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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ  

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2556 

 

ชื่อหลักสูตร  

 ภาษาไทย   หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  

ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering 

 

ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา   

ช่ือเต็ม              วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมอตุสาหการ)  

Bachelor of Engineering (Industrial Engineering) 

ช่ือยอ               วศ.บ. (วศิวกรรมอตุสาหการ)  

   B.Eng. (Industrial Engineering) 

จํานวนหนวยกติท่ีเรยีนตลอดหลกัสตูร  

 ไมนอยกวา 149 หนวยกติ 

 

โครงสรางหลักสูตร   

1) หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป    ไมนอยกวา          30 หนวยกติ 

-  กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10 หนวยกติ 

-  กลุมวชิาภาษา 12 หนวยกติ 

-  กลุมวชิาสังคมศาสตร 3 หนวยกติ 

-  กลุมวชิามนษุยศาสตร 3 หนวยกติ 

-  กลุมวชิาพลศกึษา 2 หนวยกติ 

   

2)  หมวดวชิาเฉพาะ             ไมนอยกวา 113 หนวยกติ 

-  วชิาแกน 27 หนวยกติ 

-  วชิาเฉพาะบงัคบั 77 หนวยกติ 

-  วชิาเฉพาะเลอืก 9 หนวยกติ 

   

3)  หมวดวชิาเลอืกเสรี           ไมนอยกวา 6 หนวยกติ   
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รายวชิา  

                     1)  หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป        ไมนอยกวา 30        หนวยกติ 

- Uกลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร U                10    หนวยกติ 

01200101  การคดิเชิงนวตักรรม       1(1-0-2)  

  ( Innovative Thinking) 

01204111   คอมพวิเตอรและการโปรแกรม                  3(2-3-6) 

     (Computers and Programming)    

   

 และเลอืกเรยีน 6 หนวยกติ จากรายวชิาตอไปนี้หรอื วชิาอืน่ในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปกลุมวชิา

วทิยาศาสตรและคณติศาสตร 

01999011  อาหารเพื่อมนุษยชาติ      3(3-0-6) 

               (Food for Mankind)      

01999012 สุขภาพเพื่อชีวติ       3(3-0-6) 

 (Health for Life)       

01999213 สิ่งแวดลอม เทคโนโลยแีละชีวติ     3(3-0-6) 

(Environment, Technology and Life)    

 

- Uกลุมวชิาภาษา U                                                  12    หนวยกติ  

01999021  ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร      3(3-0-6) 

               (Thai Language for Communication)    

01355xxx  ภาษาอังกฤษ                               9(  -  - ) 

 

- Uกลุมวชิาสังคมศาสตร U                                           3    หนวยกติ 

เลอืกเรยีน 3  หนวยกติ จากรายวชิาตอไปนี้ หรอืวชิาอืน่ในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปกลุมวชิา

สงัคมศาสตร 

01999041  เศรษฐศาสตรเพื่อการดําเนนิชีวติที่ดี     3(3-0-6) 

               (Economics  for  Better  Living)     

01999141  มนษุยกบัสงัคม       3(3-0-6) 

               (Man and Society)   
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- Uกลุมวชิามนษุยศาสตร U                                           3    หนวยกติ 

เลอืกเรยีน 3  หนวยกติ จากรายวชิาตอไปนี้ หรอืวชิาอืน่ในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปกลุมวชิา

มนษุยศาสตร  

01999031  มรดกอารยธรรมโลก      3(3-0-6) 

               (The  Heritage  of  World  Civilizations)    

01999032 ไทยศึกษา                                 3(3-0-6) 

 (Thai Studies)       

01999033 ศลิปะการดาํเนนิชีวติ                  3(3-0-6) 

 (Arts of Living)   

     

 - Uกลุมวชิาพลศกึษา U                                                   2    หนวยกติ 

01175xxx กจิกรรมพลศกึษา       1,1(0-2-1) 

       (Physical Education Activities)  

    

  2)  หมวดวชิาเฉพาะ ไมนอยกวา   113   หนวยกติ 

 - U วชิาแกน U  27    หนวยกติ 

  01208111   การเขยีนแบบวศิวกรรม                                                         3(2-3-6) 

                 (Engineering Drawing)      

          01213211  วัสดุศาสตรสําหรับวศิวกร 

 (Materials Science for Engineers) 

3(3-0-6) 

01403114  

 

 ปฏบิัตกิารหลักมูลเคมทีั่วไป       

 (Laboratory in Fundamental of General Chemistry)  

1(0-3-2) 

01403117  

  

 หลักมูลเคมทีั่วไป        

 (Fundamental of General Chemistry)    

