การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
 การคัดเลือกผูเขาศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้น
อุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 
8.  ระบบการศึกษา 
 การศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใชระบบทวิภาค โดยแบงเวลาศึกษาในปหนึง่ๆ เปนสองภาค
การศึกษาปกติ ซึ่งเปนภาคการศึกษาท่ีบังคับ คือ ภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาสิบ
หกสัปดาหและอาจเปดภาคฤดูรอนได โดยใชเวลาการศึกษาไมนอยกวาหกสัปดาห แตใหเพ่ิมชั่วโมง
การศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ 
 การคิดหนวยกิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนดังนี ้

1.วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี)  1  ชั่วโมงตอสัปดาหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
2.วิชาฝกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 2 หรือ 3 ชั่วโมงตอสัปดาหมีคาเทากับ 1  หนวยกิต 
3. การฝกงานหรือฝกภาคสนาม (ภาคฝกงานอาชีพ) ใชเวลาฝก 3-6 ชั่วโมงตอสปัดาห ตลอดภาค

การศึกษาปกติรวม 45-90 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
 
9.  ระยะเวลาการศึกษา 
 หลักสูตรชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในภาคปกติเปนหลักสูตร 4 ป นักศึกษาจะตอง
ใชเวลาในการศึกษาอยางมากไมเกิน 7 ปการศึกษา และใชระยะเวลาศึกษาอยางนอย 7 ภาคการศึกษาปกติ 
 
10.  การลงทะเบียนเรียน 
 การลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย
การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540  ขอ 10 
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11.  การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชัน้ปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ขอ 11, 
12, 13, 14, 15 และ 22 
 การวัดผลการศึกษาแบงเปน 8 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิต ดังนี ้
ระดับ A B+ B C+ C D+ D F 
คาระดับ 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0 
 
12.  อาจารยผูสอน 
 12.1 รายนามและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 
 

ลําดับ ตําแหนงทาง
วิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิสูงสุด/สาขาวิชา 

1 ผูชวยศาสตราจารย  
 

ดนุพันธ   วิสุวรรณ    - Ph.D (Manufacturing Engineering and Management)  
   - M.Eng (Industrial Engineering) 
   - B.Eng (Industrial Engineering)  

2 ผูชวยศาสตราจารย  
 

นริศ   เจริญพร    - M.Eng. (Industrial Engineering)   
   - B.Eng. (Agricultural Engineering)  

3 ผูชวยศาสตราจารย  
 

ปาริชาต   ชื่นวัฒนกุล    - M.Eng. (Industrial Engineering and Management)  
   - B.Eng. (Industrial Engineering) 

4 ผูชวยศาสตราจารย  
 
 

วรารัตน  กังสัมฤทธิ ์    - Ph.D (Macromolecular Science)  
   - M.Sc. (Polymer Science) Mahidol University 
   - B.Sc. (Chemistry) Khon Kaen University 

5 อาจารย 
 

จิรวรรณ   คลอยภยันต    - Ph.D (Industrial Engineering)  
   -  MIMSE(Integrated Manufacturing System and  
      Engineering) 
   - M.Eng. (Industrial Engineering) 
   - B.Sc. (Material Science) Chulalongkorn University 

ลําดับท่ี 1 –  3 เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 12.2 รายนามอาจารยผูสอน/รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามภาคผนวก 
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13.  จํานวนนักศึกษา 
 จํานวนนักศึกษาจําแนกตามชั้นปในแตละปการศึกษา มีดังตอไปนี้ 

นักศึกษา 
ปการศึกษา 

2552 2553 2554 2555 2556 
ชั้นปท่ี 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปท่ี 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปท่ี 3 - - 60 60 60 
ชั้นปท่ี 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
จํานวนท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา     60 

14.  สถานท่ีและอุปกรณการสอน 
 ใชสถานท่ีและอุปกรณการสอนท่ีมีอยูแลว ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร 
15.  หองสมุด 

หองสมุดศูนยรังสิต และResource Center ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยรังสิต  มีหนังสือ ตํารา และวารสารวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร และวิทยาศาสตร ดังนี้ 

หองสมุดศูนยรังสิต 
- หนังสือสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีจํานวนรวมท้ังหมด  39,967  เลม 
สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ รวม 

1.  คณิตศาสตรและสถิติ 1,538 3,530 5,068 
2.  เทคโนโลยีการเกษตร 3,837 1,624 5,461 
3.  คอมพิวเตอรศาสตร 6,977 4,913 11,890 
4.  เทคโนโลยีชีวภาพ 3,314 3,696 7,010 
5.  ฟสิกส 1,388 2,054 3,442 
6.  เคมี 1,131 1,308 2,439 
7.  เทคโนโลยีชนบท 1,238 540 1,778 
8.  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 837 856 1,693 
9.  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 902 284 1,186 

รวม 21,162 18,805 39,967 
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- หนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร   มีจํานวนรวมท้ังหมด  15,807 เลม 
สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ รวม 

1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 2,057 2,559 4,616 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 1,340 677 2,017 
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2,302 2,660 4,962 
4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 68 87 155 
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1,906 2,151 4,057 

รวม 7,673 8,134 15,807 
 
- วารสารวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน  

   491  ชื่อเรื่อง 
สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ 

วิศวกรรมศาสตร 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

269 222 

 
- ฐานขอมูลออนไลน    จํานวน    23 ฐาน

  
Resource Center ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
- หนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร   มีจํานวนรวมท้ังหมด  9,213  เลม 
สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ รวม 

1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 248 796 1,044 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 207 463 670 
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 374 549 923 
4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 140 542 682 
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 275 607 882 
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 302 511 813 
7. โครงงานสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 1,196 762 1,958 
8.  อื่นๆ 1,837 404 2,241 

รวม 4,579 4,634 9,213 
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- วารสารวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร   มีจํานวนรวมท้ังหมด  143  เลม 
สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ รวม 

1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 24 51 75 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 14 - 14 
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 7 2 9 
4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 3 2 5 
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 7 2 9 
6. วิศวกรรมท่ัวไป 31 - 31 

รวม 86 57 143 

16.  งบประมาณ 
 ใชงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดประจําปของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร   
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17. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
17.1   โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร 

 นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไมนอยกวา 144  หนวยกิต  โดยศึกษารายวิชาตางๆ 
ตามโครงสรางองคประกอบ และขอกําหนดของหลักสูตร ดังนี ้

1.  วิชาศึกษาท่ัวไป      30  หนวยกิต 
2.  วิชาเฉพาะ                  108  หนวยกิต 
 2.1 วิชาแกน       27       หนวยกิต 
  2.1.1  วิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 17  หนวยกิต 
  2.1.2  วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม   10  หนวยกิต 
 2.2 วิชาเฉพาะสาขา     81  หนวยกิต 
  2.2.1  วิชาบังคับ                       60  หนวยกิต 
  2.2.2  วิชาเลือก     21  หนวยกิต 
3.  วิชาเลือกเสร ี                             6  หนวยกิต 

 
 17.2   ขอกําหนดหลักสูตร 

 1.  วิชาศึกษาท่ัวไป      30  หนวยกิต 
 นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป รวมแลวไมนอยกวา 30  หนวยกิต ตาม
โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป ซึ่งแบงเปน 2   สวน คือ 

  1.1  สวนท่ี    1    รวม    21   หนวยกิต 
 หมวดมนุษยศาสตร  บังคับ 1 วิชา 3  หนวยกิต 
  มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร     3  หนวยกิต 
  TU 110 Integrated Humanities 
 หมวดสังคมศาสตร  บังคับ 1 วิชา   3  หนวยกิต 
 มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร    3  หนวยกิต 

 TU 120 Integrated Social Sciences 
 หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
 : วิทยาศาสตร    บังคับ 1 วิชา 3  หนวยกิต 
 มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   3  หนวยกิต 
 TU 130 Integrated Sciences and Technology   
 : คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร บังคับ 1 วิชา  3  หนวยกิต  
 มธ. 156 คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน  
 TU156 Introduction to computers and programming  3  หนวยกิต 
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หมวดภาษา  
ท. 161 การใชภาษาไทย      3  หนวยกิต 
TH 161 Thai Usage  
สษ. 070 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1     0 หนวยกิต 
EL 070 English Course 1 
สษ.171 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2     3  หนวยกิต 
EL 171 English Course 2 
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3     3  หนวยกิต 
EL 172 English Course 3 

  1.2  สวนท่ี     2    รวมไมนอยกวา   9   หนวยกิต 
  นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาตางๆ ตามเงื่อนไขรายวิชาท่ีคณะฯ กําหนดไวดังนี้ คือ 

วท. 123  เคมีพ้ืนฐาน 3  หนวยกิต 
SC 123   Fundamental Chemistry 
วท. 173  ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1   หนวยกิต 
SC 173   Fundamental Chemistry Laboratory 
สษ. 202 ภาษาอังกฤษสําหรับการทํางาน  3   หนวยกิต 
EL 202 English For Work 
และบังคับเลือก 1   วิชา ไมนอยกวา 2  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี ้
วค. 106   ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 3   หนวยกิต 
AE 106   Sustainability of Natural Resources and Energy 
วย. 106   เทคนิคในการส่ือสารและการนําเสนอ 2 หนวยกิต 
CE 106  Communication and Presentation Technique  
น. 209   หลักกฎหมายแพงและพาณิชย 3 หนวยกิต 
LA209 Civil and Commercial  Law 
น. 246   ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกบัทรัพยสินทางปญญา 3   หนวยกิต 
LA246 Introduction to Intellectual Property 
พบ.291   ธุรกิจเบ้ืองตน 3   หนวยกิต 
BA 291 Introduction of Business 
ทอ. 201  หลักการบริหาร 3   หนวยกิต 
HO 201 Principles of Management 
ศ. 213   เศรษฐศาสตรจุลภาคเบ้ืองตน 3  หนวยกิต 
EC 213 Introductory Microeconomics 
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  2. วิชาเฉพาะ                   108 หนวยกิต 
  2.1 วิชาแกน       27 หนวยกิต 
   2.1.1 วิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 17 หนวยกิต 
   ศึกษาวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรท่ีคณะกําหนด ดังตอไปนี ้

 วท. 133   ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1 3  หนวยกิต 
 SC 133    Physics for Engineers I 
 วท. 134   ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2 3   หนวยกิต 
 SC 134    Physics for Engineers 2 
 วท. 183   ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1 1   หนวยกิต 

SC 183   Physics for Engineers Laboratory I 
 วท. 184   ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2 1   หนวยกิต 

SC 184    Physics for Engineers Laboratory II 
 ค.  111    แคลคูลัสพ้ืนฐาน 3   หนวยกิต 

MA111  Fundamentals of Calculus    
ค.112  เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสประยุกต 3   หนวยกิต 
MA112   Analytic Geometry and Applied Calculus    
ค.  214  สมการเชิงอนุพันธ 3   หนวยกิต 
MA214  Differential Equation   
   

 2.1.2 วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 10 หนวยกิต 
   ศึกษาวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรท่ีคณะกําหนด ดังตอไปนี ้

วก. 100  กราฟกวิศวกรรม                   3   หนวยกิต 
ME 100  Engineering  Graphics 
วย. 100  จริยธรรมสําหรับวิศวกร 0   หนวยกิต 
CE 100  Ethics for Engineers 
วย. 101   ความรูเบ้ืองตนทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร 1   หนวยกิต 
CE 101  Introduction to Engineering Profession    
วอ. 121 วัสดุวิศวกรรม  3   หนวยกิต 
IE 121  Engineering Materials  
วอ. 261 สถิติวิศวกรรม 3   หนวยกิต 
IE 261   Engineering Statistics 
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 2.2 วิชาเฉพาะสาขา      81 หนวยกิต 

   นักศึกษาตองศึกษาวิชาเฉพาะสาขา รวม  81  หนวยกิต ดังตอไปนี ้
  2.2.1  วิชาบังคับ                        60 หนวยกิต 

วิชาบังคับในสาขา      37 หนวยกิต 
วอ.220 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม 2   หนวยกิต 
IE 220 Engineering Materials Laboratory 
วอ.250  กรรมวิธีการผลิต 3   หนวยกิต 
IE 250 Manufacturing Processes 
 วอ.302  เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3   หนวยกิต 
 IE 302 Engineering Economy 
 วอ.311 การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม  3   หนวยกิต 
 IE 311 Industrial Work Study 
 วอ.312 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3   หนวยกิต 
 IE 312 Production Planning and Control 
 วอ.313 วิศวกรรมการบํารุงรักษา 3   หนวยกิต 
 IE 313 Maintenance Engineering 
 วอ.333  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3   หนวยกิต 
 IE 333 Industrial Plant Design 
 วอ.341  วิศวกรรมความปลอดภัย 3   หนวยกิต 
 IE 341 Safety Engineering 
 วอ.351   ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 1   หนวยกิต 
 IE 351   Manufacturing Processes Laboratory    
 วอ. 353  เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ 3   หนวยกิต 
 IE 353 Automated Manufacturing  Technology 
 วอ.354   ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ 1   หนวยกิต 
 IE 354 Automated Manufacturing  Technology Laboratory  
 วอ.361   การวิเคราะหขอมูลอุตสาหกรรม 3 หนวยกิต 
 IE.361   Industrial Data Analysis 
 วอ.362 การควบคุมคุณภาพ 3 หนวยกิต 
 IE 362 Quality Control  
 วอ.364  การวิจัยการปฏิบัติการ 1 3   หนวยกิต 
 IE 364 Operations Research 1 
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 วอ.380 การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม 0 หนวยกิต 
 IE 380 Industrial Trips  
วอ.390 การฝกงานภาคฤดูรอน 0   หนวยกิต 
 IE 390 Industrial Training  
 วอ.490 สัมมนาสําหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 0   หนวยกิต 
 IE 490 Seminar for Industrial Engineering  
วิชาบังคับนอกสาขา      23 หนวยกิต 
 วย.202 กลศาสตรวิศวกรรม – สถิตยศาสตร 3 หนวยกิต 
 CE 202 Engineering Mechanics – Statics 
 วย.221  กลศาสตรของแข็ง 1 3  หนวยกิต 
 CE 221  Mechanics of Solids I  
 วฟ.209 วิศวกรรมไฟฟาเบ้ืองตน 3  หนวยกิต 
 LE 209 Introduction to Electrical Engineering 
 ค. 251    วิธีและการประยุกตใชเชิงตัวเลข 3   หนวยกิต 
MA 251 Numerical Methods and Application 
วก.200  การเขยีนแบบเครื่องกล 2  หนวยกิต 
ME 200  Mechanical Drawing 
วก.220  กลศาสตรวิศวกรรม – พลศาสตร 3  หนวยกิต 
ME 220  Engineering Mechanics – Dynamics 
วก.290 กลศาสตรของไหลเบ้ืองตน 3 หนวยกิต 
ME.290 Introduction to Mechanics of Fluids 
วค.211  เธอรโมไดนามิกส  3   หนวยกิต 
AE 211  Thermodynamics  
 

  2.2.2 วิชาเลือก                        21 หนวยกิต 
   เลือกศึกษาในรูปแบบใดแบบหนึ่ง  ดังตอไปนี ้
   1) วิชาโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3 หนวยกกิต 

วอ.496 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 หนวยกิต 
IE 496 Industrial Engineering Project I 
วอ.497 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 หนวยกิต 
IE 497 Industrial Engineering Project II 

  และเลือกศึกษาวิชาเลือกไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
  -  วิชาดานการจัดการ   9   หนวยกิต  
  -  วิชาดานการผลิต  9   หนวยกิต 



 12 

   2) วิชาสหกิจศึกษา 9 หนวยกิต 
วอ.486 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ  3 หนวยกิต 
IE 486 Preparation for  Industrial Engineering  
 Co-operative Education   
วอ.487 สหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ  6 หนวยกิต 

   IE 487 Industrial Engineering Co-operative Education  
  และเลือกศึกษาวิชาเลือกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
  -  วิชาดานการจัดการ   6   หนวยกิต  
  -  วิชาดานการผลิต  6   หนวยกิต 

 
รายวิชาเลือกดานการจัดการ และดานการผลิตตอไปนี ้
รายวิชาดานการจัดการ 
 วอ.305 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการจัดการ 1 3 หนวยกิต 
 IE 305 Special Topics for Industrial Engineering in Management field I 
 วอ.306 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการจัดการ 2 3 หนวยกิต 
 IE 306 Special Topics for Industrial Engineering in Management field II 
 วอ.307 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการจัดการ 3 3 หนวยกิต 
 IE 307 Special Topics for Industrial Engineering in Management field II 
 วอ.308 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการจัดการ 4 3 หนวยกิต 
 IE 308 Special Topics for Industrial Engineering in Management field IV 
 วอ.309 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการจัดการ 5 3 หนวยกิต 
 IE 309 Special Topics for Industrial Engineering in Management field V  
 วอ.405    การบริหารโครงการ 3   หนวยกิต 
  IE 405   Project Management  
 วอ.406 การจัดการทางวิศวกรรม 3   หนวยกิต  
 IE 406 Engineering Management 
 วอ.407    การวิเคราะหตนทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ 3   หนวยกิต 
 IE 407      Industrial Cost Analysis & Budgeting 
วอ.408    การจัดการความรูทางอุตสาหกรรม 3   หนวยกิต 
IE 408  Industrial Knowledge Management 
วอ.409   ระบบบริหารคุณภาพ 3   หนวยกิต 
IE 409   Quality Management System  
วอ.415  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางอุตสาหกรรม 3 หนวยกิต 
IE 415  Management Information System in Industrial 
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วอ.416  การบริหารโซอุปทาน 3   หนวยกิต 
IE 416    Supply Chain Management  
วอ.417 การจําลองสถานการณดวยคอมพิวเตอร 3   หนวยกิต 
IE 417 Computer Simulation 
วอ.418   การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 3   หนวยกิต 
 IE 418   Project Feasibility Study  
วอ.419    การพัฒนาผลิตภัณฑ 3   หนวยกิต 
IE 419     Product Development  
วอ.445  การยศาสตรอุตสาหกรรม  3   หนวยกิต 
IE 445  Industrial Ergonomics 
วอ.446 วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 3   หนวยกิต 
IE 446 Environmental Engineering 
วอ.449  ปฏิบัติการทางการยศาสตร  1   หนวยกิต 
IE 449  Ergonomics Laboratory 
วอ.466   การวิจัยการปฏิบัติการ 2 3   หนวยกิต 
IE 466   Operations Research II 
วอ.467  การออกแบบการทดลอง 3   หนวยกิต 
IE 467   Design of Experiment 
วอ.468   เทคโนโลยีสําหรับการตัดสินใจ         3   หนวยกิต 
IE 468 Decision Technology  
 

รายวิชาดานการผลิต 
วอ.355 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการผลิต 1 3   หนวยกิต 
IE 355 Special Topics for Industrial Engineering in Manufacturing field I 
วอ.356 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการผลิต 2         3 หนวยกิต 
IE 356 Special Topics for Industrial Engineering in Manufacturing field II 
วอ.357 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการผลิต 3 3   หนวยกิต 
IE 357 Special Topics for Industrial Engineering in Manufacturing field III 
วอ.358 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการผลิต 4 3   หนวยกิต 
IE 358 Special Topics for Industrial Engineering in Manufacturing field IV 
วอ.359    หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการผลิต 5 3   หนวยกิต 
IE 359 Special Topics for Industrial Engineering in Manufacturing field V  
วอ.376   ระบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกส 3   หนวยกิต 
IE 376    Pneumatic and Hydraulic Systems 
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วอ.425   วิศวกรรมพอลิเมอร 3   หนวยกิต 
IE 425 Polymer Engineering 
วอ.426  วัสดุสําหรับระบบการเก็บพลังงาน 3   หนวยกิต 
IE 426 Materials for Energy Storage Systems 
วอ.427   การกัดกรอนของโลหะ 3   หนวยกิต 
IE 427    Corrosion of Metals  
วอ.428 เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะผง 3   หนวยกิต 
IE 428 Technology of Powder Metallurgy  
วอ.429   การเลือกวัสดุสําหรับการใชงานในอุตสาหกรรม 3   หนวยกิต 
IE 429  Materials Selection for Industrial Applications 
วอ.435  คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต 3   หนวยกิต 
IE 435  Computer-Aided Design/Manufacturing 
วอ.436   การบรรจุหีบหอทางอุตสาหกรรม 3   หนวยกิต 
IE 436   Industrial Packaging 
วอ.437 วิศวกรรมเครื่องมือ                           3   หนวยกิต 
IE 437    Engineering Tools 
วอ.438   การออกแบบเครื่องกลสําหรับวิศวกรรมอุตสาหการ        3   หนวยกิต 
IE 438   Mechanical Design for Industrial Engineering 
วอ.455   การหลอโลหะ และ การเชื่อมประสานโลหะ 3   หนวยกิต 
IE 455 Foundry and Welding 
วอ.456   การออกแบบแมพิมพ 3   หนวยกิต 
IE 456 Mold and Die Design 
วอ.457   เทคโนโลยีพลาสติก 3   หนวยกิต 
IE 457   Plastics Technology  
วอ.475  มาตรวิทยาและการสอบเทียบ 3   หนวยกิต 
IE 475  Metrology and Calibration 
วอ.476  อุปกรณควบคุมแบบโปรแกรมได  3   หนวยกิต 
IE 476   Programmable Logic Controller 
วอ.477   ระบบการผลิตโดยใชคอมพิวเตอรควบคุมทุกระดับ 3   หนวยกิต 
 IE 477   Computer Integrated Manufacturing  
วอ.478   หุนยนตอุตสาหกรรมและการประยุกตใช 3   หนวยกิต 
IE 478   Industrial Robotics and Applications  
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  3.  วิชาเลือกเสร ี                          6  หนวยกิต  
 นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ไดท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร         

เปนวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต  “ยกเวนวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทุกวิชา และ
วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป สวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 ท่ีใชรหัสยอ มธ. ทุกวิชา” ท้ังนี้ ควร
เลือกศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาเลือกเสรีอยางนอย 3 หนวยกิต 

 
17.3 หลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา 
 รายวิชาท่ีจะเปดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ประกอบดวยอักษรยอ 2 ตําแหนง และตัวเลข 3 ตําแหนง ดังรายละเอียดตอไปนี ้

1. อักษรยอนําหนาตัวเลขในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
มีความหมาย ดังนี้ 

“วอ.”   (IE)  แทนวิศวกรรมอุตสาหการ 
2. ตัวเลข 3 ตําแหนงในรายวิชาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการ  มีความหมาย ดังนี ้
หลักรอย     หมายถึง ชั้นป  คือ  วิชาท่ีมีความยากงายตามลําดับในหลักสูตรชั้น

ปริญญาตรี  จะมีเลข 1, 2, 3 และ 4 
 
หลักสิบ      หมายถึง หมวดวิชา โดยแบงออกเปนหมวดตางๆ ดังนี ้

 เลข 0 หมายถึง หมวดวิชาการบริหารและการจัดการ 
 เลข 1 หมายถึง หมวดวิชาการวางแผน 
 เลข 2 หมายถึง หมวดวิชาวัสดุศาสตร 
 เลข 3 หมายถึง หมวดวิชาการออกแบบ 
 เลข 4 หมายถึง หมวดวิชาความปลอดภัย 
 เลข 5 หมายถึง หมวดวิชาการผลิต 
 เลข 6 หมายถึง หมวดวิชาสถิติ 
 เลข 7 หมายถึง หมวดวิชาระบบการวัดและการผลิต 
 เลข 8 หมายถึง หมวดวิชาสหกิจศึกษาและการเยี่ยมชมโรงงาน 
 เลข 9 หมายถึง หมวดวิชาท่ัวไป 
 
 หลักหนวย หมายถึง    ตัวเลขลําดับรายวิชาในแตละหมวดวิชา  
 เลข 0-4  หมายถึง  วิชาบังคับ 
 เลข 5-9  หมายถึง  วิชาเลือก 
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17.4   รายวิชาที่เปดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีดังตอไปนี ้
 

   (บรรยาย – ปฏิบัต ิ– ศึกษาดวยตนเอง) 
วอ.121  วัสดุวิศวกรรม  3  (3-0-6) 
IE 121 Engineering Materials  
วอ.220 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม 2  (1-3-2) 
IE 220 Engineering Materials Laboratory 
วอ.250  กรรมวิธีการผลิต 3  (3-0-6) 
IE 250 Manufacturing Processes 
วอ.251    กรรมวิธีการผลิตสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล     3  (2-3-4) 
IE 251     Manufacturing Processes for Mechanical Engineering                                    
วอ.261 สถิติวิศวกรรม 3  (3-0-6) 
IE 261 Engineering Statistics 
วอ.302  เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3  (3-0-6) 
IE 302 Engineering Economy 
วอ.305 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการจัดการ 1 3  (3-0-6) 
IE 305 Special Topics for Industrial Engineering in Management field I 
วอ.306 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการจัดการ 2      3  (3-0-6) 
IE 306 Special Topics for Industrial Engineering in Management field II 
วอ.307 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการจัดการ 3 3  (3-0-6) 
IE 307 Special Topics for Industrial Engineering in Management field III 
วอ.308 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการจัดการ 4 3  (3-0-6) 
IE 308 Special Topics for Industrial Engineering in Management field IV 
วอ.309    หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการจัดการ 5 3  (3-0-6) 
IE 309 Special Topics for Industrial Engineering in Management field V 
วอ.311 การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม  3  (3-0-6) 
IE 311 Industrial Work Study 
วอ.312 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3  (3-0-6) 
IE 312 Production Planning and Control 
วอ.313 วิศวกรรมการบํารุงรักษา 3  (3-0-6) 
IE 313 Maintenance Engineering 
วอ.333  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3  (3-0-6) 
IE 333 Industrial Plant Design 
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   (บรรยาย – ปฏิบัต ิ– ศึกษาดวยตนเอง) 
 

วอ.341  วิศวกรรมความปลอดภัย 3  (3-0-6) 
IE 341 Safety Engineering 
วอ.351   ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 1  (0-3-0) 
IE 351   Manufacturing Processes Laboratory   
วอ.353  เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ  3  (3-0-6) 
IE 353 Automated Manufacturing  Technology 
วอ.354    ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ 1  (0-3-0) 
IE 354 Automated Manufacturing  Technology Laboratory  
วอ.355 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการผลิต 1 3  (3-0-6) 
IE 355 Special Topics for Industrial Engineering in Manufacturing field I 
วอ.356 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการผลิต 2                    3  (3-0-6) 
IE 356 Special Topics for Industrial Engineering in Manufacturing field II 
วอ.357 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการผลิต 3 3  (3-0-6) 
IE 357 Special Topics for Industrial Engineering in Manufacturing field III 
วอ.358 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการผลิต 4 3  (3-0-6) 
IE 358 Special Topics for Industrial Engineering in Manufacturing field IV 
วอ.359    หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการผลิต 5 3  (3-0-6) 
IE 359 Special Topics for Industrial Engineering in Manufacturing field V 
วอ.361   การวิเคราะหขอมูลอุตสาหกรรม 3  (3-0-6) 
IE 361   Industrial Data Analysis 
วอ.362 การควบคุมคณุภาพ 3  (3-0-6) 
IE 362 Quality Control  
วอ.364  การวิจัยการปฏิบัติการ 1 3  (3-0-6) 
IE 364 Operations Research 1 
วอ.376   ระบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกส 3  (3-0-6) 
IE 376 Pneumatic and Hydraulic Systems 
วอ.380 การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม 0  (0-0-0) 
IE 380 Industrial Trips  
วอ.390 การฝกงานภาคฤดูรอน 0  (0-240-0) 
IE 390 Industrial Training  
วอ.405    การบริหารโครงการ 3  (3-0-6) 
IE 405   Project Management  
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   (บรรยาย – ปฏิบัต ิ– ศึกษาดวยตนเอง) 
 

วอ.406 การจัดการทางวิศวกรรม 3  (3-0-6)  
IE 406 Engineering Management 
วอ.407    การวิเคราะหตนทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ 3  (3-0-6) 
IE 407 Industrial Cost Analysis & Budgeting 
วอ.408    การจัดการความรูทางอุตสาหกรรม 3  (3-0-6) 
IE 408  Industrial Knowledge Management 
วอ.409   ระบบบริหารคุณภาพ 3  (3-0-6) 
IE 409   Quality Management System  
วอ.415  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางอุตสาหกรรม 3  (3-0-6) 
IE 415  Management Information System in Industrial 
วอ.416  การบริหารโซอุปทาน 3  (3-0-6) 
IE 416  Supply Chain Management  
วอ.417 การจําลองสถานการณดวยคอมพิวเตอร 3  (3-0-6) 
IE 417 Computer Simulation 
วอ.418   การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 3  (3-0-6) 
IE 418   Project Feasibility Study  
วอ.419    การพัฒนาผลิตภัณฑ 3  (3-0-6) 
IE 419 Product Development  
วอ.425   วิศวกรรมพอลิเมอร 3  (3-0-6) 
IE 425 Polymer Engineering 
วอ.426  วัสดุสําหรับระบบการเก็บพลังงาน 3  (3-0-6) 
IE 426 Materials for Energy Storage Systems 
วอ.427   การกัดกรอนของโลหะ 3  (3-0-6) 
IE 427   Corrosion of Metals  
วอ.428 เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะผง 3  (3-0-6) 
IE 428 Technology of Powder Metallurgy  
วอ.429      การเลือกวัสดุสําหรับการใชงานในอุตสาหกรรม 3  (3-0-6) 
IE 429   Materials Selection for Industrial Applications 
วอ.435  คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต 3  (3-0-6) 
IE 435  Computer-Aided Design/Manufacturing 
วอ.436   การบรรจุหีบหอทางอุตสาหกรรม 3  (3-0-6) 
IE 436   Industrial Packaging 
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   (บรรยาย – ปฏิบัต ิ– ศึกษาดวยตนเอง) 
 

วอ.437 วิศวกรรมเครื่องมือ                           3  (3-0-6) 
IE 437   Engineering Tools 
วอ.438     การออกแบบเครื่องกลสําหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 3  (3-0-6) 
IE 438   Mechanical Design for Industrial Engineering 
วอ.445  การยศาสตรอุตสาหกรรม  3  (3-0-6) 
IE 445  Industrial Ergonomics 
วอ.446 วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 3  (3-0-6) 
IE 446 Environmental Engineering 
วอ.449  ปฏิบัติการทางการยศาสตร  1  (0-3-0) 
IE 449  Ergonomics Laboratory 
วอ.455   การหลอโลหะ และ การเชือ่มประสานโลหะ 3  (3-0-6) 
IE 455 Foundry and Welding 
วอ.456   การออกแบบแมพิมพ 3  (3-0-6) 
IE 456 Mold and Die Design 
วอ.457   เทคโนโลยีพลาสติก 3  (3-0-6) 
IE 457   Plastics Technology  
วอ.466   การวิจัยการปฏิบัติการ 2 3  (3-0-6) 
IE 466   Operations Research II 
วอ.467  การออกแบบการทดลอง 3  (3-0-6) 
IE 467   Design of Experiment 
วอ.468   เทคโนโลยีสําหรับการตัดสินใจ         3  (3-0-6) 
IE 468 Decision Technology  
วอ.475  มาตรวิทยาและการสอบเทียบ 3  (3-0-6) 
IE 475  Metrology and Calibration 
วอ.476  อุปกรณควบคุมแบบโปรแกรมได  3  (3-0-6) 
IE 476   Programmable Logic Controller 
วอ.477   ระบบการผลิตโดยใชคอมพิวเตอรควบคุมทุกระดับ 3  (3-0-6) 
IE 477   Computer Integrated Manufacturing  
วอ.478   หุนยนตอุตสาหกรรมและการประยุกตใช 3  (3-0-6) 
IE 478   Industrial Robotics and Applications  
วอ.486 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 3  (0-3-0) 
IE 486 Preparation for Industrial Engineering Co-operative Education   
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   (บรรยาย – ปฏิบัต ิ– ศึกษาดวยตนเอง) 
 

วอ.487 สหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ  6  (0-12-0) 
IE 487 Industrial Engineering Co-operative Education  
วอ.490 สัมมนาสําหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 0  (0-0-0) 
IE 490 Seminar for Industrial Engineering  
วอ.496 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 1  (0-3-0) 
IE 496 Industrial Engineering Project I 
วอ.497 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 2  (0-6-0) 
IE 497 Industrial Engineering Project II 
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17.5  แผนการศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดวางแผนการจัดรายวิชาสําหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ ไวดังนี ้
ปการศึกษาท่ี 1 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
วย. 100  จริยธรรมสําหรับวิศวกร 0  หนวยกิต วย. 101  ความรูเบ้ืองตนทาง   

               วิชาชีพวิศวกรรมศาสตร 
1  หนวยกิต 

ค. 111    แคลคูลัสพ้ืนฐาน 3  หนวยกิต สษ. xxx  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3  หนวยกิต 
วก. 100  กราฟกวิศวกรรม    (หรือ) 3  หนวยกิต วอ. 121  วัสดุวิศวกรรม  (หรือ) 3  หนวยกิต 
วอ. 121  วัสดุวิศวกรรม 3  หนวยกิต วก. 100  กราฟกวิศวกรรม 3  หนวยกิต 
วท. 123  เคมีพ้ืนฐาน 3  หนวยกิต ค. 112    เรขาคณิตวิเคราะหและ 

              แคลคูลัสประยุกต 
3  หนวยกิต 

วท. 133  ฟสิกสสําหรับวิศวกร1 3  หนวยกิต มธ 156 คอมพิวเตอรและการเขียน
โปรแกรมเบ้ืองตน 

3  หนวยกิต 

วท.173  ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1  หนวยกิต วท. 134  ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2 3  หนวยกิต 
วท.183  ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับ 
              วิศวกร 1 

1  หนวยกิต วท. 184  ปฎิบัติการฟสิกสสําหรับ 
                วิศวกร 2 

1  หนวยกิต 

ท. 161  การใชภาษาไทย 3  หนวยกิต มธ. 130  สหวิทยาการวิทยาศาสตร 3  หนวยกิต 
สษ. Xxx ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3  หนวยกิต                และเทคโนโลย ี  
รวม 20 หนวยกิต รวม 20  หนวยกิต 

 

ปการศึกษาท่ี 2 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

วอ. 261   สถิติวิศวกรรม 3  หนวยกิต วอ. 220   ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม 2  หนวยกิต 
วค. 211   เธอรโมไดนามิกส 3  หนวยกิต วอ. 250   กรรมวิธีการผลิต 3  หนวยกิต 
วย. 202   กลศาสตรวิศวกรรม –  
               สถิตยศาสตร 

3  หนวยกิต วย. 221   กลศาสตรของแข็ง 1 3  หนวยกิต 

วฟ. 209  วิศวกรรมไฟฟาเบ้ืองตน 3  หนวยกิต วก. 200   การเขียนแบบเครื่องกล 2  หนวยกิต 
วก. 290   กลศาสตรของไหล

เบ้ืองตน 
3  หนวยกิต วก. 220   กลศาสตรวิศวกรรม –  

               พลศาสตร 
3  หนวยกิต 

ค. 214    สมการเชิงอนุพันธ 3  หนวยกิต ค. 251    วิธีและการประยุกตใช 
               เชิงตัวเลข 

3  หนวยกิต 

มธ.120  สหวิทยาการสังคมศาสตร 3  หนวยกิต มธ.110  สหวิทยาการมนุษยศาสตร 3  หนวยกิต 
รวม 21 หนวยกิต รวม 19  หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 3 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
วอ.302   เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3  หนวยกิต วอ.312   การวางแผนและควบคุม 

               การผลิต 
3  หนวยกิต 

วอ.311   การศึกษาการปฏิบัติงานทาง 
                อุตสาหกรรม 

3  หนวยกิต วอ.313   วิศวกรรมการบํารุงรักษา 3  หนวยกิต 

วอ.341   วิศวกรรมความปลอดภัย 3  หนวยกิต วอ.333   การออกแบบโรงงาน 
               อุตสาหกรรม 

3  หนวยกิต 

วอ.351   ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 1  หนวยกิต วอ.354   ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ 
               ในการผลิต 

1  หนวยกิต 

วอ.353   ระบบอัตโนมัติในการผลิต 3  หนวยกิต วอ.361   การวิเคราะหขอมูล 
               อุตสาหกรรม 

3  หนวยกิต 

วอ.362   การควบคมุคุณภาพ 3  หนวยกิต วอ.380   การเยี่ยมชมโรงงาน 0  หนวยกิต 
วอ.364   การวิจัยการปฏิบัติการ 1 3  หนวยกิต วอ.xxx   วิชาเลือก  3  หนวยกิต 
  วอ.xxx   วิชาเลือก  3  หนวยกิต 
รวม 19 หนวยกิต รวม 19  หนวยกิต 

 
ภาคฤดูรอน   ปการศึกษาท่ี 3 

วอ.390   การฝกงานภาคฤดูรอน 0  หนวยกิต 
รวม 0  หนวยกิต 
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 โปรแกรมสําหรับนักศึกษา  กรณีเลือกเรียนวิชาโครงงาน 
ปการศึกษาท่ี 4 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
สษ.202   ภาษาอังกฤษสําหรับ 
               การทํางาน 

3  หนวยกิต วอ. 497   โครงงานทางวิศวกรรม 
                อุตสาหการ 2 

2  หนวยกิต 

xx.xxx    วิชาศึกษาท่ัวไปสวนท่ี  2  
เลือกจาก วค.106, วย.106  
น.209, น.246, พบ.291, 
ทอ.201, และ ศ.213 

ไมนอยกวา 
2 หนวยกิต 

วอ. xxx   วิชาเลือก 3  หนวยกิต 

วอ.490   สัมมนาสําหรับวิศวกรรม 
               อุตสาหการ 

0  หนวยกิต วอ. xxx   วิชาเลือก 3  หนวยกิต 

วอ.496   โครงงานทางวิศวกรรม 
               อุตสาหการ 1 

1  หนวยกิต   

วอ. xxx   วิชาเลือก 3  หนวยกิต   
วอ. xxx   วิชาเลือก 3  หนวยกิต   
xx. xxx   วิชาเลือกเสร ี 3  หนวยกิต   
xx. xxx   วิชาเลือกเสร ี 3  หนวยกิต   
รวม 18  หนวยกิต รวม 8  หนวยกิต 
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โปรแกรมสําหรับนักศึกษา  กรณีเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา 
ปการศึกษาท่ี 4 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
สษ.202   ภาษาอังกฤษสําหรับ 
               การทํางาน 

3  หนวยกิต วอ. 487   สหกิจศึกษาวิศวกรรม 
                อุตสาหการ  

6 หนวยกิต 

xx.xxx    วิชาศึกษาท่ัวไปสวนท่ี  2  
เลือกจาก วค.106, วย.106         
น.209, น.246, พบ.291, 
ทอ.201, และ ศ.213 

ไมนอยกวา 
2 หนวยกิต 

  

วอ.490   สัมมนาสําหรับวิศวกรรม 
               อุตสาหการ 

0  หนวยกิต   

วอ.486   เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรม 
              อุตสาหการ  

3  หนวยกิต   

วอ. xxx   วิชาเลือก 3  หนวยกิต   
วอ. xxx   วิชาเลือก 3  หนวยกิต   
xx. xxx   วิชาเลือกเสร ี 3  หนวยกิต   
xx. xxx   วิชาเลือกเสร ี 3  หนวยกิต   
รวม 20 หนวยกิต รวม 6  หนวยกิต 

หมายเหตุ     นักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาจะตองไมจดทะเบียนเรียนวิชาอื่น นอกจาก วอ.487  
       ในปการศึกษาท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2 
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17.6   คําอธิบายรายวิชา 
 17.6.1  วิชาบังคับ 
วอ.121  วัสดุวิศวกรรม  3  (3-0-6) 
IE 121 Engineering Materials  
  วิชาบังคับกอน : - 
  สมบัติและโครงสรางของวัสดุในงานวิศวกรรมประเภท โลหะ โลหะผสม เซรามิค พลาสติก ยาง 
ยางมะตอย ไม และคอนกรีต แผนภูมิสมดุล ลักษณะและการทดสอบสมบัติวัสดุ ความสัมพันธระหวาง
โครงสรางทางจุลภาคและมหภาคกับสมบัติของวัสดุ กรรมวิธีการผลิตของวัสดุแบบตางๆ ผลของกรรมวิธี
ทางความรอนตอโครงสรางทางจุลภาคและสมบัติของวัสดุ 
  Properties and structure of engineering materials such as metal, alloy, ceramics, plastics, rubber, 
wood and concrete.  Phase diagram.  Materials characteristics.  Materials properties testing.  Relation of 
microstructure and macrostructure with material properties.  Manufacturing processes of materials.  
Effects of  heat treatment on microstructure and properties of material. 
 

วอ.220 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม 2  (1-3-2) 
IE 220 Engineering Materials Laboratory 
  วิชาบังคับกอน:  สอบได วอ. 121 
  ทดลองเกี่ยวกับการตรวจสอบโครงสรางจุลภาคของวัสดุ การทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุ 
การปรับปรุงคุณสมบัติทางกลของวัสดุโดยกรรมวิธีทางความรอน การวิเคราะหหาองคประกอบของวัสดุ 
และการตรวจสอบความบกพรองของโลหะ 
  Laboratory work in following topics. Microstructure of materials inspections. Mechanical 
properties testing of materials.  Mechanical properties improvement by heat treatment.  Materials analysis.  
Non-destructive test in metals. 
 