3(3-0-6) 

01417167 คณติศาสตรวศิวกรรม I 

(Engineering Mathematics I) 

3(3-0-6) 

01417168 คณติศาสตรวศิวกรรม II 

(Engineering Mathematics II) 

3(3-0-6) 

01417267 คณติศาสตรวศิวกรรม III  

(Engineering Mathematics III) 

3(3-0-6) 

01420111 ฟสกิสทั่วไป I    

(General Physics I)               

3(3-0-6) 

01420112 ฟสกิสทั่วไป II  

(General Physics II)  

3(3-0-6) 



4 
 

01420113 ปฏบิตักิารฟสกิส I  

(Laboratory in Physics I) 

1(0-3-2) 

01420114 ปฏบิตักิารฟสกิส II  

(Laboratory in Physics II) 

 

1(0-3-2) 

-  วชิาเฉพาะบงัคบั

      01205201 

  77   หนวยกติ 

วศิวกรรมไฟฟาเบื้องตน  

(Electrical Engineering) 

3(3-0-6) 

      01205202 ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟา I  

(Electrical Engineering Laboratory I) 

1(0-3-2) 

      01206221  ความนาจะเปนและสถติปิระยุกตสําหรับวศิวกร  

(Applied Probability and Statistics for Engineers) 

3(3-0-6) 

      01206222 คณติศาสตรประยุกตสําหรับวศิวกรอุตสาหการ 

(Applied Mathematics for Industrial Engineers)           

3(3-0-6) 

      01206223    การออกแบบแผนการทดลองเบื้องตนสําหรับวศิวกร  

(Introduction to Experimental Design for Engineers)           

3(3-0-6) 

      01206251  เศรษฐศาสตรวศิวกรรม  

(Engineering Economy) 

3(3-0-6) 

      01206311  กระบวนการผลติ I 

(Manufacturing Processes I) 

3(3-0-6) 

      01206312  การศกึษาอตุสาหกรรม 

(Industrial Study) 

1(0-3-2) 

      01206321  การวจัิยการดาํเนนิงานสาํหรับวศิวกร I 

(Operations Research for Engineers I) 

3(3-0-6) 

      01206322 การควบคุมคุณภาพ  

(Quality Control) 

3(3-0-6) 

      01206341 การศกึษาการทาํงานทางอตุสาหกรรม 

(Industrial Work Study) 

3(3-0-6) 

      01206342  การวางแผนและการควบคมุการผลติ 

(Production Planning and Control) 

3(3-0-6) 

      01206343 การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม 

(Industrial Plant Design)  

3(3-0-6) 

      01206361 คอมพวิเตอรประยุกตสําหรับวศิวกรอุตสาหการ 

(Computer Applications for Industrial Engineers) 

3(3-0-6) 
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     01206362  ระบบการผลติอัตโนมัติ 

(Automatic Production System) 

4(3-3-8) 

      01206381 ปฏบิตักิารวศิวกรรมอตุสาหการ 

(Industrial Engineering Laboratory)  

1(0-3-2) 

      01206399  การฝกงาน 

(Internship)  

1 

      01206425  การวจัิยการดาํเนนิงานสาํหรับวศิวกร II 

(Operations Research for Engineers II) 

3(3-0-6) 

      01206431 การจัดการอตุสาหกรรม 

(Industrial Management) 

3(3-0-6) 

      01206452  การวเิคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรม 

(Industrial Cost Analysis) 

3(3-0-6) 

      01206471 วศิวกรรมการซอมบาํรุง 

(Maintenance Engineering) 

3(3-0-6) 

      01206472 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม  

(Industrial Safety) 

3(3-0-6) 

      01206495 การเตรยีมโครงงานวศิวกรรมอตุสาหการ 

(Industrial Engineering Project Preparation) 

1(0-3-2) 

      01206497 สมัมนา 

(Seminar) 

1 

      01206499 โครงงานวศิวกรรมอตุสาหการ 

(Industrial Engineering Project) 

2(0-6-3) 

      01208221 กลศาสตรวศิวกรรม I  

(Engineering Mechanics I) 

3(3-0-6) 

      01208222 กลศาสตรวศิวกรรม II  

(Engineering Mechanics II) 

3(3-0-6) 

       01208241 อุณหพลศาสตร I 

(Thermodynamics I) 

3(3-0-6) 

       01208281 การฝกงานโรงงาน  

(Workshop Practice) 

1(0-3-2) 

       01208302 กลศาสตรของไหลและเครื่องจักรกลของไหลเบื้องตน 

(Introduction to Fluid Machinics and Machinary) 

3(3-0-6) 