วอ.250  กรรมวิธีการผลิต 3  (3-0-6) 
IE 250 Manufacturing Processes 
  วิชาบังคับกอน : - 
  กรรมวิธีการผลิตแบบตางๆ เชน การหลอ การขึ้นรูป การเชื่อม การใชอุปกรณ เครื่องมือ และ
เครื่องจักรในการผลิต  ความสัมพันธระหวางวัสดุ กรรมวิธีการผลิต และตนทุนในการผลิต มาตรฐานการวัด
ละเอียดทางวิศวกรรม และความเท่ียงตรงในการวัด ระบบมาตรฐานในเรื่องความสามารถการแลกเปลี่ยน 
ขอกําหนดของพิกัดความเผื่อและหลักการการทํางานท่ีปลอดภัย  และการบํารุงรักษาเครื่องจักรเบ้ืองตน 
  Manufacturing processes such as casting, forming, machining and welding.  The use of these 
equipment, tool and machineries in manufacturing.   Relationships of  material, manufacturing processes 
and cost.  Standards in  engineering metrology and instrumentation.  Precision and Accuracy in 
measurement.  Allowances and safety zone rules.  Basic Machine Maintenance.  
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วอ.251   กรรมวิธีการผลิตสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล                                                       3  (2-3-4) 
IE 251    Manufacturing Processes for Mechanical Engineering                                    
  วิชาบังคับกอน : - 
                กรรมวิธีการผลิตแบบตางๆ เชน การหลอ การขึ้นรูป การเชื่อม การใชอุปกรณ เครื่องมือ และ
เครื่องจักรในการผลิต  กรรมวิธีการผลิต และตนทุนในการผลิต มาตรฐานการวัดละเอียดทางวิศวกรรม และ 
ระบบมาตรฐานในเรื่องความสามารถการแลกเปลี่ยน ขอกําหนดของพิกัดความเผื่อและหลักการการทํางานท่ี
ปลอดภัย  และการบํารุงรักษาเครื่องจักรเบ้ืองตน รวมท้ังปฏิบัติการท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการผลิตงาน
โลหะพ้ืนฐาน เครื่องจักรซีเอ็นซ ี
                Manufacturing processes such as casting, forming, machining and welding.  The use of these 
equipment, tool and machineries in manufacturing. Manufacturing processes and cost.  Standards in  
engineering metrology and instrumentation. Allowances and safety zone rules.  Basic Machine 
Maintenance. Practices in various fundamental manufacturing processes CNC machining, welding, and 
computer-aided manufacturing. 
 
วอ.261 สถิติวิศวกรรม 3  (3-0-6) 
IE 261 Engineering Statistics 

วิชาบังคับกอน : - 
     การนําเสนอและการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน ทฤษฎีความนาจะเปน การแจกแจงทางสถิติ ทฤษฎี
การสุมตัวอยาง การประมาณคา การอนุมานทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน 
สหสัมพันธและการถดถอย การใชวิธีการทางสถิติในการแกไขปญหา การประยุกตสถิติในเชิงวิศวกรรม 
  Presenting and analyzing data. Probability theory. Statistics distribution. Sampling theory. 
Estimation theory; statistical inference. Hypothesis testing. Analysis of variance. Regression and 
correlation. Using statistical methods as the tool in engineering problem solving. 
 
วอ.302  เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3  (3-0-6) 
IE 302 Engineering Economy 

วิชาบังคับกอน: - 
  คาของเงินตามกาลเวลา การวิเคราะหโครงการทางวิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร คาเสื่อมราคา การ
ประเมินการทดแทน ความเสี่ยงและความไมแนนอน การประมาณการรายรับและผลสืบเนื่องจากภาษี 
  Time value of money. Engineering project analysis using economic approaches. Depreciation. 
Evaluation of replacement alternatives. Risk and uncertainty. Estimating income tax consequences. 
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วอ.311 การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม  3  (3-0-6) 
IE 311 Industrial Work Study 

วิชาบังคับกอน :  เคยศึกษา  วอ. 261 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 
  การเคลื่อนไหวและเวลาในการทํางานของคน   การใชหลักเศรษฐศาสตรการเคลื่อนไหวในการ
ออกแบบและปรับปรุงการทํางาน  การปฏิสัมพันธระหวางคน-เครื่องจักร ความสัมพันธในการเคลื่อนไหว 
เวลา และการไหลของวัสดุท่ีใชในการผลิต   วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและเครื่องมือตางๆ เชน แผนภูมิการ
ไหลของกระบวนการ แผนภูมิการผลิต, แผนภูมิการทํางานหลายแบบ  การศึกษาการเคลื่อนไหวอยาง
ละเอียด และ แผนภูมิไซโม (Simo chart) เปนตน  การหาเวลามาตรฐาน การสุมงาน และการใชปจจัยในการ
ประเมินคา  การวิเคราะหงานเพ่ือปรับปรุงวิธีการผลิต  การจายเงินคาจางและจัดทําแผนการจูงใจในการ
ทํางาน 
  Motion and time used in human working.   Using motion economics principle to design and 
improve work methods.  Man-machine interaction :study relationship between man and machine in  
movement, time and also flow of materials used in process.  Data collection methods and tools such as 
flow process chart ,  operation process chart,  multiple activity chart, micro-motion study and simo chart 
etc. Determination of standard  time, work sampling, and using rating factor. Analysis of work for 
improving production method. Wage payment and incentive planning. 
 
วอ.312 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3  (3-0-6) 
IE 312 Production Planning and Control 

วิชาบังคับกอน: สอบได วอ.261 และ วอ.364 
  แนะนําระบบการผลิต เทคนิคการพยากรณ การวางแผนการผลิต การวิเคราะหตนทุนและผลกําไร
เพ่ือการตัดสินใจ การจัดลําดับการผลิต การควบคุมการผลิต การจัดสมดุลการผลิต การวัดปจจัยสําคัญท่ีใช
ในกระบวนการผลิตเพ่ือใหคาใชจายและเวลาสูญเปลาตํ่า การจัดการพัสดุคงคลัง การควบคุมโครงการโดย
ใชเทคนิค Pert/CPM 
  Introduction to production system. Forecasting techniques. Production planning. Inventory 
management. Cost and profitability analysis for decision making. Production sequencing. Production 
control. Line balancing. Studies of Controlling and managing major factors in production process to lower 
production costs and idle time. 
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วอ.313 วิศวกรรมการบํารุงรักษา 3  (3-0-6) 
IE 313 Maintenance Engineering 

วิชาบังคับกอน: สอบได วอ. 261 
  แนวคิดทางการบํารุงรักษา การบํารุงรักษาเชิงปองกัน มูลเหตุของการเสื่อมสภาพ การตรวจสอบ
เครื่องจักรและอุปกรณ การวางแผนและการควบคุมกิจกรรมการบํารุงรักษา การจัดการเกี่ยวกับวัสดุและ
ชิ้นสวนสํารอง การวิเคราะหความนาเชื่อถือและความเสียหายทางสถิติ การวัดและการประเมินผล
ประสิทธิภาพการบํารุงรักษา 
  Maintenance concepts. Preventive maintenance. Depreciation causes. Machine and equipment 
inspection. Planning and control of maintenance activities.  Materials and spare part management. 
Analysis of reliability and failure statistics. Measurement and evaluation of maintenance performance. 
 

วอ.333  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3  (3-0-6) 
IE 333 Industrial Plant Design 

วิชาบังคับกอน :  เคยศึกษา  วอ.311 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 
  แนะนําการออกแบบโรงงาน การวิเคราะหการออกแบบโรงงานขั้นตน การวางแผนและการจัดวาง
ผังสิ่งอํานวยความสะดวก การขนถายวัสดุ ลักษณะของปญหาดานการจัดวางผังโรงงาน การเลือกทําเลท่ีต้ัง
โรงงาน การวิเคราะหผลิตภัณฑ ชนิดของ layout service และ auxiliary functions 
  Introduction to plant design. Preliminary analysis of plant design. Layout and facilities planning, 
material handling, nature of plant layout problem. Plant location selection. Product analysis: basic types of 
layout service and auxiliary functions. 
 

วอ.341  วิศวกรรมความปลอดภัย 3  (3-0-6) 
IE 341 Safety Engineering 

วิชาบังคับกอน:  นักศึกษาชั้นปท่ี 3 หรือสูงกวา 
  อุบัติเหตุและอันตรายตางๆท่ีมีอยูในอุตสาหกรรมการผลิต ทฤษฎีและการวิเคราะหสาเหตุของ
อุบัติเหตุ การปองกันการเกิดอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรมการผลิต การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง 
หลักการบริหารความปลอดภัยและการบริหารเพ่ือควบคุมการสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ การวางแผนและ
ออกแบบเพ่ือความปลอดภัย เชน การวางผังโรงงาน อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล อุปกรณปองกันอันตราย
ของเครื่องจักร การบํารุงรักษาเครื่องจักร เปนตน กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน ท้ังกฎหมายแรงงาน
และกฎหมายโรงงาน มาตรฐานความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม การสาธารณสุขในโรงงาน หลักพ้ืนฐานใน
การควบคุมสิ่งแวดลอมทางอุตสาหกรรม และจิตวิทยาอุตสาหกรรมขั้นตน 
  Accidents and hazards in industrial processes.  Accident models and theories of accident 
causation. Prevention of accidents. Risk analysis and assessments. Principles of safety management and 
loss prevention management.  Planning and design for safety such as plant layout, personal protective 
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equipment, machine guarding, and maintenance.  Safety law in both factory and labour.  Industrial safety 
standards and industrial hygiene. Basic of environmental control and industrial psychology. 
 
วอ.351   ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 1  (0-3-0) 
IE 351   Manufacturing Processes Laboratory   

วิชาบังคับกอน :  สอบได วอ.250   
  ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการผลิตงานโลหะพ้ืนฐาน เชน งานเชื่อม งานกัด งานกลึง งาน
หลอ งานวัดละเอียด เครื่องจักรซีเอ็นซี  
  Practices in various fundamental manufacturing processes Emphasis on metrology, casting, press 
working, forming, CNC machining, welding, and computer-aided manufacturing.   
 
วอ.353  เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ  3  (3-0-6) 
IE 353 Automated Manufacturing  Technology 

วิชาบังคับกอน :  เคยศึกษา  วฟ. 209 
  พ้ืนฐานการนําคอมพิวเตอรมาชวยในการออกแบบและการผลิต พ้ืนฐานการออกแบบอุปกรณชวย
ผลิตและจับยึดชิ้นงาน การนําคอมพิวเตอรชวยในการควบคุมการผลิตเปนการผลิตแบบอัตโนมัติ  ระบบการ
ผลิตอัตโนมัติเชนระบบซี เอนซี การผลิต การประกอบและการตรวจสอบอัตโนมัติ และหุนยนต
อุตสาหกรรม 
  Fundamentals of applying computer for computer-aid design and manufacturing.  Fundamentals 
of jig and fixture design.  Using computer in controlling automated manufacturing. Automated 
manufacturing system such as CNC, automated assembly and checking, and industrial robots 
 
วอ.354   ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ 1  (0-3-0) 
IE 354 Automated Manufacturing  Technology Laboratory  

วิชาบังคับกอน: สอบได วอ. 353   
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ และผลิต การประลองเครื่องมือวัดคุม
พ้ืนฐาน และเครื่องมือในระบบอัตโนมัติ 
  Practices in using computer-aided design and computer-aided manufacturing.  Laboratory work 
in standard measurement tool and automation system tools.   
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วอ.361   การวิเคราะหขอมูลอุตสาหกรรม 3  (3-0-6) 
IE 361   Industrial Data Analysis 

วิชาบังคับกอน : สอบได วอ.261 
  การรวบรวมและการนําเสนอขอมูล การวิเคราะหขอมูลทางอุตสาหกรรม การวิเคราะหการแจกแจง
ของขอมูล การทดสอบสมมติฐาน กรณีตัวอยางเดียวและสองตัวอยาง การทดสอบสมมติฐานเปนคู การ
ทดสอบสมมติฐานโดยปรับระดับปจจัยเดียวและปจจัยอื่นคงท่ี การวิเคราะหปจจัยเดียวอยางสมบูรณ การ
วิเคราะหความสัมพันธเชิงเสน การวิเคราะหปจจัยเดียวแบบไมใชพารามิเตอร การใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน
การออกแบบวิเคราะหและตีความผลของขอมูล   
  Data collection and presentation.   Analysis of actual industrial data.  Analysis of data 
distribution.  One-Sample and Two-Sample Hypothesis testing.  Hypothesis testing of paired data.  One-
way analysis of variance.   Completed random-block design analysis of variance.  Linear model analysis of 
variance. Non-parametric one-way analysis of variance. Usage of computer software in designing the 
analysis and interpreting the results. 
 
วอ.362 การควบคุมคุณภาพ 3  (3-0-6) 
IE 362 Quality Control  

วิชาบังคับกอน: สอบได วอ.261 
  นิยามคุณภาพ เทคนิคทางดานการจัดการคุณภาพ ตนทุนคุณภาพ เทคนิคในการวิเคราะหและ
ปรับปรุงคุณภาพ เชน แผนภูมิการควบคุมเชิงผันแปรและเชิงคุณลักษณะ การวิเคราะหความสามารถของ
กระบวนการผลิต การสุมตัวอยางและการออกแบบแผนการสุมชักตัวอยาง    ความนาเชื่อถือทางวิศวกรรม
ในการผลิต การประกันคุณภาพเบ้ืองตน 
  Quality definition. The concept of quality management. Cost of quality. Techniques of analyzing 
and improving quality such as control chart, process capability analysis, sampling plan, and designing of 
sampling plan. Engineering reliability for manufacturing. Introduction to quality assurance system. 
 
วอ.364  การวิจัยการปฏิบัติการ 1 3  (3-0-6) 
IE 364 Operations Research 1 

วิชาบังคบักอน :  เคยศึกษา  วอ. 261 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 
  แนะนําวิธีการวิจัยการปฏิบัติการในการแกไขปญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการโดยเนนการใชตัว
แบบทางคณิตศาสตร กําหนดการเชิงเสน ตัวแบบการขนสงและการมอบหมายงาน ทฤษฏีเกม ทฤษฏี
แถวคอย ตัวแบบการจัดการพัสดุคงคลัง และการใชการจําลองสถานการณในกระบวนการตัดสินใจ 
  An introduction to the methodology of operations research in modern industrial engineering 
problem solving, emphasis is made on the use of mathematical models, linear programming, transportation 
model, game theory, queuing theory, inventory model and simulation in decision making process. 
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วอ.380 การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม 0  (0-0-0) 
IE 380 Industrial Trips  

วิชาบังคับกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี 3 หรือสูงกวา 
  นักศึกษาเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหนวยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ นักศึกษาจะตองสง
รายงานการฝกงานใหแกอาจารยท่ีปรึกษา วัดผลดวยระดับ S หรือ U 
  Students are required to visit industrial factories, government agencies, or state enterprises in 
order to observe their business operations and submit reports to the lecturer. Grading is based on S or U.  
 
วอ.390 การฝกงานภาคฤดูรอน 0  (0-240-0) 
IE 390 Industrial Training  
วิชาบังคับกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี 3 หรือสูงกวาท่ีผานการทดสอบภาษาอังกฤษตามท่ีคณะฯ กําหนด  
  ฝกงานดานวิศวกรรมอุตสาหการในภาคการศึกษาฤดูรอน กับบริษัท โรงงาน หรือหนวยงาน
ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจท่ีภาควิชาเห็นชอบมีกําหนดระยะเวลาไมนอยกวา 240 ชั่วโมง และไมนอยกวา       
2 เดือน  นักศึกษาจะตองสงรายงานการฝกงานใหแกอาจารยท่ีปรึกษา วัดผลดวยระดับ S หรือ U 
  Practical training in industry in the field of industrial engineering during the summer months for 
IE students with junior standing.  Training either in the private or public sector of any engineering 
establishments with a period of not less than 240 hours and not exceeding 2 months total.  Students must 
submit written report to project advisor with a grading system based on the S/U basis.   
 
วอ.490 สัมมนาสําหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 0  (0-0-0) 
IE 490 Seminar for Industrial Engineering  

วิชาบังคับกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี 4 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 
  นักศึกษารวมกันเสนอปญหาตางๆ อยางกวางขวาง โดยเฉพาะปญหาท่ีพบระหวางการฝกงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม การวิเคราะหและจัดอันดับความสําคัญของปญหาตาง ๆ เหลานั้น  การระดมสมองเพ่ือ
เสนอแนวทางการแกไข และนําผลจากการวิเคราะหปญหาเหลานั้นมากําหนดหัวขอสัมมนาเพ่ือเสริมความรู
และประสบการณ  นักศึกษาแบงกลุมเพ่ือเตรียมการจัดสัมมนาแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีการบรรยายใหหลักการ
คิดและการแกไขปญหานั้น การประเมินผลจะประเมินโดยกลุมนักศึกษาท่ีเขารวมสัมมนาท้ังหมด และโดย
อาจารยผูควบคุมวิชา วัดผลดวยระดับ S หรือ U 
  Engineering problems are widely discussed by students, especially those confronted during 
industrial training through problem analysis and brain storming. Based on the results of discussion, 
seminar topics are specified in order to enhance students knowledge and experiences. Students are divided 
into groups for preparation of seminar containing description of problems and problem solving.  
Evaluation is carried out by other students and by supervisor  
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  17.6.2  วิชาเลือก 
วอ.305 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการจัดการ 1 3  (3-0-6) 
IE 305 Special Topics for Industrial Engineering in Management field I 

วิชาบังคับกอน : - 
              หัวขอท่ีนักศึกษาสนใจทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการจัดการ   
  Interesting Management Topics for Industrial Engineering. 
 
วอ.306 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการจัดการ 2      3  (3-0-6) 
IE 306 Special Topics for Industrial Engineering in Management field II 

วิชาบังคับกอน : - 
             หัวขอท่ีนักศึกษาสนใจทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการจัดการ   
  Interesting Management Topics for Industrial Engineering. 
 
วอ.307 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการจัดการ 3 3  (3-0-6) 
IE 307 Special Topics for Industrial Engineering in Management field III 

วิชาบังคับกอน : - 
  หัวขอท่ีนักศึกษาสนใจทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการจัดการ   
  Interesting Management Topics for Industrial Engineering. 
 
วอ.308 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการจัดการ 4 3  (3-0-6) 
IE 308 Special Topics for Industrial Engineering in Management field IV 

วิชาบังคับกอน : - 
  หัวขอท่ีนักศึกษาสนใจทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการจัดการ  
   Interesting Management Topics for Industrial Engineering. 
 
วอ.309   หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการจัดการ 5 3  (3-0-6) 
IE 309 Special Topics for Industrial Engineering in Management field V  

วิชาบังคับกอน : - 
              หัวขอท่ีนักศึกษาสนใจทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการจัดการ   
  Interesting Management Topics for Industrial Engineering. 
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วอ.355 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการผลิต 1 3  (3-0-6) 
IE 355 Special Topics for Industrial Engineering in Manufacturing field I 

วิชาบังคับกอน : - 
              หัวขอท่ีนักศึกษาสนใจทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการผลิต  
  Interesting Manufacturing Topics for Industrial Engineering. 
 
วอ.356 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการผลิต 2                    3  (3-0-6) 
IE 356 Special Topics for Industrial Engineering in Manufacturing field II 

วิชาบังคับกอน : - 
              หัวขอท่ีนักศึกษาสนใจทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการผลิต  
  Interesting Manufacturing Topics for Industrial Engineering. 
 
วอ.357 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการผลิต 3 3  (3-0-6) 
IE 357 Special Topics for Industrial Engineering in Manufacturing field III 

วิชาบังคับกอน : - 
  หัวขอท่ีนักศึกษาสนใจทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการผลิต  
  Interesting Manufacturing Topics for Industrial Engineering. 
 
วอ.358 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการผลิต 4 3  (3-0-6) 
IE 358 Special Topics for Industrial Engineering in Manufacturing field IV 

วิชาบังคับกอน : - 
  หัวขอท่ีนักศึกษาสนใจทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการผลิต  
  Interesting Manufacturing Topics for Industrial Engineering. 
 
วอ.359   หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการผลิต 5 3  (3-0-6) 
IE 359 Special Topics for Industrial Engineering in Manufacturing field V 

วิชาบังคับกอน : - 
              หัวขอท่ีนักศึกษาสนใจทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการผลิต 
  Interesting Manufacturing Topics for Industrial Engineering. 
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วอ.376   ระบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกส 3  (3-0-6) 
IE 376 Pneumatic and Hydraulic Systems 

วิชาบังคับกอน:   เคยศึกษา  วก. 290 และ วฟ. 209 
  โครงสราง การทํางาน และสัญลักษณของอุปกรณในระบบนิวเเมติก ระบบไฮดรอลิก  ระบบ      
นิวแมติกไฟฟา และระบบไฮดรอลิกไฟฟา หลักการเลือกใชอุปกรณ   การออกแบบวงจรควบคุมของระบบ
แบบตางๆ การประยุกตใชงาน การซอมบํารุงรักษา และความปลอดภัยในการทํางาน 

Structures, operations and symbols of  pneumatic, hydraulic, electro-pneumatic, electro-hydraulic 
systems.  Principle of selection the components. Design the various control circuits. Application,  
maintenance,  and safety.    
 