       01208381 ปฏบิตักิารวศิวกรรมเครือ่งกล I  

(Mechanical Engineering Laboratory I) 

1(0-3-2) 
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-  วชิาเฉพาะเลอืก

เลอืกเรยีนไมนอยกวา 9  หนวยกติ จากรายวชิาจากกลุมใดกลุมหนึง่ หรอืหลายกลุมดงัตอไปนี้ 

 

Uกลุมที ่1 กลุมวชิาการวจัิยดาํเนนิงานและวางแผนควบคมุการผลิ Uต 

     01206390  การเตรยีมความพรอมสหกจิศกึษาสาํหรับวศิวกร 

(Co-operative Education Preparation for Engineers) 

3(3-0-6) 

 

      01206421   การจําลองสถานการณ   

(Simulation) 

3(3-0-6) 

 

      01206441 การวเิคราะหความเสี่ยงทางวศิวกรรม  

(Engineering Risk Analysis) 

  3(3-0-6) 

 

      01206444 การพยากรณทางอตุสาหกรรม 

(Industrial Forecasting) 

  3(3-0-6) 

      01206445 การควบคุมสนิคาคงคลัง  

(Inventory Control) 

3(3-0-6) 

      01206448 การควบคมุการผลติระดบัโรงงาน 

(Shop Floor Control) 

3(3-0-6) 

      01206490  สหกจิศกึษา 

(Co-operative Education) 

6 

      01206496 เรือ่งเฉพาะทางวศิวกรรมอตุสาหการ 

(Selected Topics in Industrial Engineering) 

1-3 

      01206498 ปญหาพเิศษ 

(Special Problems) 

1-3 

 

Uกลุมที ่2 กลุมวชิาการจัดการวศิวกรรม 

      01206390  การเตรยีมความพรอมสหกจิศกึษาสาํหรับวศิวกร 

(Co-operative Education Preparation for Engineers) 

3(3-0-6) 

      01206413 มลพษิทางอตุสาหกรรม 

(Industrial Pollution) 

3(3-0-6) 

      01206432 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการสาํหรับวศิวกร 

(Management Information System for Engineers)  

3(3-0-6) 

      01206442 การจัดการพลงังาน 

(Energy Management) 

3(3-0-6) 
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      01206451 

        ไมนอยกวา      9 หนวยกติ 

กฎหมายอตุสาหกรรมและพาณชิยกรรม 

(Industrial and Commercial Laws) 

3(3-0-6) 

      01206453 การศกึษาความเปนไปไดของโครงการอุตสาหกรรม      

(Industrial Project Feasibility Study)                                 

3(3-0-6) 

      01206490  สหกจิศกึษา 

(Co-operative Education) 

6 

      01206496 เรือ่งเฉพาะทางวศิวกรรมอตุสาหการ 

(Selected Topics in Industrial Engineering) 

1-3 

      01206498 ปญหาพเิศษ 

(Special Problems) 

1-3 

 

01206390  

กลุมที ่3  กลุมวชิาวศิวกรรมคุณภาพและการผลติ 

การเตรยีมความพรอมสหกจิศกึษาสาํหรับวศิวกร 

          (Co-operative Education Preparation for Engineers) 

3(3-0-6) 

01206411 เครือ่งมอืและการวดัทางอตุสาหกรรม 

(Industrial Instrumentation and  Measurement) 

3(3-0-6) 

01206412 วศิวกรรมเครือ่งมอื  

(Tool Engineering)  

3(3-0-6) 

01206414 กระบวนการผลติ II 

(Manufacturing Processes  II) 

3(3-0-6) 

01206422 การประกันคุณภาพทางอุตสาหกรรม  

(Industrial Quality Assurance) 

3(3-0-6) 

      01206423  การออกแบบแผนการทดลองขัน้สูงสาํหรับวศิวกร 

(Advanced Experimental Design for Engineers)  

3(3-0-6) 

01206424 วศิวกรรมคณุภาพ 

(Quality Engineering)  

3(3-0-6) 

      01206490  สหกจิศกึษา 

(Co-operative Education) 

6 

      01206496 เรือ่งเฉพาะทางวศิวกรรมอตุสาหการ 

(Selected Topics in Industrial Engineering) 

1-3 

01206498 ปญหาพเิศษ 

(Special Problems) 

1-3 
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      01206390  

กลุมที ่4  กลุมวชิาการปรับปรุงประสทิธภิาพการผลติ 

การเตรยีมความพรอมสหกจิศกึษาสาํหรับวศิวกร 

(Co-operative Education Preparation for Engineers) 

3(3-0-6) 

      01206443 การยศาสตร  

(Ergonomics) 

3(3-0-6) 