วอ.405  การบริหารโครงการ 3  (3-0-6) 
IE 405   Project Management  

วิชาบังคับกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี 3 หรือสูงกวา 
   วิธีการและหลักการท่ีจําเปนตอการบริหารโครงการ การคัดเลือกโครงการ วางแผนโครงการ  การ
ดําเนินโครงการ การควบคุมโครงการ การประเมินผลโครงการ และการสงมอบงาน เทคนิคตางๆทางดาน
การบริหารโครงการ กรณีศึกษาการบริหารโครงการทางอุตสาหกรรม โปรแกรมชวยในการบริหารโครงการ     
  Concepts and methodology of project management. Project selection, project planning, project 
implementation and operation, project control, project evaluation and handover. Various project 
management techniques. 
 
วอ.406 การจัดการทางวิศวกรรม 3  (3-0-6)  
IE 406 Engineering Management 

วิชาบังคับกอน: - นักศึกษาชั้นปท่ี 3 หรือสูงกวา 
   วิวัฒนาการของการจัดการ แนวคิดและกรณีศึกษาของการจัดการเพ่ือการแขงขันในระบบเศรษฐกิจ
แบบใหม การจัดการกับงานวิศวกรรม บทบาทของวิศวกรกับการจัดการในองคการ การวางแผนงาน
วิศวกรรม การบริหารโครงการ การบริหารความปลอดภัย การตลาดและการเงินเบ้ืองตนสําหรับวิศวกร การ
วิเคราะหสภาพแวดลอมทางการจัดการ แรงจูงใจในการทํางาน ภาวะผูนํา หลักการสื่อสารในองคการ 
กฎหมายอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเบ้ืองตน 
  Basic concepts and theories of modern management. Human behavior and human relations in 
various organizations. Methods for productivity improvement. Industrial safety management. Fundamental 
concepts of engineering economics, finance, marketing, and project management. Fundamental of 
industrial and commercial laws. 
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วอ.407 การวิเคราะหตนทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ 3  (3-0-6) 
IE 407 Industrial Cost Analysis & Budgeting 

วิชาบังคับกอน :  เคยศึกษา  วอ. 302 
  แนะนํารายงานทางการเงิน เทคนิคพ้ืนฐานในการวิเคราะหและจัดทํารายงานทางการเงิน การ
วิเคราะหและจัดทําตนทุนงานสงทําและตนทุนกระบวนการ การวิเคราะหและจัดทําตนทุนมาตรฐาน การนํา
ผลการวิเคราะหตนทุนมาใชในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงาน การจัดทํา
งบประมาณ 
  Introduction to financial reports. Basic techniques of analyzing and establishing financial reports. 
Analysis and establishment of job order and process costing. Analysis and establishment of standard 
costing. Cost analysis for planning, controlling, and decision making. Budgeting. 
 
วอ.408  การจัดการความรูทางอุตสาหกรรม 3  (3-0-6) 
IE 408  Industrial Knowledge Management 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาชั้นปท่ี 3 หรือสูงกวา 
       ระบบการจัดการขอมูลขององคกรเพ่ือการเรียนรู นิยามและมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ ปจจัยสําคัญใน
การพัฒนาระบบการเรียนรูรวมกัน การสราง การจัดเก็บ การคนหา และนําไปใช  โครงสรางพ้ืนฐานและ
รูปแบบของการจัดการความรูในองคกร เครื่องมือสนับสนุนในการจัดการความรูและการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารการจัดการความรู การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนความรู การถายทอดความรู 
การประเมินความสําเร็จของการจัดการความรูและกรณีศึกษา  ผลกระทบและปญหาดานความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศและการจัดการความรูในทางอุตสาหกรรมท้ังภาคการผลิตและการบริการ 
       Information management system for learning organization. Definitions and related standards.  
Significant factors in developing learning systems. Knowledge collecting, searching, and applying.  Basic 
fundamentals and formats of knowledge management in organization.  Supporting tools and applying 
information technology for knowledge management.  Knowledge transfer and exchange.  Success 
evaluation of knowledge management and case study.  Influences and problems in information security.  
Knowledge management for production and service industry.  
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วอ.409   ระบบบริหารคุณภาพ 3  (3-0-6) 
IE 409   Quality Management System  

วิชาบังคับกอน :  สอบได วอ. 362 
  ทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ หลักการพ้ืนฐานและกลยุทธสําหรับระบบบริหารคุณภาพ การ
วางแผนคุณภาพ ภาวะผูนําสําหรับการออกแบบระบบบริหารคุณภาพ ความมีสวนรวมของพนักงานในการ
สงเสริมระบบบริหารคุณภาพ การใหความสําคัญกับลูกคา การบริหารขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ การสราง
ความสัมพันธกับผูสงมอบ ระบบบริหารคุณภาพในการจัดซื้อ การปรับปรุงอยางตอเนื่อง มาตรฐานสากล
สําหรับระบบบริหารคุณภาพ ตัวอยางการประยุกตระบบบริหารคุณภาพในอุตสาหกรรมบริการ  
  Historical perspectives on quality, Costs of quality: cost of conformance, cost of non-
conformance, Quality management strategies, Advance product quality planning, Quality management 
system (QMS) principles, Leadership for QMS, Involvement of employee for QMS, Customer focus: 
Quality Function Deployment (QFD), Management by fact, Relationship to suppliers, QMS in purchasing, 
Continual improvement for QMS, Related international standards in QMS, Implementation of QMS in 
service organizations: finance, health and education. 
 
วอ.415  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางอุตสาหกรรม 3  (3-0-6) 
IE 415  Management Information System in Industrial 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาชั้นปท่ี 3 หรือสูงกวา 
       ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  เทคโนโลยี
มัลติมีเดียและสื่อจัดเก็บขอมูล เทคโนโลยีในการเชื่อมตอและสื่อสารทางคอมพิวเตอร การพัฒนาระบบ
สารสนเทศในงานอุตสาหกรรม ระบบสํานักงาน ระบบประมวลผลรายการประจําวัน ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การสื่อสาร ระบบสนับสนุนในการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนผูบริหารระดับสูง ระบบผูเชี่ยวชาญ  การ
นําไปใชการประเมินประสิทธิภาพของระบบ  การบํารุงรักษาระบบ มาตรฐานความปลอดภัยและความ
นาเชื่อถือของระบบสารสนเทศ 
  Introduction to management information systems;  type of management information systems; 
structure of  management information systems; related information technology; management information 
systems for decision making; developing and planning systems analysis and design; Systems testing; 
Implementation and maintenance. 
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วอ.416  การบริหารโซอุปทาน 3  (3-0-6) 
IE 416  Supply Chain Management  

วิชาบังคับกอน : สอบได วอ. 312  
  การบูรณาการการจัดซื้อและการบริหารโซอุปทาน เทคนิคและกลยุทธสําหรับการบริหารโซ
อุปทาน ระบบการบริหารขอมูลและการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเลคทรอนิคส ระบบการจัดการแบบทันเวลา การ
วิเคราะหคุณคา การกําหนดราคาสําหรับการจัดซื้อและจําหนาย การสรางพันธมิตรในการผลิต นโยบายการ
จัดซื้อ การพัฒนาผูสงมอบ ระบบโลจิสติกสสําหรับการผลิต การจัดหาวัตถุดิบจากท่ีตางๆ การบริหารและ
จัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดหา ระบบการขนถายวัสดุ การบริหารคงคลัง การกระจายสินคา การบริการ
ลูกคา เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการตัดสินใจสําหรับสนับสนุนกิจกรรม การบริหารโซอุปทาน 
  Integrating roles of purchasing and supply chain management. Supply chain management 
techniques: MIS and EDI, JIT sourcing, value analysis, and zero-based pricing. Supply chain management 
strategies: co-makership, supplier partnering. Strategic procurement plans. Supplier development, and 
integration. Manufacturing logistics. Global sourcing strategies; risk management, Material handling, 
Inventory management, Distribution, Customer service, Information technology and Decision support 
systems for Supply Chain Management. 
 
วอ.417 การจําลองสถานการณดวยคอมพิวเตอร 3  (3-0-6) 
IE 417 Computer Simulation 

วิชาบังคับกอน: สอบได วอ.261 
   แนวคิดและการประยุกตใชการจําลองสถานการณดวยคอมพิวเตอรเพ่ือการพัฒนางาน ศึกษาทฤษฎี
การจําลองสถานการณแบบตางๆ คอมพิวเตอรซอฟทแวรในการจําลองสถานการณ การรวบรวมและการ
วิเคราะหขอมูลเพ่ือการจําลองสถานการณ การสรางแบบจําลองสถานการณดวยคอมพิวเตอร การทดสอบ
ความถูกตองของแบบจําลอง  การทดลองและการวิเคราะหผลลัพธจากการจําลองสถานการณดวย
คอมพิวเตอร กรณีศึกษาและฝกปฏิบัติการวิเคราะหปญหาโดยการจําลองสถานการณดวยคอมพิวเตอร 
  Random number generation, tests on random number, fundamental data collection and analysis, 
model verification,  application of simulation in queuing systems and industrial problems using computing 
languages or packaged standard software, simulated solution analysis and comparison with other methods. 
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วอ.418   การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 3  (3-0-6) 
IE 418   Project Feasibility Study  

วิชาบังคับกอน :   เคยศึกษา  วอ. 302 
   แนวคิดของการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ การศึกษาดานการตลาด วิศวกรรม การบริหาร 
การเงิน และผลกระทบอื่นๆ ศึกษาตัวอยางความเปนไปไดของโครงการ การประเมินโครงการใหมีความ
เหมาะสมท้ังในดานเศรษฐศาสตรและวิศวกรรม การประยุกตใชกับโครงการจริงในทางอุตสาหกรรม 
  Basic concept of project feasibility study. Marketing study. Engineering study. Management 
study. Financial study and other effects. Case studies. Project evaluation in both economical and 
engineering areas. Application of feasibility study in industries. 
 
วอ.419 การพัฒนาผลิตภัณฑ 3  (3-0-6) 
IE 419 Product Development  

วิชาบังคับกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี 3 หรือสูงกวา 
   กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ การวิเคราะหความตองการลูกคา การกระจายหนาท่ี
ทางคุณภาพ วิศวกรรมคุณคา วิศวกรรมยอนรอย การสรางสรรคและคัดเลือกแนวคิดผลิตภัณฑ การออกแบบ
เพ่ือการผลิต การออกแบบเพ่ือสิ่งแวดลอม การสรางและทดสอบตนแบบ การประเมินความสําเร็จการ
ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ  
  Product design and development process. Customer needs analysis. Quality function deployment. 
Value engineering. Reverse engineering. Concept generation and selection. Design for manufacturing. 
Design for environment. Prototype building and testing. 
 
วอ.425   วิศวกรรมพอลิเมอร 3  (3-0-6) 
IE 425 Polymer Engineering 

วิชาบังคับกอน :  สอบได วอ. 121 
  หลักการของโพลิเมอรในเชิงวิทยาศาสตรและเชิงวิศวกรรม ในหัวขอเรื่องโครงสรางของวัสดุโพลิ
เมอร สมบัติทางกลและทางความรอนของโพลิเมอร สมบัติวิสโคอีลาสติก การแตกหักและการเสริมแรงใน
โพลิเมอร นาโนโพลิเมอรและโพลิเมอรในเทคโนโลยีขั้นสูง 
  Principles of polymer science and engineering.  Topics include structure of polymeric materials, 
mechanical and thermal properties of polymers, viscoelasticity, yield and fracture, reinforced polymers, 
nanopolymers and polymers for advanced technologies. 
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วอ.426  วัสดุสําหรับระบบการเก็บพลังงาน 3  (3-0-6) 
IE 426 Materials for Energy Storage Systems 

วิชาบังคับกอน : - 
    ระบบการเก็บพลังงานไฟฟา ไดแก แบตเตอรี ่เซลเชื้อเพลิง ระบบทางเคมี และคาปาซิเตอรขั้นสูง 
อธิบายเปรียบเทียบลักษณะเทคนิคการเก็บพลังงานของแตละระบบ รวมถึง ความสามารถในการเก็บ
พลังงาน อัตราการถายเทกําลัง ประสิทธิภาพ ตนทุนการผลิต และ สภาวะแวดลอม ศึกษางานวิจัยและ
ความกาวหนาเกี่ยวกับโครงสรางระดับนาโนของวัสดุท่ีใชสําหรับระบบการเก็บพลังงาน 
  The electricity storage systems, such as, flow batteries, fuel cells, chemical storage and 
supercapacitors. The characteristics of energy storage techniques including energy storage capacity, power 
transmission rate, efficiency, production cost and environmental aspect are discussed in comparisons. 
Researches and advances in nano structure of materials for energy storage systems are discussed.     
 
วอ.427   การกัดกรอนของโลหะ 3  (3-0-6) 
IE 427   Corrosion of  Metals  

วิชาบังคับกอน :  สอบได วอ. 121 
  หลักการพ้ืนฐานการกัดกรอน เธอรโมโดนามิคส และไคเนติกสของการกัดกรอนดวยสารละลาย 
อิทธิพลของตัวแปรตาง ๆ ท่ีมีผลตอการกัดกรอน รูปแบบตาง ๆ ของการกัดกรอน การกัดกรอนในสภาวะ
อุณหภูมิสูง การทดสอบและประเมินผลการกัดกรอน การออกแบบเพ่ือลดการเกิดการกัดกรอน วิธีปองกัน
การกัดกรอน 
  Fundamental of corrosion.  Thermodynamics and kinetics of corrosion caused by solution.  
Effects of variables on corrosion.  Various types of corrosion.  Corrosion at high temperature.  Testing and 
evaluation of corrosion.  Design for corrosion reduction.  Corrosion protection. 
 
วอ.428 เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะผง 3  (3-0-6) 
IE 428 Technology of  Powder Metallurgy  

วิชาบังคับกอน :  สอบได วอ. 121 
  การผลิตโลหะผงและลักษณะของโลหะผง   เทคโนโลยีการขึ้นรูปและการทําใหแข็งตัว  กรรมวิธีขั้นท่ี
สอง (ทุติยภูมิ)และการควบคุมคุณภาพ  ระบบของวัสดุ  สมบัติและการประยุกตใชงาน 
  Porduction and characterization of metal powder. Shaping and consolidation technologies. 
Secondary operationa and quality control. Materials systems. Properties and applications. 
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วอ.429 การเลือกวัสดุสําหรับการใชงานในอุตสาหกรรม 3  (3-0-6) 
IE 429   Materials Selection for Industrial Applications 

วิชาบังคับกอน : - 
 พฤติกรรมของวัสดุ ไดแก โลหะ เซรามิกส พอริเมอร และ วัสดุผสม ท่ีใชงานในอุตสาหกรรม
ภายใตสภาวะแวดลอมท่ีทําใหเสื่อมคณุภาพ เกิดการสึกหรอ และ การใชงานท่ีอุณหภูมิสูง อธิบายถึงกลไกท่ี
ทําใหเกิดความเสียหายและวิธีการปองกัน รวมถึงการเลือกใชวัสดุ การออกแบบทางวิศวกรรม และการ
เตรียมผิว ศึกษากรณีตัวอยางความเสียหายและกลยุทธการปองกันปญหาท่ีเกิดขึ้น 
 The behavior of materials, such as, metals, ceramics, polymers and composites in industrial 
service under conditions of environmental degradation, wear and high temperature applications. The 
mechanisms of the failure process and methods of prevention and protection against failure including the 
use of materials selection, materials and engineering design and surface engineering are explained. The 
case studies of engineering failures and the strategies adopted to solve these problems. 
 
วอ.435  คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต 3  (3-0-6) 
IE 435  Computer-Aided Design/Manufacturing 

วิชาบังคับกอน :  เคยศึกษา  วอ. 351 และ วก. 200 
 หนาท่ีและระบบของการใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต โดยเกี่ยวของกับ
กระบวนการออกแบบ อุปกรณและโปรแกรมท่ีใชในการออกแบบ การสรางแบบจําลองของพ้ืนผิวและวัตถุแข็ง 
การใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนโปรแกรมสําหรับระบบซีเอ็นซ ีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบ 
 Computer-aided design system.  Design processes.  Hardware and software used in designing.  
Basic graphic design.  Mathematical function for designing.  Bezier curves.  NURBS.  Geometric 
transformation.  Surface modeling and solid modeling.  Engineering analysis.  CAD/CAM data 
 
วอ.436  การบรรจุหีบหอทางอุตสาหกรรม 3  (3-0-6) 
IE 436   Industrial Packaging 

วิชาบังคับกอน : - 
 หลักการขั้นพ้ืนฐานสําหรับการบรรจุหีบหอผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรม บทบาท และความสําคัญ
ของการบรรจุหีบหอในอุตสาหกรรม การศึกษาถึงคุณสมบัติของวัสดุประเภทตาง ๆ   ท่ีใชในการบรรจุหีบหอ 
การออกแบบ วิเคราะห และพัฒนาปรับปรุงการบรรจุหีบหอ 
 Basic principles of industrial packaging and its significance in industry.  Studies of properties of 
packaging materials, design, analysis and development of industrial packaging. 
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วอ.437 วิศวกรรมเครื่องมือ                           3  (3-0-6) 
IE 437   Engineering Tools 

วิชาบังคับกอน: สอบได วอ. 121 , วย. 221 , วก. 100 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน  
               ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับวิศวกรรมเครื่องมือ หลักการของเครื่องมือในงานวิศวกรรม และ
การประยุกตสําหรับการผลิตชิ้นงาน เชน การออกแบบเครื่องมือจับยึด เครื่องมือนําเจาะและกัด เครื่องมือ
สําหรับงานขึ้นรูปวัสดุแผนและการออกแบบแมพิมพสําหรับงานตัดและขึ้นรูป  รวมไปถึงหลักการกําหนด
ชิ้นงานและการตรวจวัดชิ้นงาน  การขึ้นรูปและการตัดวัสดุเปนชิ้นงานในลักษณะตางๆ รวมท้ังแนวทางการ
นําระบบการผลิตทันสมัยมาใชในการสรางผลิตภัณฑ 
 Theory of tools and machine tools.  General principle in designing machine  tools  and its 
components. Handling of a workpiece, loading and unloading of a workpiece including supporting and 
clamping.  Jig and fixture design.  Installation and assembly of molds and dies.   
 
วอ.438 การออกแบบเครื่องกลสําหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 3  (3-0-6) 
IE 438   Mechanical Design for Industrial Engineering 

วิชาบังคับกอน: สอบได วอ. 121 , วย. 221 , วก. 100 หรือไดรับอนุมัติจากผูสอน       
ทฤษฎีเครื่องมือและเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม การคํานวณความแข็งแรงของวัสดุ สมบัติของวัสดุ

และการใชงาน ทฤษฎีความเสียหาย  ระบบสงถายกําลังเชนสายพาน โซและเฟอง  เพลาและดุม คลัตช
และคัปปลิง  ชิ้นสวนเครื่องจักรกล และ การคํานวณความเครียดและความเคน  ทฤษฎีการสั่นสะเทือน 
กลศาสตรของเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม  การออกแบบหลักการทํางานและการออกแบบโครงของเครื่องมือ
เครื่องจักร   

Theories of tools and machinery. Study of material’s strength, properties and selection. Theory of 
failure. Design of power transmission i.e. conveyor, chain, gear, joints couplings etc. Stress and strain, 
theory of vibration, mechanical design. Function principles and machinery structure design.  
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วอ.445 การยศาสตรอุตสาหกรรม        3  (3-0-6) 
IE 445  Industrial Ergonomics 

วิชาบังคับกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี 3 หรือสูงกวา 
      ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะทางรางกาย การทํางานและความคิดของมนุษย ขนาดสัดสวน
และการเคลื่อนไหวของรางกาย ระบบโครงสรางกระดูกและกลามเนื้อ การสรางและใชพลังงานของรางกาย 
ระบบการควบคุมสั่งการและการตอบสนองตอสิ่งกระตุนตางๆ  การวัดภาระงานและผลตอบแทน 
ความสามารถและขอจํากัดของมนุษย ปจจัยมนุษยท่ีสําคัญกับการออกแบบงานทางอุตสาหกรรม  การ
ออกแบบอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร สถานีงาน และสภาพแวดลอมในการทํางาน ปจจัยมนุษยท่ีเกี่ยวของ
กับลักษณะงานซ้ําซาก การทํางานเปนกะ การจูงใจ อายุและความลาตางๆ 
         Basic knowledge of human body, function and cognitive.  Human anthropometry and 
movements.  Musculoskeletal system.  Mechanical energy in the human body and energy consumption at 
work. Interaction of man-machine-environmental system. Measurements of work stress and strain on 
human.  Human capacity and limitation. Human factors in industrial work designs: tools, machines, 
workstations and working environments.  Human factors in repetitive works, shift works, working 
motivation, aging and fatigues.   
 
วอ.446 วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 3  (3-0-6) 
IE 446 Environmental Engineering 

วิชาบังคับกอน: - 
 มลพิษท่ีเกิดจากอุตสาหกรรม วิธีการออกแบบทางวิศวกรรมเพ่ือการปองกันและควบคุมมลพิษ 
ผลกระทบของมลพิษทางสิ่งแวดลอม มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม ท่ีมาและลักษณะของน้ําเสียทาง
อุตสาหกรรม และวิธีการบําบัด ท่ีมาของมลพิษทางอากาศ วิธีการควบคุมการแผรังสีความรอน ของเสีย
อันตรายและวิธีการกําจัด 
 Industrial pollution; Engineering design for pollution prevention and control; Impacts of 
environmental pollution; environmental quality standards; sources and characteristics of industrial waste 
water and treatment methods; sources of air pollutants; control methods of particulate and gaseous 
emission; hazardous wastes and disposal methods. 



 43 

วอ.449  ปฏิบัติการทางการยศาสตร  1  (0-3-0) 
IE 449  Ergonomics Laboratory 

วิชาบังคับกอน : สอบได วอ. 261 และ เคยศึกษา หรือศึกษารวมกับวิชา วอ. 445  
      ปฏิบัติการทางดานการยศาสตรเกี่ยวกับวิธีวัด เครื่องมือ และเทคนิคท่ีใชในการเก็บรวมรวบขอมูล
และการวิเคราะหผล คุณลักษณะของมนุษย ความสามารถและขอจํากัดของรางกาย ไดแก การวัดสัดสวน
รางกาย ความแข็งแรงของกลามเนื้อ การใชพลังงาน ความสามารถในการมองเห็น การสํารวจสภาพแวดลอม
ในการทํางาน เชน แสง เสียง อุณหภูมิและบรรยากาศ และเทคนิคการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตรท่ี
สําคัญ นักศึกษาจะตองจัดทํารายงานวิเคราะหผลการทดลองและสรุปผลการในการประเมินความเสี่ยงจาก
กรณีศึกษา   
 Practice in ergonomics measuring methods, instruments, and techniques to collect and analysis 
ergonomics data involving human characteristics, capacities, and limitations such as  anthropometric 
measurement, muscle strength, working energy consumption, visual performance and fatigue,   working 
environment survey (light, sound, temperature and atmosphere) and others of interest including data 
analysis with statistical technique.  A lab report in each experiment is required. 
 
วอ.455  การหลอโลหะ และ การเชื่อมประสานโลหะ 3  (3-0-6) 
IE 455 Foundry and Welding 

วิชาบังคับกอน : เคยศึกษา วอ.250 หรือไดรับการอนุมัติจากอาจารยผูสอน 
                 กระบวนการและหลักการพ้ืนฐานในการหลอโลหะ   เธอรโมไดนามิกส และ การแข็งตัวของ
โลหะเหลว รวม ถึง การดูแลควบคุมคุณสมบัติระหวางชวงดังกลาว  คุณสมบัติทางดานกายภาพ และ โลหะ
วิทยา ในการเชื่อมประสาน รวมท้ัง คุณลักษณะ  การออกแบบรอยเชื่อมและการเชื่อม : หลักการ และ การ
ควบคุม ผลของภาระงานทางกล ความเคนและความเครียด   ขอระวังในการหดตัวและการเสียรูป 
 Processes and principles in metal casting. Its thermodynamic and solidification including 
controlling. Physical properties and metallurgy in welding including its characteristic. Welding design: 
principle and controlling effects of mechanical loads, stress & strain. Shrinkage and distortion precaution. 
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วอ.456  การออกแบบแมพิมพ 3  (3-0-6) 
IE 456 Mold and Die Design 

วิชาบังคับกอน : สอบได วอ.250 
 หลักการออกแบบแมพิมพ ประกอบดวยแมพิมพปมโลหะ แมพิมพฉีดพลาสติก การเลือกวัสดุ การ
ใชคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหทางวิศวกรรม การทําผิวของแมพิมพโดยใชกระบวนการทางเคมีและ
ความรอน กระบวนการเคลือบและชุบแข็ง มาตรฐานแมพิมพสําหรับการขึ้นรูปชิ้นงานแบบตางๆ   
 Fundamentals of mold and die designs; introduction to fundamentals of plastics including 
material selections, mold and die structure, process selection, surface treatments – chemical and heat 
treatments, coating and hardening, Standard mold and die for various processing types including mold 
construction. 
 
วอ.457  เทคโนโลยีพลาสติก 3  (3-0-6) 
 IE 457  Plastics Technology  

วิชาบังคับกอน :  สอบได วอ. 121 
 แนะนําอุตสาหกรรมพลาสติก รวมท้ังแนวความคิดเบ้ืองตนของพลาสติกและการขึ้นรูปผลิตภัณฑ  
หลักการไหลของพลาสติกในกระบวนการขึ้นรูปและการประยุกตใชในวิศวกรรมการผลิตพลาสติก  การ
ออกแบบแมพิมพฉีดพลาสติกเบ้ืองตน  การขึ้นรูปพลาสติกดวยวิธีการอัดรีด การฉีด การเปา การกดอัด และ
เทอรโมฟอรมม่ิง 
 Introduction to the plastics industry including fundamental aspects of plastics materials and 
processing.  Principles of rheology involved in the processing of plastics, and their applications in plastics 
process engineering.  Fundamental of injection mold design.  Plastics processing methods including 
extrusion, injection molding, blow molding, compression molding, and thermoforming.   
 
วอ.466  การวิจัยการปฏิบัติการ 2 3  (3-0-6) 
IE 466   Operations Research II 

วิชาบังคับกอน : สอบได วอ.364 
 โครงขายงานวิศวกรรม (Engineering Network) กําหนดการเชิงเลขจํานวนเต็ม (Integer Linear 
Programming) กําหนดการแบบไมเชิงเสน (Non-Linear Programming) และกําหนดการเชิงพลวัต (Dynamic 
Programming) กระบวนการมารคอฟ (Markov Processes) กระบวนการหาคําตอบแบบมีเหตุผล (Heuristic 
Approach) เชน วิธีทางพันธุกรรม (Genetic Algorithm) วิธีแทบบูเสิรช (Tabu Search Algorithm) วิธีซีมูเล็ท
เต็ดแอนนิลลิง (Simulated Annealing Algorithm) และวิธีฝูงมด (Ant Colony Optimisation Algorithm) เปนตน 
 Integer programming, Branch and Bound programming, Non-Linear Programming, Dynamic 
Programming, Markov Processes, Heuristic Approaches, Genetic algorithm, Tabu Search algorithm, 
Simulated Annealing algorithm.  
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วอ.467  การออกแบบการทดลอง 3  (3-0-6) 
IE 467   Design of Experiment 

วิชาบังคับกอน : สอบได วอ.261  และ วอ.361 
 การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการและผลิตภัณฑ การวางแผนและการดําเนินการทดลอง
อยางเปนระบบ การศึกษาหลักการออกแบบชนิดตางๆ สําหรับการทดลอง การทดลองเชิงเด่ียวหรือเปนชุด   
การวิเคราะหผลตอบสนองท่ีเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงคาระดับของปจจัย การออกแบบแฟคทอเรียลท่ัวไป 
การออกแบบชนิด 2k  แฟคทอเรียล การออกแบบท่ีมีขอจํากัดจากการทดลอง เชน การออกแบบชนิดแรนด
อมไมซบล็อก การออกแบบชนิดลาตินสแควร และการออกแบบคอนฟาวด กรณีศึกษาการประยุกตใชใน
โรงงานอุตสาหกรรม เปนตน  
 Principles of a design of experiment for product and process improvement, planning and 
performing single or sequential experiments, output response analysis with the changes of input factors, 
general factorial designs, 2k factorial designs, and some limitations of experiments, randomised blocks and 
latin squares designs, including confounding in experimental design,  industrial case studies.  
 
วอ.468  เทคโนโลยีสําหรับการตัดสินใจ         3  (3-0-6) 
IE 468 Decision Technology  

วิชาบังคับกอน : - 
 บทนําเกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีนําไปใชชวยในการตัดสินใจแกปญหาประเภทตางๆ ท้ังในอุตสาหกรรม
และการบริหารจัดการ การแกปญหาโดยใชตัวแบบทางคณิตศาสตรและเครื่องมือชวยในการประมวลผล
สําหรับปญหาตางๆ เชน ปญหาในเรื่องการขนสง การกระจายสินคา และการจัดลําดับงาน เปนตน การ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกกรณีมีทางเลือกหลายทางเลือกโดยใชหลักการของ Analytic Hierarchy process และ
เครื่องมือชวยในการประมวลผล การจําลองผลของกระบวนการโดยใชคอมพิวเตอร การวิเคราะหโครงการ
และเครื่องชวยในการประมวลผล 
 Introduction of decision technology in problem solving for both industrial and management. 
Mathematical programming. Applications such as transportation distribution and scheduling for modeling 
language. Decision Making by Analytic Hierarchy Process. The Analytic Hierarchy Process Using Expert 
Choice.  Introduction to Computer Simulation. Project Analysis. 
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วอ.475  มาตรวิทยาและการสอบเทียบ 3  (3-0-6) 
IE 475  Metrology and Calibration 

วิชาบังคับกอน : เคยศึกษา วอ. 351 และ วอ. 353 
 หลักการมาตรวิทยาเบ้ืองตน มาตรฐานและระบบการวัด หนวยการวัด ความไว ความละเอียด ความ
ผิดพลาด วิธีการวัด มาตรฐานอางอิง การสอบกลับ การสอบเทียบมาตรฐาน มาตรฐานอุตสาหกรรมดานการ
วัดและการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบชนิดตางๆ ท่ีใชใน
การตรวจสอบชิ้นสวนเครื่องกลและผลิตภัณฑ มาตรฐานการวัดและการตรวจสอบ เพลา รูควาน ความลึก
รูเจาะ เกลียว เฟอง ลูกเบ้ียว ความเรียบผิวงาน การวัดระยะทางดวยนิวแมติกส การวัดดวยแสงเลเซอร 
เครื่องวัดเลเซอรสแกนเนอร 3 มิติ ระบบพิกัดและงานสวมมาตรฐาน 
 Fundamental principles of metrology.  Standards and measuring system.  Units, sensitivity, 
resolution, error in measurement.  Measuring methodology and references.  Traceability and calibration.  
Industrial standards on measurement and product certification.  The use of measurement and inspection 
tools for mechanical components and products.  Measurement and inspection on shaft, baring hole, depth 
of drilled holes, threading, gear, cam, and surface roughness.  Pneumatic length measurement.  Laser 
interferometer measurement.  Coordinate measuring machine (CMM).  Three dimensional laser scanner.  
International standards of fits and tolerance.  
 
วอ.476  อุปกรณควบคุมแบบโปรแกรมได  3  (3-0-6) 
IE 476   Programmable Logic Controller 

วิชาบังคับกอน:  สอบได หรือ  เคยศึกษา  วฟ. 209 
 โครงสราง การทํางาน และสัญลักษณของอุปกรณ อินพุทเอาทพุทและการตอระบบ พ้ืนฐานการ
เขียนโปรแกรม  การทดสอบและแกไขโปรแกรม การประยุกตใชในอุตสาหกรรม และระบบการควบคุม
ระยะไกล 
 Structure  operation and symbol of components.  Inputs, outputs, and Wiring.  Basic create, test 
and debug . the program. Industrial applications and the Supervisory Control And Data Acquisition 
(SCADA). 
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วอ.477  ระบบการผลิตโดยใชคอมพิวเตอรควบคุมทุกระดับ 3  (3-0-6) 
 IE 477  Computer Integrated Manufacturing  

วิชาบังคับกอน :  นักศึกษาชั้นปท่ี 4 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 
  หลักการของเทคโนโลยีสมัยใหม นิวเมอริคัลคอนโทรล ระบบการผลิตแบบยืดหยุน การใช
คอมพิวเตอรชวยการออกแบบ ชวยในการผลิตและชวยในการวางแผนการผลิต เทคโนโลยีเกี่ยวกับหุนยนต
อุตสาหกรรม  เทคโนโลยีการจัดกลุม ระบบอัตโนมัติในงานประกอบ ระบบอัตโนมัติในการ ขนถาย และ
การจัดเก็บวัตถุดิบ ระบบอัตโนมัติในการตรวจสอบ ระบบเครือขายท่ีใชในอุตสาหกรรมการผลติ 
 Modern technology principles.  Numerical control.  Flexible manufacturing.  Computer-aided 
design and Computer-aided manufacturing.  Industrial robotic technology.  Group technology.  Automatic 
assembly.  Automatic transportation and raw material inventory.  Automatic inspection.  Manufacturing 
network. 
 
วอ.478  หุนยนตอุตสาหกรรมและการประยุกตใช 3  (3-0-6) 
IE 478   Industrial Robotics and Applications  

วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ. 209 
 หลักการและการประยุกตใชหุนยนตอุตสาหกรรม (แขนกล) ในระบบการผลิตสมัยใหม  การ
จําแนกประเภทและลักษณะของหุนยนตอุตสาหกรรม  สวนประกอบและระบบควบคุม  ไคเนแมติคส  การ
โปรแกรมการทํางานของหุนยนตอุตสาหกรรม 
 Principles and applications of industrial robots in modern manufacturing systems.  Robot 
classifications and configuration.  Components and control systems.  Kinematics.  Robot Programming. 
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วอ.486 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 3  (0-3-0) 
IE 486 Preparation for Industrial Engineering Co-operative Education   

วิชาบังคับกอน : สอบได วอ.390 
   การศึกษาและแกปญหางานในสถานประกอบการดานอุตสาหกรรมเพ่ือผลิตงานวิจัย โดยมีลักษณะ
เปนงานเด่ียวและเปนโครงการท่ีมีลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะดังนี้    (1) เปนการคนหาสิ่งใหมๆ ท่ี
สามารถนําไปผลิตเปนผลิตภัณฑใหมในเชิงพาณิชย  (2) เปนการแกปญหาทางดานการผลิต การปรับปรุง
กระบวนการผลิต หรือนําสวนท่ีเสียหรือไมไดคุณภาพไปใชประโยชน  (3) เปนการปรับปรุงเทคโนโลยี 
(เพ่ิมเติมจากการท่ีมีการจดสิทธิบัตรแลว) รวมถึงการจัดการบริหารและการบริการ เพ่ือใหไดขอมูลและ
ทางเลือกท่ีเหมาะสมทางดานธุรกิจ  
   วิชานี้จะเปนขั้นตอนของการระบุหัวขอวิจัย การศึกษาขอมูลและรายละเอียดของปญหา การกําหนด
วัตถุประสงค ขอบเขตและขั้นตอนการศึกษา ระเบียบวิธีการวิจัย รวมท้ังการศึกษาทฤษฎีและวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวของ แลวจัดทําเปนรายงานเพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวยอาจารยและบุคลากรจาก
ภาคอุตสาหกรรมรวมกันประเมินผล  
  Study and problem solving in industry for the purpose of research and development.  The study is 
conducted individually or in groups not exceeding 3 students and fits the following description (1) a search 
for invention that can be developed into commercialized product, (2) problem solving in manufacturing, 
process improvement, or utilization of defections or rejects, (3) technological improvement (from those 
granted patent), management of information and servicing for business decision making.  The duration of 
course is not to be less than 4 months and not exceeding 6 months.  It is evaluated by committee consisting 
of lecturers and industrial associates.  Students are required to submit reports and make oral presentation.   
 
วอ.487 สหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 6  (0-12-0) 
IE 487 Industrial Engineering Co-operative Education  

วิชาบังคับกอน: สอบได วอ.486 
   ดําเนินโครงการศึกษาและแกปญหางานในสถานประกอบการดานอุตสาหกรรม ซึ่งเปนการศึกษา
ตอจากวิชา วอ.486 โดยการศึกษาวิชานี้จะเปนขั้นตอนของการวิเคราะหปรับปรุงพัฒนางาน ตามระเบียบวิธี
วิจัยท่ีไดศึกษาในวิชา วอ. 486 (ปฏิบัติ 16 สัปดาห) 
  Study and problem solving in industry for the purpose of research and development.  The study is 
conducted individually or in groups not exceeding 3 students and fits the following description (1) a search 
for invention that can be developed into commercialized product, (2) problem solving in manufacturing, 
process improvement, or utilization of defections or rejects, (3) technological improvement (from those 
granted patent), management of information and servicing for business decision making.  The duration of 
course is not to be less than 4 months and not exceeding 6 months.  It is evaluated by committee consisting 
of lecturers and industrial associates.  Students are required to submit reports and make oral presentation.   
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วอ.496 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 1  (0-3-0) 
IE 496 Industrial Engineering Project I 

วิชาบังคับกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี 4 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 
  การศึกษาขั้นตนในโครงงานท่ีนาสนใจทางวิศวกรรมอุตสาหการ และนําเสนอโครงการในรายงาน
ดังกลาวจะเนนการเสนอรายงาน โดยใชภาษาไทยท่ีถูกตองตามหลักไวยากรณ และหลักการเขียนรายงาน 
เชน การใชภาษาไทย การคนหาและการใชขอมูลทางวิศวกรรมศาสตร เปนตน       
  Students carry out industrial engineering projects of interests, either individually as by group. A 
project report and a presentation are required at the end of course. The report must be written correctly 
according to both structure and grammar in Thai. 
 
วอ.497 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 2  (0-6-0) 
IE 497 Industrial Engineering Project II 

วิชาบังคับกอน : สอบได วอ. 496 
  โครงงานท่ีนาสนใจในแขนงตาง ๆ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ โดยศึกษาตอเนื่องในหัวขอจาก 
วอ.496  และมีการนําเสนอโครงการ การนําเสนอดังกลาวจะเนนการเสนอรายงานโดยใชภาษาไทยท่ีถูกตอง 
ตามหลักไวยากรณ และหลักการเขียนรายงาน เชน การใชภาษา การคนหาและการใชขอมูลทาง
วิศวกรรมศาสตร เปนตน 
  Continuation of industrial engineering project from IE 496 to the final stage. A project report and 
a presentation are required at the end of course. The report must be written correctly according to both 
structure and grammar in Thai. 
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18.  ประกันคุณภาพหลักสูตร  
ประกันคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2552) คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหเปนไปตามกระบวนการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร ประกอบดวย 4  ประเด็นหลัก
ดังตอไปนี้ 

18.1 การบริหารหลักสูตร 
การบริหารจัดการ 
• มีการกําหนดปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
• มีการกําหนดโครงสรางการบริหารและการจัดการท่ีคลองตัว 
• มีระบบการสรรหาท่ีโปรงใส 
• มีการกําหนดอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของผูบริหารอยางชัดเจน 
• มีการกําหนดนโยบาย ทิศทาง วางแผน การจัดการเรียนการสอน จัดหาอาจารยผูสอน ทํา

แผนพัฒนาอาจารยในหลักสูตร สรรหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการศึกษา ติดตามและ
ประเมินผลหลักสูตร ตลอดจนพัฒนากลไกการควบคุมคุณภาพหลักสูตร 

• มีการจัดวางระบบขอมูลและสารสนเทศ เพ่ือการดําเนินงาน การวางแผน และการตัดสินใจ 
อยางมีระบบ 

• เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหาร 
• มีการวิเคราะหและจัดทําแผนงานอยางเปนลายลักษณอักษร 
• มีการดําเนินการตามแผนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด 
• มีการประเมินแผนงานและโครงการเปนระยะ ๆ และมีการปรับปรุงแผนงานและโครงการ

ใหสอดคลองและทันตอการเปลี่ยนแปลง 
การบริหารหลักสูตร 
• หลักสูตรทุกหลักสูตรสอดคลองกับปณิธาน และวัตถุประสงคของคณะ 
• มีการพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา 
• มีการกําหนดปรัชญา วัตถุประสงคของหลักสูตร และคุณสมบัติของนักศึกษาอยางชัดเจน 
• โครงสรางหลักสูตรและรายวิชาของหลักสูตรตอบสนองตอวัตถุประสงคของหลักสูตร 
• ในการเปดหลักสูตรจะตองมีความพรอมของบุคลากรเชิงวิชาการและเชิงบริหารหลักสูตร 
• มีบุคลากรรับผิดชอบในการดําเนินงานดานหลักสูตร 
• มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรใหมและการปรับปรุง 
• หลักสูตรเกา ควรมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกรวมเปนกรรมการ หรือควรพิจารณาความ

คิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกดวย 
• มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรเปนระยะตามรอบของมหาวิทยาลัย (ภายใน 2-5 ป) 
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• มีการจัดทําเอกสารหลักสูตร คูมือและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนประชาสัมพันธและ
ใหขอมูลท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับหลักสูตรแกบุคลากรภายในและภายนอกสถาบัน 

• มีการประเมินการสอนของอาจารยและนําผลการประเมินมาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนทุกวิชา 

• มีระบบการติดตามผลการศึกษาของนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ และมีการวางแผนการ
เปดรายวิชาสําหรับนักศึกษาท่ีเกิดปญหาการเรียนลาชา 

การเงินและงบประมาณ 
• มีการจัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายท่ีชัดเจน 
• มีการแสวงหาแหลงทุนตาง ๆ เพ่ิมเติม 
• มีการจัดสรรงบประมาณการใชจายในหมวดงบลงทุน งบดําเนินการ และเงินอุดหนุนท่ัวไป