      01206446 วศิวกรรมคณุคา 

(Value Engineering) 

3(3-0-6) 

      01206447 การวดัและการบรหิารผลติภาพ  

(Productivity Measurement and Management)  

3(3-0-6) 

      01206461 วศิวกรรมระบบ    

(System Engineering) 

3(3-0-6) 

      01206462 การออกแบบและจัดการระบบลอจิสตกิส 

 (Logistics System Design and Management) 

3(3-0-6) 

      01206463  ระบบการวางแผนการจัดการทรัพยากรองคกร 

(Enterprise Resources Planning: ERP) 

3(3-0-6) 

      01206464  การจัดการและสรางตวัแบบหวงโซอปุทาน    

(Supply Chain Management and Modeling) 

3(3-0-6) 

      01206490  สหกจิศกึษา 

(Co-operative Education) 

6 

      01206496 เรือ่งเฉพาะทางวศิวกรรมอตุสาหการ 

(Selected Topics in Industrial Engineering) 

1-3 

      01206498 ปญหาพเิศษ 

(Special Problems) 

1-3 

 

  3)  หมวดวชิาเลอืกเสรี   ไมนอยกวา     6  หนวยกติ 
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แผนการศึกษา  

แผนการศึกษาสําหรับนิสติท่ีไมเลอืก

 

เรยีนสหกจิศึกษา 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกติ   

(ชม.บรรยาย – ชม.ปฏบิัตกิาร – ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01200101 การคดิเชิงนวตักรรม 1(1-0-2) 

01208111 การเขยีนแบบวศิวกรรม  3(2-3-6) 

01417167 คณติศาสตรวศิวกรรม I  3(3-0-6) 

01420111 ฟสกิสทั่วไป I  3(3-0-6) 

01420113 ปฏบิตักิารฟสกิส I 1(0-3-2) 

01999021 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 3(3-0-6) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ  

 

3( - - ) 

รวม 17( - - ) 

 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกติ   

 (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏบิัตกิาร – ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01204111 คอมพวิเตอรและการโปรแกรม  3(2-3-6) 

01403114   ปฏบิัตกิารหลักมูลเคมทีั่วไป 1(0-3-2) 

01403117 หลักมูลเคมทีั่วไป 3(3-0-6) 

01417168 คณติศาสตรวศิวกรรม II  3(3-0-6) 

01420112 ฟสกิสทั่วไป II  3(3-0-6) 

01420114 ปฏบิตักิารฟสกิส II 1(0-3-2) 

01175xxx กจิกรรมพลศกึษา 1(0-2-1) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ 3( - - ) 

 วชิาศึกษาทั่วไปกลุมวชิามนุษยศาสตร  U3( - - ) U       

 รวม 21( - - ) 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกติ   

 (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏบิัตกิาร – ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01206221 ความนาจะเปนและสถติปิระยุกตสําหรับวศิวกร  3(3-0-6) 

01208221 กลศาสตรวศิวกรรม I     3(3-0-6) 

01208241 อุณหพลศาสตร I  3(3-0-6) 

01208281 การฝกงานโรงงาน   1(0-3-2) 

01213211 วัสดุศาสตรสําหรับวศิวกร  3(3-0-6) 

01417267 คณติศาสตรวศิวกรรม III 3(3-0-6) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ  3( - - ) 

 วชิาศึกษาทั่วไปกลุมวชิาสังคมศาสตร U3( - - ) 

 รวม 22( - - ) 

 

 
 

Uปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกติ 

 (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏบิัตกิาร – ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01205201 วศิวกรรมไฟฟาเบื้องตน     3(3-0-6) 

01206222 คณติศาสตรประยุกตสําหรับวศิวกรอุตสาหการ  3(3-0-6) 

01206223 การออกแบบแผนการทดลองเบื้องตนสําหรับวศิวกร 3(3-0-6) 

01206251 เศรษฐศาสตรวศิวกรรม 3(3-0-6) 

01208222 กลศาสตรวศิวกรรม II     3(3-0-6) 

01175xxx กจิกรรมพลศกึษา 1(0-2-1) 

 วชิาศกึษาทัว่ไปกลุมวชิาคณติศาสตรและวทิยาศาสตร U3( - - ) 

 รวม 19( - - ) 
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จํานวนหนวยกติ ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏบิัตกิาร – ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01205202 ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟา I   1(0-3-2) 

01206311 กระบวนการผลติ  I    3(3-0-6) 

01206321 การวจัิยการดาํเนนิงานสาํหรับวศิวกร I  3(3-0-6) 

01206341 การศกึษาการทาํงานทางอตุสาหกรรม  3(3-0-6) 

01206381 ปฏบิตักิารวศิวกรรมอตุสาหการ   1(0-3-2) 

01208302 กลศาสตรของไหลและเครื่องจักรกลของไหลเบื้องตน            3(3-0-6) 

01208381 ปฏบิตักิารวศิวกรรมเครือ่งกล I 1(0-3-2) 

 วชิาศกึษาทัว่ไปกลุมวชิาคณติศาสตรและวทิยาศาสตร U3( - - ) 

 รวม 18( - - ) 

 

 

Uปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกติ 

 (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏบิัตกิาร – ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01206312 การศกึษาอตุสาหกรรม 1(0-3-2) 

01206322 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 

01206342 การวางแผนและการควบคมุการผลติ 3(3-0-6) 

01206343 การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม 3(3-0-6) 

01206361 คอมพวิเตอรประยุกตสําหรับวศิวกรอุตสาหการ 3(3-0-6) 

01206362   ระบบการผลติอัตโนมัติ U4(3-3-8) 

 รวม 17(15-6-34) 
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จํานวนหนวยกติ ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏบิัตกิาร – ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01206399 การฝกงาน 1 

01206452 การวเิคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

01206471 วศิวกรรมการซอมบาํรุง 3(3-0-6) 

01206495 การเตรยีมโครงงานวศิวกรรมอตุสาหการ 1(0-3-2) 

 วชิาเฉพาะเลอืก 6( - - ) 

 วชิาเลอืกเสรี U3( - - ) 

 รวม 17( - - ) 

 

 

Uปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกติ 

 (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏบิัตกิาร – ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01206425 การรวจัิยการดาํเนนิงานสาํหรับวศิวกร II 3(3-0-6) 

01206431 การจัดการอตุสาหกรรม 3(3-0-6) 

01206472 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

01206497 สมัมนา 1 

01206499 โครงงานวศิวกรรมอตุสาหการ 2(0-6-3)      

 วชิาเฉพาะเลอืก 3( - - ) 

 วชิาเลอืกเสรี U3( - - ) 

 รวม 18( - - ) 
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แผนการศึกษาสําหรับนิสติท่ีเลอืก

 

เรยีนสหกจิศึกษา 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกติ   

(ชม.บรรยาย – ชม.ปฏบิัตกิาร – ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01200101 การคดิเชิงนวตักรรม 1(1-0-2) 

01208111 การเขยีนแบบวศิวกรรม  3(2-3-6) 

01417167 คณติศาสตรวศิวกรรม I  3(3-0-6) 

01420111 ฟสกิสทั่วไป I  3(3-0-6) 

01420113 ปฏบิตักิารฟสกิส I 1(0-3-2) 

01999021 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 3(3-0-6) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ  

 

3( - - ) 

รวม 17( - - ) 

 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกติ   

 (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏบิัตกิาร – ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01204111 คอมพวิเตอรและการโปรแกรม  3(2-3-6) 

01403114   ปฏบิัตกิารหลักมูลเคมทีั่วไป 1(0-3-2) 

01403117 หลักมูลเคมทีั่วไป 3(3-0-6) 

01417168 คณติศาสตรวศิวกรรม II  3(3-0-6) 

01420112 ฟสกิสทั่วไป II  3(3-0-6) 

01420114 ปฏบิตักิารฟสกิส II 1(0-3-2) 

01175xxx กจิกรรมพลศกึษา 1(0-2-1) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ 3( - - ) 

 วชิาศึกษาทั่วไปกลุมวชิามนุษยศาสตร  U3( - - ) U       

 รวม 21( - - ) 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกติ   

 (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏบิัตกิาร – ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01206221 ความนาจะเปนและสถติปิระยุกตสําหรับวศิวกร  3(3-0-6) 

01208221 กลศาสตรวศิวกรรม I     3(3-0-6) 

01208241 อุณหพลศาสตร I  3(3-0-6) 

01208281 การฝกงานโรงงาน   1(0-3-2) 

01213211 วัสดุศาสตรสําหรับวศิวกร  3(3-0-6) 

01417267 คณติศาสตรวศิวกรรม III 3(3-0-6) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ  3( - - ) 

 วชิาศึกษาทั่วไปกลุมวชิาสังคมศาสตร 

 

3( - - ) 

รวม 22( - - ) 

 
 

จํานวนหนวยกติ ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏบิัตกิาร – ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01205201 วศิวกรรมไฟฟาเบื้องตน     3(3-0-6) 

01206222 คณติศาสตรประยุกตสําหรับวศิวกรอุตสาหการ  3(3-0-6) 

01206223 การออกแบบแผนการทดลองเบื้องตนสําหรับวศิวกร 3(3-0-6) 