อยางมีเหตุผล และสอดคลองกับงบประมาณรายรับ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ
การสอนและการวิจัย ตามวัตถุประสงคและแผนงาน 

• มีการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณใหมีความคลองตัวและตรวจสอบได 
• มีระบบบัญชีท่ีเปนปจจุบันและตรวจสอบได 
• มีการประเมินผลงบประมาณดานรายรับโดยเปรียบเทียบกับประมาณการและเปาหมายท่ีวางไว 

พรอมท้ังมีการายงานผล 
การประกันคุณภาพ 
• มีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพหลักสูตรท่ีชัดเจน 
• มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

- มีการแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
- มีการกําหนดดัชนีบงชี้วัดผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
- มีการกําหนดวิธีการควบคุมคุณภาพภายใน 
- มีการจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง/รายงานการประเมินตนเองอยางนอย  ปละ 1 ครั้ง 

• มีการดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
• มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพใหเหมาะสมอยางสมํ่าเสมอ 
• มีการวางแผน และดําเนินการตรวจสอบคุณภาพภายใน 
• มีการจัดระบบประกันคุณภาพท่ีเอื้อตอการตรวจสอบคุณภาพโดยหนวยงานภายนอก  
• มีการจัดเก็บรายงานการตรวจติดตามเพ่ือการปรับปรุงแกไขใหการปฏิบัติงานดีขึ้น 
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18.2   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 อาจารย 
• มีการกําหนดคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
• มีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ การมอบหมายงานและคิดภาระงานใหอาจารยอยาง

เหมาะสมชัดเจน 
• มีการสอนแบบทีมหรือมีการเชิญวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิมาจากภายนอกตามความจําเปน 

 
 การสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 

• มีการจัดปจจัยเกื้อหนุนเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
• มีการจัดทําเคาโครงการสอนโดยกําหนดวัตถุประสงค เนื้อหา สื่อ  วิธีการ  และการ

ประเมินผล 
• มีตํารา/เอกสารประกอบการเรียนการสอน/เอกสารคําสอนครบถวน ถูกตองทันสมัย เขาใจ

งาย 
• จัดใหมีอาคารสถานท่ี ท่ีเอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนการสอน การศึกษาคนควาดวยตนเอง 

และการวิจัย อันไดแก หองบรรยาย หองปฏิบัติการ หองประชุม/สัมมนา หองน้ํา อยาง
เหมาะสมและเพียงพอ พรอมท้ังมีการบํารุงรักษาท่ีดี 

• จัดใหมีหองสมุดท่ีมีตํารา หนังสือ สิ่งพิมพ วารสารท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
ทรัพยากรสารสนเทศ และเอกสารอางอิงตาง ๆครบในสาขาวิชาตามหลักสูตรและทันสมัย
อยางเพียงพอ 

• จัดใหมีคอมพิวเตอร สื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและวัสดุอุปกรณท่ีเอื้ออํานวยตอการ
สืบคน ท่ีทันสมัยอยางเพียงพอ พรอมท้ังมีการบํารุงรักษาท่ีดี 

• จัดใหมีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู ไดแก การจัดหองบัณฑิต 
• จัดใหมีขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา 

18.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
• มีกระบวนการเรียนรู ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจาการปฏิบัติและ

ประสบการณจริง 
• มีการจัดอาจารยท่ีปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน 
• จัดใหมีระบบใหคําแนะนําปรึกษา และการปฐมนิเทศแกนักศึกษา เพ่ือใหความรูความเขาใจ

แกนักศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ และแนวทางการเรียน
การสอนของแตละหลักสูตร 

• มีการพัฒนาเวบไซตของภาควิชาฯ อยางสมํ่าเสมอเพ่ือแจงขอมูลขาวสารแกนักศึกษา 
• มีระบบการสื่อสารขอมูลใหเขาถึงนักศึกษาอยางท่ัวถึง เชน การสื่อสารผาน Website หรือ  

E-mail เปนตน 
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• มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ ในการแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการและมี            
นโยบายสําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน 

18.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
• มีการสํารวจหรือรวบรวมขอมูล เพ่ือวิเคราะหความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/

หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
• มีการนําเอาขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 
• มีการกําหนดกลุมเปาหมายของผูสนใจเขามาศึกษา 
• มีการจัดทําแผนกลยุทธ 

- เพ่ือใหไดนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ และเปนไปตามเปาหมายท่ีวางแผนไว 
- เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย และสอดคลองตอความตองการของตลาดแรงงานและ
สังคม 

 
19. การพัฒนาหลักสูตร 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552) มี
การพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย  แสดงการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะๆ ทุกๆ 
5 ป และมีการประเมิน เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป  

กําหนดการประเมินครั้งแรกป พ.ศ. 2556 
ดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สําหรับหลักสูตรนี ้  
 19.1 รอยละระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุน                           

การเรียนรู 
 19.2 รอยละของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผนการศึกษา 
 19.3 รอยละของอัตราการแขงขันในการสอบคัดเลือกเขาศึกษา 
 19.4 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 
 19.5 ผลงานวิชาการตออาจารยประจําทุกระดับ 
 19.6 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา  
   
20.  เง่ือนไขอ่ืนๆ 
 เงื่อนไขอื่นๆ นอกจากท่ีระบุไวในหลักสูตรนี้ใหเปนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย
การศึกษาชัน้ปริญญาตรี พ.ศ. 2540 รวมท้ังระเบียบและประกาศตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
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OperationsManagement) University of 
Nottingham, UK.  
   - M.S. (Industrial Engineering) University of 
Pittsburgh, U.S.A. 
   - B.S. (Manufacturing Engineering) Boston 
University, U.S.A. 

3 รองศาสตราจารย ดร.ศุภชัย   สุรพันธ 
 
 

   - Dr.Eng (Mineral Processing Technology 
and Metallurgical and Material Engineering) 
Tohoku University, Japan 
   - Dipl.Eng. (Metallurgical Engineering) 
Chulalongkorn University 
   - B.Sc. (Physics) Prince of Songkla 
University 

4 รองศาสตราจารย ดร.พงศชนัน  เหลืองไพบูลย 
 
 

   - Ph.D (Operational Research) University of 
Newcastle Upon Tyne, UK. 
   - M.Eng. (Industrial Engineering) Kasetsart 
University 
   - B.Eng. (Industrial Engineering) Kasetsart 
University 
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ลําดับ รายนามอาจารย คุณวุฒิ 

5 รองศาสตราจารย ดร.จิรรัตน   ธีระวราพฤกษ    - Ph.D (Industrial Engineering) Clemson 
University, U.S.A. 
   - M.S. (Industrial Engineering) University of      
Pittsburgh, U.S.A. 
   - B.Eng. (Industrial Engineering) Kasetsart 
University 

6 รองศาสตราจารย ดร.ตรีทศ   เหลาศิริหงษทอง 
 
 

     - Post-doctoral Fellow 
(International  Manufacturing/Operation Strategy) 
Monash University 
     - Ph.D (Management of Technology) Asian 
Institute of Technology 
     - M.Eng. (Industrial Engineering) 
Chulalongkorn University 
     - B.Eng. (Production Engineering)  
King Mongkut's Institute of Technology Thonburi 

7 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสมอจิตร  หอม
รสสุคนธ 
 
 

       - Ph.D (Metallurgical Engineering)  
Illinois Institute of Technology, U.S.A. 
       - B.Eng. (Industrial Engineering) Khon Kaen 
University 

8 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรารัตน    กังสัมฤทธิ ์
 
 

   - Ph.D (Macromolecular Science)  
Case Western Reserve University, U.S.A. 
   - M.Sc. (Polymer Science) Mahidol University 
   - B.Sc. (Chemistry) Khon Kaen University 

9 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษบา   พฤกษาพันธุรัตน 
 

   - D.Eng (Information Science and Control 
Engineering) Nagaoka University of Technology, 
Japan 
   - M.Eng (Manufacturing Systems Engineering) 
Asian Institute of Technology 
   - B.Eng (Industrial Engineering) Thammasat 
University 
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ลําดับ รายนามอาจารย คุณวุฒิ 

10 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพันธ   วิสุวรรณ 
 

   - Ph.D (Manufacturing Engineering and 
Management) University of Nottingham, UK. 
   - M.Eng (Industrial Engineering) Chulalongkorn 
University 
   - B.Eng (Industrial Engineering) Kasetsart 
University 

11 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุมนต   จาตุรนตนที 
 

   - Ph.D (Industrial Engineering) Chulalongkorn 
University 
   - M.S. (Engineering Management)  
George Washington University, U.S.A. 
   - B.Eng. (Industrial Engineering) Chiang Mai 
University 

12 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิวัฒน   มุตตามระ 
 

   - D.Eng (Material Science) Nagaoka University 
of Technology, Japan 
   - B.Eng (Industrial Engineering) Kasetsart 
University 

13 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวัสด์ิ   ภาระราช 
 

   -  D.Eng. (Industrial Engineering) Kasetsart 
University 
   - M.Eng. (Manufacturing System Engineering) 
Asian Institute of Technology 
   - B.Ind.Tech. (Production Technology) King 
Mongkut's Institute of Technology North Bangkok 

14 ผูชวยศาสตราจารย นริศ   เจริญพร 
 

   - M.Eng. (Industrial Engineering) 
Chulalongkorn University 
   - B.Eng. (Agricultural Engineering) Kasetsart 
University 

15 ผูชวยศาสตราจารย ปาริชาต   ชื่นวัฒนกุล 
 

   - M.Eng. (Industrial Engineering and 
Management) Asian Institute of Technology 
   - B.Eng. (Industrial Engineering) Khon Kaen 
University 
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ลําดับ รายนามอาจารย คุณวุฒิ 

16 ผูชวยศาสตราจารย สมศักย  ธรรมนิวิฏฐ 
 

   - M.Sc (Manufacturing System Engineering) 
University of Warwick, UK. 
   - M.Eng. (Engineering Management)        
Chulalongkorn University 
   - Dipl.-Ing. (Mechnical Engineering) 
Specialized College of Cologne, Germany 

17 ผูชวยศาสตราจารย ชัยรัตน   ตันติไพบูลยวุฒ ิ    - M.Phil. (Manufacturing Process: Casting) 
Loughborough University of Technology, UK.  
   - M.Sc. (Advanced Manufacturing Technology) 
UMIST, UK.  
   - B.Eng. (Production Engineering) 
King Mongkut's University of Technology 
Thonburi 

18 ดร.จิรวรรณ   คลอยภยันต 
 

   - Ph.D (Industrial Engineering)  
North Carolina State University, U.S.A. 
   - MIMSE(Integrated Manufacturing System and 
Engineering) North Carolina State University, 
U.S.A. 
   - M.Eng. (Industrial Engineering) 
Chulalongkorn University 
   - B.Sc. (Material Science) Chulalongkorn 
University 

19 ดร.วุฒิชัย   วงษทัศนียกร 
 

   - Ph.D (Industrial and Systems Engineering)  
Georgia Institute of Technology, U.S.A. 
   - M.S. (Industrial and Systems Engineering) 
Georgia Institute of Technology, U.S.A. 
   - M.S. (Operations Research) 
University of Michigan Ann Arbor, U.S.A. 
   - B.S. (Industrial Engineering) 
Columbia University, U.S.A. 
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ภาคผนวก 3   อาจารยพิเศษ และผูทรงคุณวุฒิท่ีรวมสอนในหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ใชอาจารยประจําเพียงอยางเดียว 

 
ภาคผนวก 4  ภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ รายนามอาจารย 

ภาระงานสอนกอนเปดหลักสูตร 
(ช่ัวโมง:สัปดาห) 

ภาระงานสอนภายหลังเปด
หลักสูตร 

(ช่ัวโมง:สัปดาห) 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

1 ผศ. ดร.ดนุพันธ   วิสุวรรณ 6 3 - 9 6 3 - 9 
2 ผศ. นริศ   เจริญพร 6 1.5 - 7.5 6 1.5 - 7.5 
3 ผศ. ปารชิาต   ชื่นวัฒนกุล 6 1.5 - 7.5 6 1.5 - 7.5 
4 ดร.จิรวรรณ   คลอยภยันต 9 1.5 - 10.5 8 1.5 - 9.5 
5 ผศ. ดร.วรารัตน    กังสัมฤทธิ ์ 4 1.5 - 5.5 4 1.5 - 5.5 

 
 

** ภาระงานโดยเฉลี่ยภาระงานสอนกอนเปดหลักสูตร 8 ชั่วโมง/สัปดาห 
** ภาระงานโดยเฉลี่ยภาระงานสอนหลังเปดหลักสูตร 7.8 ชั่วโมง/สัปดาห 
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ภาคผนวก   5  แบบฟอรมรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร  
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับป พ.ศ. 2547  เพ่ือใชในปการศึกษา 2552 
หาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

------------------------------------------------ 

1. หลักสูตรฉบับดังกลาว (ฉบับ พ.ศ. 2547) นี้ไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2549 

2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว ในคราวประชุมครั้งท่ี
/.............................................. เม่ือวันท่ี..................................................................................... 

3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี ้เริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2552 ตั้งแตภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2552 เปนตนไป 

4. เหตุผลในการปรับปรุง 
  เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ฉบับ พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี ้
5. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข  เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิมและเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี ้
5.1 ปรับปรุงโครงสรางและองคประกอบหลักสูตร   ดังนี ้

5.1.1 ลดจํานวนหนวยกิตรวมจาก 145 หนวยกิต เปน 144 หนวยกิต 
5.1.2 ลดจํานวนหนวยกิตวิชาศึกษาท่ัวไป จาก 48 หนวยกิตเปน 30 หนวยกิต 
5.1.3 เปล่ียนแปลงลักษณะวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ดังนี ้

1) เปล่ียนวิชา วท. 124   เปน วท. 123  
2) เปล่ียนวิชา วท. 174   เปน วท. 173  
3) เปล่ียนวิชา วพ. 208  เปน วพ. 156 
4) ตัดวิชา  ค. 131   
5) ยายวิชา  ค. 251 เปนวิชาบังคับนอกสาขา 
6) ยายวิชา วท. 133, วท. 183, วท. 134, วท. 184, ค. 111, ค. 112 และ ค. 214  

ไปเปนวิชาแกน 
7) กําหนดใหเลือก 1 วิชา จาก พบ. 291, น. 209, น. 246, ศ. 213, ทอ. 210 วย.106 

และ วค. 106 
8) เพ่ิมรายวิชา สษ. 202 



 63

5.1.4 ปรับจํานวนหนวยกิตวิชาแกนจาก 11 หนวยกิต เปน 27 หนวยกิต โดยแบงเปน 
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  17  หนวยกิต และพ้ืนฐานทางวิศวกรรม   
10 หนวยกิต 

5.1.5 ลดจํานวนหนวยกิตวิชาบังคับจาก  68 หนวยกิต เปน 60 หนวยกิต 
5.1.6 เพ่ิมจํานวนหนวยกิตวิชาเลือกจาก  12 หนวยกิต เปน 21 หนวยกิต  

5.2 แกไขช่ือวิชา  จํานวน 10 วิชา ไดแก วอ.121, วอ.351, วอ.353, วอ.354, วอ.415,  วอ.417,  
วอ.435,วอ. 438 วอ. 486, วอ. 487 

5.3 เปล่ียนรหัสวิชา  จํานวน   16 วิชา ไดแก วอ.251, วอ.351, วอ.220, วอ.250, วอ.354, วอ.361, 
วอ.376, วอ.436, วอ.438,  วอ.457,  วอ.477, วอ.478,  วอ.486,  วอ.487,  วอ.496,  วอ.497 

5.4 ปรับปรุงเนื้อหา จํานวน 27 วิชา ไดแก  วอ.250, วอ.251, วอ. 351, วอ.353, วอ.354, วอ.361, 
วอ.376, วอ.405, วอ.406, วอ.415,  วอ.416, วอ.417, วอ.419, วอ.427, วอ.435, วอ.438, วอ.445, 
วอ.449, วอ.455, วอ.457, วอ.466, วอ.467, วอ.475, วอ.478, วอ.486, วอ.487, วอ.490 

5.5 เปล่ียนแปลงจํานวนหนวยกิต จํานวน 8 วิชา ไดแก  วอ.220, วอ.250, วอ.354, วอ.435,  วอ.438, 
วอ.455, วอ.490 และ  วอ.487 

5.6 แกไขวิชาบังคับกอน จํานวน 18 วิชา ไดแก  วอ.220, วอ.376,  วอ.390,  วอ.405,  วอ.406,          
วอ.415, วอ.419,  วอ.427, วอ.435, วอ.438,  วอ.449, วอ.455,  วอ.457,  วอ.467, วอ.486,          
วอ.487, วอ.490, วอ.497 

5.7 ยุบรวมวิชาจํานวน 10 วิชา ไดแก ยุบรวมวิชา วอ.352 และ วอ. 450 เปน วอ. 354, ยุบรวมวิชา 
วอ.354 และ วอ .359 เปน วอ. 251, ยุบรวมวิชา วอ.431 และ วอ .435 เปน วอ. 435, ยุบรวมวิชา 
วอ.434 และ วอ .439 เปน วอ. 438 และยุบรวมวิชา วอ.455 และ วอ .456 เปน วอ. 455 

5.8 เปล่ียนจากวิชาบังคับเปนวิชาเลือก จํานวน 2  วิชา  ไดแก วอ.496, วอ.497 
5.9 เปล่ียนจากวิชาเลือกเปนวิชาบังคับ จํานวน 1  วิชา  ไดแก วอ.361 
5.10 รายวิชาท่ีตัดออกจํานวน 15 วิชา ไดแก  วอ. 221, วอ. 408, วอ. 426,  วอ.429, วอ.436, วอ. 447,   

วอ. 457,  วอ. 458  วอ. 465, วอ. 477, วอ. 479, วอ. 496, วอ. 497, วอ. 498 และ วอ. 499 
5.11 รายวิชาท่ีเปดใหม จํานวน 18 วิชา ไดแก 

 วอ.305 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการจัดการ 1 3  (3-0-6)  
 IE 305 Special Topics for Industrial Engineering in Management field I  
 วอ.306 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการจัดการ 2 3  (3-0-6) 
 IE 306 Special Topics for Industrial Engineering in Management field II   
 วอ.307 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการจัดการ 3 3  (3-0-6) 
 IE 307 Special Topics for Industrial Engineering in Management field II  
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 วอ.308 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการจัดการ 4 3  (3-0-6) 
 IE 308 Special Topics for Industrial Engineering in Management field IV       
 วอ.309 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการจัดการ 5 3  (3-0-6)  
 IE 309 Special Topics for Industrial Engineering in Management field V 

 วอ.355 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการผลิต 1 3  (3-0-6) 
 IE 355 Special Topics for Industrial Engineering in Manufacturing field I  
 วอ.356 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการผลิต 2         3  (3-0-6) 

 IE 356 Special Topics for Industrial Engineering in Manufacturing field II  
 วอ.357 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการผลิต 3 3  (3-0-6) 
 IE 357 Special Topics for Industrial Engineering in Manufacturing field III  
 วอ.358 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการผลิต 4 3  (3-0-6) 

IE 358 Special Topics for Industrial Engineering in Manufacturing field IV  
วอ.359   หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดานการผลิต 5 3  (3-0-6) 
IE 359 Special Topics for Industrial Engineering in Manufacturing field V  
วอ.408   การจัดการความรูทางอุตสาหกรรม 3  (3-0-6) 
IE 408  Industrial Knowledge Management   
วอ.425   วิศวกรรมพอลิเมอร 3  (3-0-6) 
IE 425 Polymer Engineering  
วอ.426  วัสดุสําหรับระบบการเก็บพลังงาน 3  (3-0-6) 
IE 426 Materials for Energy Storage Systems   
วอ.429   การเลือกวัสดุสําหรับการใชงานในอุตสาหกรรม 3  (3-0-6) 
IE 429  Materials Selection for Industrial Applications   
วอ.437 วิศวกรรมเครื่องมือ                           3  (3-0-6) 
IE 437    Engineering Tools   
วอ.456   การออกแบบแมพิมพ 3  (3-0-6) 
IE 456 Mold and Die Design   
วอ.468   เทคโนโลยีสําหรับการตัดสินใจ         3  (3-0-6) 
IE 468 Decision Technology    
วอ.476  อุปกรณควบคุมแบบโปรแกรมได  3  (3-0-6) 
IE 476   Programmable Logic Controller  
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6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข  เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิมและเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี ้

หมวดวิชา เกณฑ สกอ. โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 48 30 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ 84 91 108 
     2.1   วิชาแกน  11 27 
     2.2   วิชาเฉพาะสาขา  80 81 

2.2.1  วิชาบังคับ  68 60 
2.2.2  วิชาเลือก  12 21 

3.  หมวดเลือกเสร ี 6 6 6 
หนวยกิตรวมไมนอยกวา 120  145 144 
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ภาคผนวก   6   ตารางเปรียบเทียบโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร  พ.ศ. 2547 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 
หลักสูตร  พ.ศ. 2547 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552) 