01206251 เศรษฐศาสตรวศิวกรรม 3(3-0-6) 

01208222 กลศาสตรวศิวกรรม II     3(3-0-6) 

01175xxx กจิกรรมพลศกึษา 1(0-2-1) 

 วชิาศกึษาทัว่ไปกลุมวชิาคณติศาสตรและวทิยาศาสตร U6( - - ) 

 รวม 22( - - ) 
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จํานวนหนวยกติ ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏบิัตกิาร – ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01205202 ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟา I   1(0-3-2) 

01206311 กระบวนการผลติ  I    3(3-0-6) 

01206321 การวจัิยการดาํเนนิงานสาํหรับวศิวกร I  3(3-0-6) 

01206341 การศกึษาการทาํงานทางอตุสาหกรรม  3(3-0-6) 

01206381 ปฏบิตักิารวศิวกรรมอตุสาหการ   1(0-3-2) 

01206452 การวเิคราะหตนทนุทางอตุสาหกรรม 3(3-0-6) 

01206471 วศิวกรรมการซอมบาํรุง 3(3-0-6) 

01208302 กลศาสตรของไหลและเครื่องจักรกลของไหลเบื้องตน 3(3-0-6) 

01208381 ปฏบิตักิารวศิวกรรมเครือ่งกล I    U3(3-0-6) 

 รวม 21( - - ) 

 

 

Uปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกติ 

 (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏบิัตกิาร – ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01206312 การศกึษาอตุสาหกรรม 1(0-3-2) 

01206322 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 

01206342 การวางแผนและการควบคมุการผลติ 3(3-0-6) 

01206343 การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม 3(3-0-6) 

01206361 คอมพวิเตอรประยุกตสําหรับวศิวกรอุตสาหการ 3(3-0-6) 

01206362   ระบบการผลติอัตโนมัติ 4(3-3-8) 

01206495 การเตรยีมโครงงานวศิวกรรมอตุสาหการ 1(0-3-2) 

01206390 การเตรยีมความพรอมสหกจิศกึษาสาํหรับวศิวกร U3(3-0-6) 

 รวม 21(15-6-34) 
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จํานวนหนวยกติ ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏบิัตกิาร – ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01206490 สหกจิศกึษา 6 

 รวม 6 

 

 

จํานวนหนวยกติ ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏบิัตกิาร – ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01206399 การฝกงาน 1 

01206425 การวจัิยการดาํเนนิงานสาํหรับวศิวกร II 3(3-0-6) 

01206431 การจัดการอตุสาหกรรม 3(3-0-6) 

01206472 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

01206497 สมัมนา 1 

01206499 โครงงานวศิวกรรมอตุสาหการ    2(0-6-3) 

 วชิาเลอืกเสรี U6( - - ) U             

 รวม 19( - - )             
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คําอธบิายรายวชิา 

 

01206221  ความนาจะเปนและสถติปิระยุกตสําหรับวศิวกร          3(3-0-6) 

(Applied Probability and Statistics for Engineers) 

วชิาทีต่องเรยีนมากอน : 01417168 

ความนาจะเปน คาคาดคะเนและการแจกแจงความนาจะเปนทีใ่ชทัว่ไป การแจกแจง

จากการสุมตัวอยาง การอนุมานทางสถติสิําหรับปญหา การสุมตัวอยางหนึ่งและสอง

ชุด การวเิคราะหการถดถอย การวเิคราะหความแปรปรวนและการประยกุตสถติกิบั

ระบบอตุสาหกรรม 

Probability, expected value and common probability distributions, sampling 

distributions, statistical inference for one-and-two sample problems, regression 

analysis, analysis of variance and their applications to industrial systems. 

 

01206222  คณติศาสตรประยุกตสําหรับวศิวกรอุตสาหการ                                  3(3-0-6) 

(Applied Mathematics for Industrial Engineers) 

วชิาทีต่องเรยีนมากอน : 01417267 

การสรางแบบจําลองทางคณติศาสตร พชีคณติเชิงเสนเชิงตวัเลข อนกุรมฟเูรยีรและผล

การแปลงฟูเรยีรคําตอบในรูปแบบปดและเชิงตัวเลขสําหรับสมการเชิงอนุพันธสามัญและ

สมการเชิงอนพุนัธยอย  การวเิคราะหระบบเชิงเสนภายใตพารามเิตอรแบบสุม  

Mathematical model building, numerical linear algebra, fourier series and transform, 

closed form and  numerical solutions for ordinary and partial differential equations, 

analysis of  linear system under random parameters. 

 

01206223  การออกแบบแผนการทดลองเบื้องตนสําหรับวศิวกร         3(3-0-6)  

  ( Introduction to Experimental Design for Engineers) 

วชิาทีต่องเรยีนมากอน: 01206221 

การออกแบบการทดลอง การวเิคราะหความแปรปรวน การวเิคราะหการถดถอยเชิง

พหุ การทดลองแฟกทอเรยีล การทดลองแฟกทอเรยีลบางสวน 

Design of experiment, analysis of variance, multiple linear regression analysis, 

factorial experiment, fractional factorial experiment. 
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01206251  เศรษฐศาสตรวศิวกรรม                                                              3(3-0-6) 

(Engineering Economy) 

การวเิคราะหผลเชิงเศรษฐศาสตรของการตดัสนิใจทางวศิวกรรมภายใตความแนนอน

และความไมแนนอน วธิกีารวัดคาเทยีบเทาโดยการวเิคราะหการลงทุนรวมและการ

วเิคราะหการลงทนุเพิม่ การประยกุตการวเิคราะหทดแทน การวเิคราะหจุดคุมทนุและ

การวเิคราะหโครงการของภาครัฐบาลรวมทั้งผลของภาษเีงินได 

Analysis of economic aspects for engineering decisions under  certainty and 

uncertainty, methods of measurement of equivalent value based on total 

investment analysis and incremental investment analysis, applications of 

replacement analysis, break-even analysis and government project analysis 

including effects of income taxes. 

 

01206311 
 กระบวนการผลติ I              3(3-0-6) 

(Manufacturing Processes I) 

วชิาทีต่องเรยีนมากอน : 01213211 

พื้นฐานของกระบวนการผลติ  การหลอ  การขึ้นรูป  การเช่ือม  ผงโลหะวทิยา  การขึ้น

รูปโลหะดวยวธิรีอนและเยน็ การตดั กลงึ ไส เจาะ กดั การทาํผิวเรยีบ การผลติเฟอง

เกยีร การขึ้นรูปตนแบบเร็ว การวดัและการตรวจสอบ 

Fundamental of manufacturing processes: foundry, forming, welding, powder 

metallurgy, hot and cold rofming, cutting, turning, shaping, drilling, milling, surface 

finishing, gear manufacturing, rapid prototyping. Measurement and inspection. 

 

01206312  การศกึษาอตุสาหกรรม                                         1(0-3-2) 

(Industrial Study) 

 การเยีย่มชมโรงงานอตุสาหกรรม การรวบรวมและวเิคราะหขอมูล เพือ่เปนแนว

ทางการแกปญหาและการจัดทํารายงานพรอมนําเสนอ 

 Industrial plant visits, data collection and analysis for problem solving, and 

reporting with presentations. 
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01206321  การวจัิยการดาํเนนิงานสาํหรับวศิวกร I                                 3(3-0-6)   

(Operations Research for Engineers I) 

วชิาทีต่องเรยีนมากอน : 01206221 

เทคนคิการแกปญหาเชิงกาํหนด  แบบจําลองทางคณติศาสตร  กาํหนดการเชิงเสน  

และปญหาคูควบ  แบบจําลองโครงขาย  แบบจําลองพสัดคุงคลงั    ปญหาการขนสง

และการสงผาน  ปญหาการมอบหมายงาน  เทคนคิการแกปญหาปญหาทีไ่มเปน

ปญหาเชิงกาํหนด   การตัดสนิใจภายใตความไมแนนอนและความเสี่ยง   ทฤษฎเีกมส 

เสนทางวกิฤตสาํหรับบรหิารโครงการ 

Techniques for solving deterministic problems:  mathematical modeling, linear 

programming and dual problems, network models, inventory models, transportation 

and transshipment problems, assignment problems. Techniques for solving non-

deterministic problems: decision making under uncertainty and risk, Games theory, 

critical path method for project management.  

 

01206322 การควบคุมคุณภาพ                                         3(3-0-6) 

(Quality Control) 

วชิาทีต่องเรยีนมากอน : 01206221 

แนวความคดิทางคุณภาพววิัฒนาการของวธิกีารควบคุมคุณภาพ การวางแผนและ

ควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลติ  การควบคุมคุณภาพทางสถติ ิ แผนภูมิควบคุม  

สมรรถภาพของกระบวนการ  การตรวจสอบทางคณุภาพ  การชักตวัอยาง  และ

เครือ่งมอืเพือ่การปรับปรุงคณุภาพ  วศิวกรรมความไวใจไดในการผลติ  การประกนั

คุณภาพ  วศิวกรรมคุณภาพและมาตรฐานคุณภาพที่เกี่ยวของ 

Quality concepts, evolution of quality control methods, quality planning and control 

in production process, statistical quality control, control charts, process capability, 

quality inspection, sampling, and quality improvement tools, reliability  engineering 

in manufacturing, quality assurance, quality engineering, and related quality 

standards. 
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01206341 การศกึษาการทาํงานทางอตุสาหกรรม                       3(3-0-6) 