ปรัชญาของหลักสูตร  ปรัชญาของหลักสูตร  
-  ประเทศไทยมีความเจริญดานอุตสาหกรรม และกาวหนาทาง

เทคโนโลย ีมีความตองการวิศวกรในดานการจัดการ และ
ดานการผลิตจํานวนมาก วิศวกรท่ีจบจากภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
จะเปนผูท่ีมีความรูทางเทคโนโลย ีกรรมวิธีการผลิต และการ
บริหารจัดการท้ังทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถทํางานใน
องคกรตาง ๆ เชน โรงพยาบาล ธนาคาร บริษัทท่ีปรึกษา 
โรงงานผูผลิต ตลอดจนสถาบันการศึกษาได 

วัตถุประสงคของหลักสูตร  วัตถุประสงคของหลักสูตร  
1.  เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู และความสามารถในการ
ประกอบอาชีพทางดานวิศวกรรมศาสตร 

2.  เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะ และความพรอมในการรับการ
ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง 

3.   เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความใฝรู และมีความคิดสรางสรรค 
4.   เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม 
 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถตามมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ สามารถนําความรูไปประยุกตใชไดอยาง
เหมาะสม 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการวิเคราะหและ
สังเคราะหอยางเปนระบบ 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะ ความพรอมในการรับ-การ
ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง รวมท้ังสามารถ
ติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี 

5. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความคิดสรางสรรค มีความใฝรู และ
หม่ันแสวงหาความรูดวยตนเอง 

6. เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม 
คํานึงถึงสังคมและสวนรวม 

โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร  โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร  
    นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม      นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม  
นอยกวา 145 หนวยกิต โดยไดศึกษารายวิชาตาง ๆ   นอยกวา 144 หนวยกิต โดยไดศึกษารายวิชาตาง ๆ   
ครบตามโครงสรางองคประกอบและขอกําหนดของ  ครบตามโครงสรางองคประกอบและขอกําหนดของ  
หลักสูตร  หลักสูตร 
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องคประกอบของหลักสูตร  องคประกอบของหลักสูตร  
1. วิชาศึกษาทั่วไป                        48  หนวยกิต  1. วิชาศึกษาทั่วไป                        30  หนวยกิต  
    โครงสรางหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป  
     แบงออกเปน 2 สวน คือ 

     โครงสรางหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป  
     แบงออกเปน 2 สวน คือ 

 

   1.1 สวนท่ี 1    ศึกษารายวิชาตามหลักสูตรท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดรวม  21  หนวยกิต 

    1.1 สวนท่ี 1    ศึกษารายวิชาตามหลักสูตรท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดรวม  21  หนวยกิต 

 

    - หมวดมนุษยศาสตร                                    3     - หมวดมนุษยศาสตร                                    3 
    - หมวดสังคมศาสตร                                     3     - หมวดสังคมศาสตร                                     3 
    - หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร           6     - หมวดวิทยาศาสตร  6 
                วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี                   3                     วิทยาศาสตร                                             3    
                คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร                  3                  คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร                  3  
    - หมวดภาษา                                               9     - หมวดภาษา                                               9 
                ภาษาไทย                                                 3                   ภาษาไทย                                                 3   
                ภาษาอังกฤษ                                              6                  ภาษาอังกฤษ                                            6  
    1.2  สวนท่ี 2  ศึกษาหลักสูตรท่ีคณะกําหนดรวม   27  หนวยกิต 1.2  สวนท่ี 2    ศึกษารายวิชาตามหลักสูตรท่ีคณะฯ 

กําหนด ไมนอยกวา  9  หนวยกิต 
 

2. วิชาเฉพาะ                                  91  หนวยกิต  2. วิชาเฉพาะ                                  108  หนวยกิต  
    2.1 วิชาแกน                                         11     2.1 วิชาแกน                                         27 
    2.2 วิชาเฉพาะสาขา                              80     2.2 วิชาเฉพาะสาขา                              81 
         - วิชาบังคับ                                                    68           - วิชาบังคับ                                                   60  
         - วิชาเลือก                                                      12           - วิชาเลือก                                                     21   
3.  วิชาเลือกเสรี                               6  หนวยกิต  3.  วิชาเลือกเสรี                                6  หนวยกิต  
ขอกําหนดหลักสูตร  ขอกําหนดหลักสูตร  
1. วิชาศึกษาท่ัวไป                         48    หนวยกิต  1. วิชาศึกษาท่ัวไป                           30    หนวยกิต  
นักศึกษาจะตองศึกษาวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป 

(สวนท่ี 1) หมวดมนุษยศาสตร หมวดสังคมศาสตร หมวด
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และหมวดภาษา รวม 21 
หนวยกิต  และ ตองศึกษา (สวนท่ี 2) จํานวน 27 หนวยกิต 
ดังนี้ 

 นักศึกษาจะตองศึกษาวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป 
(สวนท่ี 1)   หมวดมนุษยศาสตร   หมวดสังคมศาสตร หมวด
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และหมวดภาษา รวม 21 หนวยกิต  
และ ตองศึกษารายวิชาท่ีคณะฯ กําหนดไว (สวนท่ี 2) รวมไม
นอยกวา 9 หนวยกิต ดังนี้ 

    1.1  สวนท่ี  1      1.1  สวนท่ี  1  
-  หมวดมนุษยศาสตร  บังคับ 1 วิชา    ( 3 หนวยกิต)  -  หมวดมนุษยศาสตร  บังคับ 1 วิชา    ( 3 หนวยกิต)  
      มธ. 110  สหวิทยาการมนุษยศาสตร            (3)             มธ. 110  สหวิทยาการมนุษยศาสตร            (3) 
- หมวดสังคมศาสตร บังคับ 1 วิชา       (3 หนวยกิต)  - หมวดสังคมศาสตร บังคับ 1 วิชา       (3 หนวยกิต)  
      มธ. 120  สหวิทยาการสังคมศาสตร             (3)            มธ. 120  สหวิทยาการสังคมศาสตร             (3) 
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- หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  - หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
      รวม 2 วิชา                                     ( 6  หนวยกิต)          รวม 2 วิชา                                     ( 6  หนวยกิต)    
      วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 
      บังคับ  1  วิชา (3  หนวยกิต) 

       วิทยาศาสตร  
      บังคับ  1  วิชา (3  หนวยกิต) 

 

      มธ. 130   สหวิทยาการวิทยาศาสตร 
                      และเทคโนโลย ี                               

(3)       มธ. 130   สหวิทยาการวิทยาศาสตร 
                      และเทคโนโลย ี                               

(3) 

      คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร  
 

       คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร  
      บังคับ  1  วิชา (3  หนวยกิต) 

 

      วพ. 208  การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน  (3)      มธ 156 คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน (3) 
-  หมวดภาษา รวม 3 วิชา                      (9 หนวยกิต)  -  หมวดภาษา รวม 3 วิชา                      (9 หนวยกิต)  
      ภาษาไทย บังคับ 1 วิชา                    (3หนวยกิต)        ภาษาไทย บังคับ 1 วิชา                    (3 หนวยกิต)  
      ท. 161    การใชภาษาไทย  1                       (3)       ท. 161    การใชภาษาไทย                         (3) 
      ภาษาอังกฤษ บังคับ 2 วิชา (6 หนวยกิต)        ภาษาอังกฤษ บังคับ 2 วิชา (6 หนวยกิต)  
      สษ. 070   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  1                (0)       สษ. 070   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  1                (0) 
      สษ. 171   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  2                     (3)       สษ. 171   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  2                     (3) 
      สษ. 172   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3                (3)       สษ. 172   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3                (3) 
   1.2 สวนท่ี 2 รายวิชาท่ีคณะกําหนดไวในหลักสูตร 27    1.2 สวนท่ี 2 รายวิชาตามหลักสูตรท่ีคณะฯกําหนด

ไวในหลักสูตรรวม ไมนอยกวา 9 หนวยกิต ดังนี้ 
 

      วท. 124  เคมีสําหรับวิศวกร                              (3)      วท. 123 เคมีพื้นฐาน (3) 
      วท. 174  ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร              (1)      วท. 173  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน (1) 
      วท. 133  ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1                       (3) ยายไปเปนหมวดวิชาแกน พฐ. คณิตศาสตรและ  
      วท. 183  ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1      (1) วิทยาศาสตร  
       สษ. 202 ภาษาอังกฤษสําหรับการทํางาน (3) 
  เลือก ไมนอยกวา 2 หนวยกิต จาก รายวิชาตอไปนี้  
    วค. 106  ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ (3) 
               และพลังงาน  
  วย. 106  เทคนิคในการสื่อสารและการนําเสนอ (2) 
  น. 209   หลักกฎหมายแพงและพาณิชย (3) 
  น. 246   ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา (3) 
  พบ. 291  ธุรกิจเบ้ืองตน (3) 
  ทอ. 201  หลักการบริหาร (3) 
  ศ. 213   เศรษฐศาสตรจุลภาคเบ้ืองตน (3) 
      วท. 134  ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2                       (3)      เปลี่ยนเปนวิชาแกน  
      วท. 184  ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2      (1)      เปลี่ยนเปนวิชาแกน  
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         ค. 111  แคลคูลัสพื้นฐาน                                (3)      เปลี่ยนเปนวิชาแกน  
         ค. 112  เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสประยุกต             (3)      เปลี่ยนเปนวิชาแกน  
         ค. 131  พีชคณิตเชิงเสนประยุกต                                  (3)      ตัดออก  
         ค. 214  สมการเชิงอนุพันธ                                (3)      เปลี่ยนเปนวิชาแกน  
         ค. 251  วิธีและการประยุกตใชเชิงตัวเลข      (3)      เปลี่ยนเปนวิชาบังคับนอกสาขา  
2. วิชาเฉพาะ                                       91  หนวยกิต  2. วิชาเฉพาะ                                      108  หนวยกิต  
    2.1 วิชาแกน                                    11  หนวยกิต                      2.1 วิชาแกน                                    27  หนวยกิต                  
             2.2.1  พื้นฐานทางคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร                17  หนวยกิต 
 

     วท. 133  ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1                       (3) 
     วท. 183  ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1      (1) 
     วท. 134  ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2                       (3) 
     วท. 184  ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2      (1) 
       ค. 111  แคลคูลัสพื้นฐาน                                (3) 
       ค. 112  เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสประยุกต  (3) 
       ค. 214  สมการเชิงอนุพันธ                              (3) 
  2.2.2  พื้นฐานทางวิศวกรรม     10 หนวยกิต  
วย.100 จริยธรรมสําหรับวิศวกร     )0(      วย.100 จริยธรรมสําหรับวิศวกร     )0(  
วอ.121 วัสดุวิศวกรรม 1                                           (3)     วอ.121 วัสดุวิศวกรรม                                        (3) 
วอ. 261 สถิติวิศวกรรม                                           (3)     วอ. 261 สถิติวิศวกรรม                                   (3) 
วย. 101 ความรูเบ้ืองตนทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร           )2(      วย. 101 ความรูเบ้ืองตนทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร           (1) 
วก. 111 กราฟกวิศวกรรม                                    (3)     วก. 100 กราฟกวิศวกรรม                                    (3) 
    2.2  วิชาเฉพาะสาขา                    80 หนวยกิต      2.2  วิชาเฉพาะสาขา                    81 หนวยกิต  
       2.2.1 วิชาบังคับ                        68 หนวยกิต         2.2.1 วิชาบังคับ                        60 หนวยกิต  

วิชาบังคับในสาขา  วิชาบังคับในสาขา  (37 หนวยกิต)  
วอ. 221 วัสดุวิศวกรรม 2                                       (3) ตัดออก  
วอ. 250 ปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม 
              และการใชงาน                                       

(1) วอ.351  ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต  (1) 

วอ.302  เศรษฐศาสตรวิศวกรรม                            (3) วอ.302 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม (3) 
วอ.311  การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม   (3) วอ.311 การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม  (3) 
วอ.312 การวางแผนและควบคุมการผลิต (3) วอ.312 การวางแผนและควบคุมการผลิต (3) 
วอ.313  วิศวกรรมการบํารุงรักษา (3) วอ.313 วิศวกรรมการบํารุงรักษา  (3) 
วอ.320 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม (1) วอ.220 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม (2) 
วอ.333 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม (3) วอ.333 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม (3)  
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วอ.341  วิศวกรรมความปลอดภัย (3) วอ.341 วิศวกรรมความปลอดภัย  (3) 
วอ.351  กรรมวิธีการผลิต (3) วอ.250 กรรมวิธีการผลิต (3) 
วอ.358 กรรมวิธีการผลิตสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล                    (3)   
วอ. 359  ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตสําหรับ

วิศวกรรมเครื่องกล                     
(1) เปนวิชาบังคับนอกสาขาของหลักสูตรวิศวกรรม 

เครื่องกล (วอ.251) 
 

วอ. 352 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต (1)   
วอ.450 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติในการผลิต  วอ. 354   ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ (1) 
             และเครื่องมือการวัดคุม (1)   
วอ.353  ระบบอัตโนมัติในการผลิต  วอ. 353 เทคโนโลยกีารผลิตอัตโนมัติ (3) 
               และเครื่องมือการวัดคุม (3)       
-  วอ.361  การวิเคราะหขอมูลอุตสาหกรรม (3) 
วอ.362  การควบคุมคุณภาพ (3) วอ.362 การควบคุมคุณภาพ  (3) 
วอ.364  การวิจัยการปฏิบัติการ 1 (3) วอ.364  การวิจัยการปฏิบัติการ 1  (3) 
วอ. 380  การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม (0) วอ.380 การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม (0) 
วอ.390   การฝกงานภาคฤดูรอน (0) วอ.390 การฝกงานภาคฤดูรอน (0) 
วอ.434 วิศวกรรมเครื่องมือและเครื่องจักรกล 1 (3) ยายไปเปนวิชาเลือก (วอ.438)  
วอ.439 วิศวกรรมเครื่องมือและเครื่องจักรกล 2 (3)   
วอ.431 การผลิตโดยใชคอมพิวเตอร (3) ยายไปเปนวิชาเลือก (วอ.435)  
วอ.435 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ (3)   
วอ.490  สัมมนาสําหรับวิศวกรรมอุตสาหการ (1)  วอ.490   สัมมนาสําหรับวิศวกรรมอุตสาหการ (1) 
วอ.492 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 (1) ยายไปเปนวิชาเลือก  (วอ.496)  
วอ.494 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 (2) ยายไปเปนวิชาเลือก  (วอ.497 )  

วิชาบังคับนอกสาขา  วิชาบังคับนอกสาขา  (23 หนวยกิต)  
วฟ.209 วิศวกรรมไฟฟาเบ้ืองตน (3) วฟ.209 วิศวกรรมไฟฟาเบ้ืองตน (3) 
วย.221 กลศาสตรของแข็ง 1 (3) วย.221 กลศาสตรของแข็ง 1 (3) 
วก.212 การเขียนแบบเครื่องกล (2) วก.200 การเขียนแบบเครื่องกล (2) 
วย.202 กลศาสตรวิศวกรรม - สถิตยศาสตร (3) วย.202 กลศาสตรวิศวกรรม – สถิตยศาสตร (3) 
วค.211 พลศาสตรความรอน (3) วค.211 เธอรโมไดนามิกส (3) 
วก.221 กลศาสตรวิศวกรรม - จลนศาสตร (3) วก.220 กลศาสตรวิศวกรรม – พลศาสตร (3) 
วก.241 กลศาสตรของไหล 1 (3) วก.290 กลศาสตรของไหลเบ้ืองตน (3) 

  ค. 251  วิธีและการประยุกตใชเชิงตัวเลข (3) 
 
 
 



 71

หลักสูตร  พ.ศ. 2547 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552) 
      2.2.2  วิชาเลือก                             12  หนวยกิต        2.2.2  วิชาเลือก                                21 หนวยกิต  
2.2.2.1 วิชาเลือกในสาขา            9 หนวยกิต       เลือกศึกษาในรูปแบบใดแบบหนึ่ง  ดังตอไปนี้  

  1)  วิชาโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ   (3 หนวยกิต )       
      และ                   

        วิชาดานการจัดการ                                (9 หนวยกิต) 
        วิชาดานการผลิต                                   (9 หนวยกิต) 
   

  2)  วิชาสหกิจศึกษา                                     (9 หนวยกิต )    
   และ  
       วิชาดานการจัดการ                                 (6 หนวยกิต) 
       วิชาดานการผลิต                                    (6 หนวยกิต) 
    

ดานการผลิต  วิชาดานการผลิต  
วอ.425 เทคโนโลยีพลาสติก (3) วอ.457  เทคโนโลยีพลาสติก (3) 
วอ.426 กระบวนการผลิตโลหะ (3) ตัดออก  
  วอ.425  วิศวกรรมพอลิเมอร (3) 
  วอ.426  วัสดุสําหรับระบบการเก็บพลังงาน (3) 
วอ.427 การกัดกรอนของโลหะ (3) วอ.427  การกัดกรอนของโลหะ (3) 
วอ.428 เทคโนโลยีการข้ึนรูปโลหะผง (3) วอ.428 เทคโนโลยีการข้ึนรูปโลหะผง (3) 
  วอ.429 การเลือกวัสดุสําหรับการใชงานใน

อุตสาหกรรม 
(3) 

วอ.429 กรรมวิธีทางความรอน (3) ตัดออก  
วอ.436 การวิเคราะหความเสียหาย (3) ตัดออก  
วอ.438 ระบบการผลิตโดยใชคอมพิวเตอร  วอ.477 ระบบการผลิตโดยใชคอมพิวเตอร (3) 
                   ควบคุมทุกระดับ (3) ควบคุมทุกระดับ  
วอ.455 วิศวกรรมการเช่ือมประสาน (3) วอ.455  การหลอโลหะ และ การเช่ือมประสานโลหะ (3) 
วอ.456 วิศวกรรมการหลอ (3)   
  วอ.456  การออกแบบแมพิมพ (3) 
วอ.457 หลักการกระบวนการตัดโลหะ (3) ตัดออก  
วอ.458 การข้ึนรูปโลหะแผน (3) ตัดออก  
วอ.459 หุนยนตอุตสาหกรรมและการประยุกตใช (3) วอ.478 หุนยนตอุตสาหกรรมและการประยุกตใช (3) 
วอ.467 การออกแบบการทดลอง (3) วอ.467  การออกแบบการทดลอง (3) 
วอ.475 มาตรวิทยาและการสอบเทียบ (3) วอ.475  มาตรวิทยาและการสอบเทียบ (3) 
  วอ.476  อุปกรณควบคุมแบบโปรแกรมได  (3) 
วอ.476 ระบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกส (3) วอ.376  ระบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกส (3) 
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วอ.477 การทําตนแบบอยางรวดเร็ว (3) ตัดออก  
วอ.479 กรรมวิธีการผลิตช้ันสูง (3) ตัดออก  
วอ.485 สหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 (3) วอ.486  เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ  (3) 
  วอ.435  คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและ

การผลิต 
(3) 

วอ.486 สหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 2 (3) วอ.487 สหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ (6) 
วอ.495 การบรรจุหีบหอทางวิศวกรรม (3) วอ.436  การบรรจุหีบหอทางอุตสาหกรรม (3) 
  วอ.437 วิศวกรรมเครื่องมือ                           (3) 
  วอ.438   การออกแบบเครื่องกลสําหรับ         
                วิศวกรรมอุตสาหการ (3) 
วอ.496 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 (3) ตัดออก  
  วอ.496 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 (1) 
  วอ.497 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 (2) 
 วอ.497 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 (3)  ตัดออก  
วอ.498  ปญหาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 (3) ตัดออก  
วอ.499  ปญหาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 (3)    ตัดออก  

  วอ.355 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ดานการผลิต 1 

(3) 

  วอ.356 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ดานการผลิต 2         

(3) 

  วอ.357 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ดานการผลิต 3 

(3) 

  วอ.358 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ดานการผลิต 4 

(3) 

  วอ.359   หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ดานการผลิต 5 

(3) 

วิชาดานการจัดการ  วิชาดานการจัดการ  
  วอ.305 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดาน

การจัดการ 1 
(3) 

  วอ.306 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดาน
การจัดการ 2 

(3) 

  วอ.307 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดาน
การจัดการ 3 

(3) 
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  วอ.308 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดาน

การจัดการ 4 
(3) 

  วอ.309 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการดาน
การจัดการ 5 

(3) 

วอ.405  การบริหารโครงการ (3)    วอ.405   การบริหารโครงการ (3) 
วอ. 406 การจัดการทางวิศวกรรม (3) วอ.406 การจัดการทางวิศวกรรม (3) 
วอ. 407 การวิเคราะหตนทุน                                 
อุตสาหกรรมและงบประมาณ   

(3) วอ.407    การวิเคราะหตนทุนอุตสาหกรรมและ
งบประมาณ 

(3) 

  วอ.408    การจัดการความรูทางอุตสาหกรรม (3) 
วอ.408 ปญญาประดิษฐทางอุตสาหกรรม (3) ตัดออก  
วอ.409 ระบบบริหารคุณภาพ (3) วอ.409   ระบบบริหารคุณภาพ (3) 
วอ.415 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ในทาง

อุตสาหกรรม               
(3) วอ.415  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทาง

อุตสาหกรรม 
(3) 

วอ.416 การบริหารโซอุปทาน (3) วอ.416  การบริหารโซอุปทาน (3) 
วอ.417 การออกแบบจําลองโดยคอมพิวเตอร (3) วอ.417 การจําลองสถานการณดวยคอมพิวเตอร (3) 
วอ.418 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ (3) วอ.418   การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ  (3) 
วอ.419 การพัฒนาผลิตภัณฑ (3) วอ.419    การพัฒนาผลิตภัณฑ (3) 
วอ.445 การยศาสตรอุตสาหกรรม (3) วอ.445  การยศาสตรอุตสาหกรรม   (3) 
วอ.446 วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (3) วอ.446 วิศวกรรมสิ่งแวดลอม  (3) 
วอ.447 การยศาสตรในการออกแบบผลิตภัณฑ (3) ตัดออก  
วอ.449 ปฏิบัติการทางการยศาสตร (1) วอ.449  ปฏิบัติการทางการยศาสตร  (1) 
วอ.465 เทคนิคในการปรับปรุงคุณภาพและ  ตัดออก  
             การประยุกตใช (3)   
วอ.466 การวิจัยการปฏิบัติการ 2 (3) วอ.466   การวิจัยการปฏิบัติการ 2 (3)  
วอ.468 การวิเคราะหขอมูลอุตสาหกรรม (3) ยายไปเปนวิชาบังคับในสาขา (วอ.361)  
วอ. 467 การออกแบบการทดลอง       (3) วอ. 467 การออกแบบการทดลอง       (3) 
  วอ.468  เทคโนโลยีสําหรับการตัดสินใจ         (3) 

2.2.2.2 วิชาเลือกนอกสาขา  2.2.2.2 วิชาเลือกนอกสาขา  
สษ.xxx ใหนักศึกษาเลือกศึกษา 
รายวิชาภาษาอังกฤษท่ีเปดสอนโดยสถาบันภาษา 

(3) -  

วก.322  กลศาสตรของแข็ง 2    
วก.396  หลักการวิศวกรรมเครื่องกล (3)   
วก.451  ระบบควบคุมอัตโนมัติ (3)   
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3.  วิชาเลือกเสรี                                          6  หนวยกิต 

นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ไดท่ีเปดสอนใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  จํานวน 3 หนวยกิต   
ท้ังนี้ตองเลือกศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษท่ีเปดสอน
โดยสถาบันภาษา     อยางนอย 3 หนวยกิต 

 3.  วิชาเลือกเสรี                                      6  หนวยกิต 
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ได ท่ีเปด

สอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เปนวิชาเลือกเสร ี
6 หนวยกิต “ยกเวนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรทุกวิชา และวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษา
ท่ัวไป  สวนท่ี  1 และสวนท่ี 2 ท่ีใชรหัสยอ  มธ .               
ทุกวิชา” ท้ังนี้ ควรเลือกศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเปน
วิชาเลือกเสรีอยางนอย 3 หนวยกิต   
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ภาคผนวก    7  ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ           
พ.ศ. 2547  กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 

 

หลักสูตรปจจุบัน  (พ.ศ. 2547) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552) สรุปการเปล่ียนแปลง 
รายวิชาที่ไมมีการเปล่ียนแปลง         
     
วอ. 261 สถิติวิศวกรรม    (3) วอ. 261 สถิติวิศวกรรม    (3)   
วอ. 302 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม       (3) วอ. 302 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม       (3)   
วอ. 311 การศึกษาการปฏิบัติงานทาง                                  (3) วอ. 311 การศึกษาการปฏิบัติงานทาง                    (3)   

อุตสาหกรรม  อุตสาหกรรม   
วอ. 312 การวางแผนและควบคุม                                        (3) วอ. 312 การวางแผนและควบคุม                                           (3)   

การผลิต        การผลิต         
วอ. 313 วิศวกรรมการบํารุงรักษา      (3) วอ. 313 วิศวกรรมการบํารุงรักษา      (3)   
วอ. 333 การออกแบบโรงงาน                                 วอ. 333 การออกแบบโรงงาน                                       
              อุตสาหกรรม                   (3)               อุตสาหกรรม                   (3)   
วอ. 341 วิศวกรรมความปลอดภัย     (3) วอ. 341 วิศวกรรมความปลอดภัย      (3)   
วอ. 362 การควบคุมคุณภาพ            (3) วอ. 362 การควบคุมคุณภาพ            (3)   
วอ. 364 การวิจัยการปฏิบัติการ 1      (3) วอ. 364 การวิจัยการปฏิบัติการ 1       (3)   
วอ. 380 การเยี่ยมชมโรงงาน            
              อุตสาหกรรม 

(0) วอ. 380  การเยี่ยมชมโรงงาน             
               อุตสาหกรรม 

(0) 
  

วอ. 407 การวิเคราะหตนทุน                                 
อุตสาหกรรมและงบประมาณ   

(3) วอ. 407 การวิเคราะหตนทุน                                 
อุตสาหกรรมและงบประมาณ   

(3) 
  

วอ. 409 ระบบบริหารคุณภาพ           (3) วอ. 409 ระบบบริหารคุณภาพ           (3)   
วอ. 418 การศึกษาความเปนไปได                               วอ. 418 การศึกษาความเปนไปได                                        
             ของโครงการ (3)              ของโครงการ (3)   
วอ. 428  เทคโนโลยีการข้ึนรูปโลหะผง (3) วอ.428  เทคโนโลยีการข้ึนรูปโลหะผง (3)  
วอ. 446 วิศวกรรมสิ่งแวดลอม          (3) วอ. 446 วิศวกรรมสิ่งแวดลอม          (3)   
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รายวิชาที่มีการเปล่ียนแปลง         
วอ. 121 วัสดุวิศวกรรม 1   (3) วอ. 121 วัสดุวิศวกรรม (3) แกไขช่ือวิชาเล็กนอย 
 วอ. 250 ปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐาน

ทางวิศวกรรมและการใชงาน   
(1)  วอ. 351 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต (1) เปลี่ยนช่ือวิชา, เปลี่ยนรหัสวิชา, ปรับปรุง

เนื้อหา  
วอ. 320 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม (1) วอ. 220 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม (2) เปลี่ยนรหัสวิชา แกไขวิชาบังคับกอน จาก

สอบได วอ. 221 เปนสอบได วอ. 121  
        และเพิ่มจํานวนหนวยกิตจาก 1 เปน 2 

หนวยกิต 
วอ. 351 กรรมวิธีการผลิต             (3) วอ. 250 กรรมวิธีการผลิต             (3) เปลี่ยนรหัสวิชา, ปรับปรุงเนื้อหา และตัด

วิชาบังคับกอนออก 

วอ. 352 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 
วอ. 450 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ ใน

การผลิตและเครื่องมือ 
              การวัดคุม                      

(1) 
 

(1) 

วอ. 354   ปฏิบัติการเทคโนโลยีการ                   
ผลิตอัตโนมัติ 

(1) ยุบรวมวิชา วอ.352 และ วอ.450   
เปน วอ.354 เปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยนช่ือ
วิชา, ปรับปรุงเนื้อหา และลดจํานวน 
จาก 2 หนวยกิตเปน 1 หนวยกิต 

วอ. 353 ระบบอัตโนมัติในการ        
ผลิตและเครื่องมือการวัดคุม                

(3) วอ. 353 เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ             (3) เปลี่ยนช่ือวิชา และปรับปรุงเนื้อหา 

วอ.358 กรรมวิธีการผลิตสําหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล                    

(3) วอ. 251  กรรมวิธีการผลิตสําหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล 

(3) ยุบรวมวิชา วอ. 358 และ วอ. 359  
เปน วอ.251เปลี่ยนรหัสวิชา,  

วอ. 359  ปฏิบัติการกรรมวิธีการ         
ผลิตสําหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล                    

(1)   ปรับปรุงเนื้อหา 

วอ. 390 การฝกงานภาคฤดูรอน          (0) วอ. 390 การฝกงานภาคฤดูรอน          (0) แกไขวิชาบังคับกอน จากเคยเรียน วอ.311, 
วอ.341,วอ.351, วอ.353 และ วอ.362 เปน
นักศึกษาช้ันปท่ี 3 หรือสูงกวา ท่ีผานการ
ท ด ส อ บ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ต า ม ท่ี ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตรกําหนด  

วอ. 405 การบริหารโครงการ           (3) วอ. 405 การบริหารโครงการ           (3) ปรับปรุงเนื้อหา, และเพิ่มวิชาบังคับกอน
เปนนักศึกษาช้ันปท่ี 3 หรือสูงกวา 

วอ. 406 การจัดการทางวิศวกรรม (3) วอ. 406 การจัดการทางวิศวกรรม (3) ปรับปรุงเนื้อหา, และแกไขวิชาบังคับกอน
จากสอบได วอ.390 หรือไดรับอนุมัติจาก
อาจารยผูสอน เปนนักศึกษาช้ันปท่ี 3 หรือ
สูงกวา 
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วอ. 415 ระบบสารสนเทศเพื่อการ    

จัดการในทางอุตสาหกรรม                                         
(3) วอ. 415 ระบบสารสนเทศเพื่อการ       

จัดการทางอุตสาหกรรม                                             
(3) แกไขช่ือวิชาเล็กนอย 

ปรับปรุงเนื้อหา, และเพิม่วิชาบังคับกอน
เปนนักศึกษาช้ันปท่ี 3 หรือสูงกวา 

วอ. 416 การบริหารโซอุปทาน (3) วอ. 416 การบริหารโซอุปทาน (3) ปรับปรุงเนื้อหาเล็กนอย 
วอ. 417 การออกแบบจําลองโดย       

คอมพิวเตอร 
(3) วอ. 417 การจําลองสถานการณดวย

คอมพิวเตอร               
(3) เปลี่ยนวิชาภาษาไทย และ ปรับปรุงเนื้อหา 

วอ. 419 การพัฒนาผลิตภัณฑ          (3) วอ. 419 การพัฒนาผลิตภัณฑ          (3) ปรับปรุงเนื้อหา และเพิ่มวิชาบังคับกอน
เปนนักศึกษาช้ันปท่ี 3 หรือสูงกวา 

วอ. 425 เทคโนโลยีพลาสติก            (3) วอ. 457 เทคโนโลยีพลาสติก            (3) เปลี่ยนรหัสวิชา, ปรับปรุงเนื้อหา และ
แกไขวิชาบังคับกอนเปนสอบได วอ.121 

วอ. 427 การกัดกรอนของโลหะ         (3) วอ. 427 การกัดกรอนของโลหะ         (3) แกไขวิชาบังคับกอนจากสอบได วอ.221 
เปนสอบได วอ.121   
และปรับปรุงเนื้อหาเล็กนอย 

วอ. 431 การผลิตโดยใช                    
คอมพิวเตอร 

วอ. 435 คอมพิวเตอรชวยในการ       
ออกแบบ 

(3) 
 

(3) 

วอ. 435 คอมพิวเตอรชวยในการ        
              ออกแบบและการผลิต    

(3) ยุบรวมวิชา วอ.431 และ วอ.435 เปน  
วอ.435  เปลี่ยนช่ือวิชา, ปรับปรุงเนื้อหา,  
และลดจํานวนหนวยกิตจาก 6 เปน 3 
หนวยกิต และแกไขวิชาบังคับกอนเปนเคย
ศึกษา วอ. 351 และ วก. 200 

วอ. 434 วิศวกรรมเครื่องมือและ       
เครื่องจักรกล 1 

วอ. 439 วิศวกรรมเครื่องมือและ
เครื่องจักรกล 2 

(3) 
 

(3) 

วอ.438  การออกแบบเครื่องกลสําหรับ
วิศวกรรมอุตสาหการ        

(3) ยุบรวมวิชา วอ.434 และ วอ.439 เปน วอ.
438 เปลี่ยนรหัสวิชาและช่ือวิชา, ปรับปรุง
เนื้อหา, แกไขวิชาบังคับกอนเปนสอบได 
วอ.121, วย. 221 และ วก.100 หรือไดรับ
อนุมัติจากอาจารยผูสอน และลดจํานวน
หนวยกิตจาก 6 เปน 3 หนวยกิต 

วอ. 438 ระบบการผลิตโดยใช            
คอมพิวเตอรควบคุมทุกระดับ                     

(3) วอ. 477 ระบบการผลิตโดยใช              
              คอมพิวเตอรควบคุมทุกระดับ 

(3) เปลี่ยนรหัสวิชา 

วอ. 445 การยศาสตรอุตสาหกรรม (3) วอ. 445 การยศาสตรอุตสาหกรรม (3) ปรับปรุงเนื้อหาเล็กนอย 
วอ. 449 ปฏิบัติการทางการยศาสตร (1) วอ. 449 ปฏิบัติการทางการยศาสตร (1) ปรับปรุงเนื้อหา และแกไขวิชาบังคับกอน 

จากสอบได วอ. 261 และเคยเรียนหรือ
เรียนรวมกับวิชา วอ.455 หรือ วอ. 447 
เปนสอบได วอ. 261 และเคยศึกษาหรือ
ศึกษาพรอมกับวิชา วอ. 445  
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วอ. 455 วิศวกรรมการเช่ือมประสาน    
วอ. 456 วิศวกรรมการหลอ 

(3) 
(3) 

วอ. 455   การหลอโลหะ และการ                     
เช่ือมประสานโลหะ    

(3) ยุบรวมวิชา วอ.455 และ วอ.456 เปน วอ.455 
ปรับปรุงเนื้อหา แกไขวิชาบังคับกอนเปน
เคยศึกษา วอ. 250 หรือไดรับอนุมัติจาก
อาจารยผูสอน และลดจํานวนหนวยกิตจาก 
6 เปน 3 หนวยกิต 

วอ. 459 หุนยนตอุตสาหกรรมและ 
              การประยุกตใช          

(3) วอ. 478 หุนยนตอุตสาหกรรมและ      
              การประยุกตใช 

(3) เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับปรุงเนื้อหา 

วอ. 466 การวิจัยการปฏิบัติการ 2       (3) วอ. 466 การวิจัยการปฏิบัติการ 2       (3) ปรับปรุงเนื้อหา 
วอ. 467 การออกแบบการทดลอง       (3) วอ. 467 การออกแบบการทดลอง       (3) ปรับปรุงเนื้อหาเล็กนอย และแกไขวิชา

บังคับกอน จากสอบได วอ. 261 เปนสอบ
ได วอ. 261 และ วอ.361 

วอ.468  การวิเคราะหขอมูล                
              อุตสาหกรรม       

(3) วอ.361 การวิเคราะหขอมูล              
             อุตสาหกรรม       

(3) เปลี่ยนรหัสวิชา, ปรับปรุงเนื้อหา และ
เปลี่ยนจากวิชาเลือกเปนวิชาบังคับ 

วอ. 475 มาตรวิทยาและการสอบเทียบ (3) วอ. 475 มาตรวิทยาและการสอบเทียบ (3) ปรับปรุงเนื้อหาเล็กนอย  
วอ. 476 ระบบนิวแมติกสและ                       
             ไฮดรอลิกส              

(3) วอ. 376 ระบบนิวแมติกสและ                       
              ไฮดรอลิกส              

(3) เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับปรุงเนื้อหา และ
แกไขวิชาบังคับกอนจากเคยศึกษา วก.241 
และ วฟ.209 เปนเคยเรียน วก.290 และ 
วฟ.209 

วอ. 485 สหกิจศึกษาวิศวกรรม           
              อุตสาหการ 1 

(3) วอ. 486 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรม           
              อุตสาหการ  

(3) เปลี่ยนรหัสวิชา, เปลี่ยนช่ือวิชา, ปรับปรุง
เนื้อหา และแกไขวิชาบังคับกอน จากศึกษา
พรอมกับ วอ. 486 เปนสอบได วอ.390 

วอ. 486 สหกิจศึกษาวิศวกรรม            
              อุตสาหการ 2 

(3) วอ. 487 สหกิจศึกษาวิศวกรรม             
              อุตสาหการ  

(6) เปลี่ยนรหัสวิชา, เปลี่ยนช่ือวิชา, ปรับปรุง
เนื้อหา และแกไขวิชาบังคับกอน จากศึกษา
พรอมกับ วอ. 485 เปนสอบได วอ.486 
และเพิ่มจํานวนหนวยกิตจาก 3 เปน 6 
หนวยกิต 

วอ.490 สัมมนาสําหรับวิศวกรรม        
             อุตสาหการ      

(1) วอ.490 สัมมนาสําหรับวิศวกรรม       
             อุตสาหการ      

(0) ปรับปรุงเนื้อหาเล็กนอย, เพิ่มวิชาบังคับ
กอนเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 4 หรือไดรับ
อนุมัติจากอาจารยผูสอน และลดจํานวน
หนวยกิตจาก 1 เปน 0 หนวยกิต 

วอ. 492 โครงงานทางวิศวกรรม   วอ. 496 โครงงานทางวิศวกรรม   ปรับรหัสวิชา และเปลี่ยนจากวิชาบังคับ 
              อุตสาหการ 1              (1)               อุตสาหการ 1              (1) เปนวิชาเลือก 
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วอ. 494 โครงงานทางวิศวกรรม   วอ. 497 โครงงานทางวิศวกรรม   ปรับรหัสวิชา แกไขวิชาบังคับกอน 
              อุตสาหการ 2              (2)               อุตสาหการ 2              (2) จากสอบได วอ. 492 เปนสอบได  วอ. 496 

และเปลี่ยนจากวิชาบังคับเปนวิชาเลือก 
วอ. 495 การบรรจุหีบหอทาง            
              อุตสาหกรรม 

(3) วอ. 436 การบรรจุหีบหอทาง            
              อุตสาหกรรม 

(3) เปลี่ยนรหัสวิชา 

    รายวิชาที่เปดใหม    
  วอ. 305 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรม   

อุตสาหการดานการจัดการ 1 
(3)  

  วอ. 306 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรม    
อุตสาหการดานการจัดการ 2 

(3)  

  วอ.307 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุต
สาหการดานการจัดการ 3 

(3)  

  วอ.308 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุต
สาหการดานการจัดการ 4 

(3)  

  วอ.309    หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุต
สาหการดานการจัดการ 5 

(3)  

  วอ.355 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุต
สาหการดานการผลิต 1 

(3)  

  วอ.356 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุต
สาหการดานการผลิต 2                   

(3)  

  วอ.357 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุต
สาหการดานการผลิต 3 

(3)  

  วอ.358 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุต
สาหการดานการผลิต 4 

(3)  

  วอ.359    หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุต
สาหการดานการผลิต 5 

(3)  

  วอ. 408 การจัดการความรูทาง           
อุตสาหกรรม 

(3)  

    วอ.425   วิศวกรรมพอลิเมอร (3)   
    วอ. 426 วัสดุสําหรับระบบการเก็บ     

พลังงาน        
(3)   

  วอ. 429 การเลือกวัสดุสําหรับการใช 
งานในอุตสาหกรรม 

(3)  

    วอ.437 วิศวกรรมเครื่องมือ                          (3)   
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    วอ. 456   การออกแบบแมทําแมพิมพ (3)   
  วอ.468   เทคโนโลยีสําหรับการตัดสินใจ  (3)  
    วอ. 476   อุปกรณควบคุมแบบ          

โปรแกรมได 
(3)   

รายวิชาที่ตัดออก         
วอ. 221  วัสดุวิศวกรรม 2 (3)       
วอ. 408  ปญญาประดิษฐทาง            

อุตสาหกรรม  
(3)       

วอ. 426  กระบวนการผลิตโลหะ         (3)       

วอ. 429  กรรมวิธีทางความรอน (3)       
วอ. 436  การวิเคราะหความเสียหาย (3)       
วอ. 447  การยศาสตรในการ               

ออกแบบผลิตภัณฑ 
(3)       

วอ. 457   หลักการกระบวนการตัด    
โลหะ 

(3)       

วอ. 458  การข้ึนรูปโลหะแผน (3)       
วอ. 465  เทคนิคในการปรับปรุง      

คุณภาพและการประยุกตใช 
(3)       

วอ. 477 การทําตนแบบอยางรวดเร็ว (3)       
วอ. 479 กรรมวิธีการผลิตช้ันสูง (3)       
วอ. 496 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรม   

อุตสาหการ 1 
(3)    

วอ. 497 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรม   
อุตสาหการ 2 

(3)    

วอ. 498   ปญหาเฉพาะทางวิศวกรรม  
อุตสาหการ 1 

(3)    

วอ. 499 ปญหาเฉพาะทางวิศวกรรม 
อุตสาหการ 2 

(3)    

 