(Industrial Work Study) 

วชิาทีต่องเรยีนมากอน : 01206221 

หลักการของขัน้ตอนการทํางาน การวเิคราะหกระบวนการผลติโดยแผนภูมกิารผลติ  

แผนภูมกิารไหลแผนภูมคิน-เครือ่งจักร การวเิคราะหการเคลือ่นไหวแบบจุลภาค  

แผนภูมไิซโม  หลักการปรับปรุงงานและออกแบบการทํางานรวมทัง้การประยุกต

หลักการของการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม   การกําหนดมาตรฐานการปฏบิัตงิาน  การสุม

งาน  หลกัการศกึษาเวลา  การศึกษาเวลาโดยตรงและฐานขอมูลเวลาพื้นฐาน  การหา

คาเผ่ือ  การใชเวลามาตรฐานในการสรางระบบคาแรงจูงใจ                   

Principles of elements of works, analysis of production process by using of 

production process chart, flow process, man-machine chart, micro motion study, 

SIMO chart, work improvement and job design including applications of principles of 

motion economy, standardization of works operations, work sampling, time study 

principles, direct time study and elemental time data, determination of allowance 

factor and the use of standard time in establishing various production-based 

incentive schemes. 

 

01206342  การวางแผนและการควบคมุการผลติ                                            3(3-0-6) 

(Production Planning and Control) 

วชิาทีต่องเรยีนมากอน : 01206321 

ระบบการวางแผนและควบคมุการผลติ เทคนคิการพยากรณ การจัดการวัสดุคงคลัง 

การวเิคราะหตนทุนและกําไรเพื่อการตัดสนิใจ การจัดลําดับและตารางการผลติ การ

ควบคุมการผลติ เทคนคิสมัยใหมในการวางแผนและควบคุมการผลติ 

Production planning and control system,  forecasting techniques, inventory 

management, cost and profit analysis for decision making,  production scheduling, 

production control, modern techniques in production planning and control. 
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      01206343  การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม                                             3(3-0-6) 

(Industrial Plant Design) 

วชิาทีต่องเรยีนมากอน : 01206341 

เทคนคิการออกแบบและการวางผังโรงงาน  ทีต่ั้งโรงงาน  การวเิคราะหผลติภัณฑ  

ปจจัยและสาเหตุที่มอีทิธพิลตอผังใหม การเก็บรวบรวมและวเิคราะหขอมูล การพัฒนา

และการนําเสนอผังโดยพจิารณาถงึคนงาน  อุปกรณ  เครื่องจักร  อุปกรณสนับสนุน

การผลติ  ระบบการเคลือ่นยายวสัด ุ การเก็บตลอดจนสภาพแวดลอม 

Industrial plant design and layout techniques:  plant location,  product analysis,  

factors and causes influencing new layout;  data collection and analysis; developing 

and presentation of layout  considering employees, equipment, supporting system,  

material handling system,  storage, and environmental surrounding. 

 

01206361 คอมพวิเตอรประยุกตสําหรับวศิวกรอุตสาหการ                                   3(3-0-6) 

(Computer Applications for Industrial Engineers) 

วชิาทีต่องเรยีนมากอน : 01206321 

ปญหาทางวศิวกรรมอตุสาหการและการวจัิยการดาํเนนิงาน   การวเิคราะหและแกไข

ปญหาทั้งหมดหรอืบางสวนโดยการประยกุตโปรแกรมคอมพวิเตอร    สรุปเปนรายงาน

และนําเสนอ 

Problems in industrial engineering and operational research, analysis and solving all 

or parts of the problems by applications of computer programs available, 

presentation by oral and written reports. 

 

01206362 ระบบการผลติอตัโนมัต ิ                                                                 4(3-3-8) 

(Automatic Production System) 

วชิาทีต่องเรยีนมากอน : 01205201 

โครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องวัดความดัน อัตราการไหล อุณหภูม ิระบบนวิ

แมตกิ และระบบนวิแมตกิไฟฟา ระบบไฮดรอลกิและระบบไฮดรอลกิไฟฟา การเขยีน

โปรแกรมเชิงตรรกะควบคมุการทาํงานของระบบนวิแมตกิระบบนวิแมตกิไฟฟา 

เครื่องจักรกลซเีอ็นซี 

Structure and work principle of measuring instrument for pressure, flow rate, and 

temperature. Pneumatic and electrical pneumatic systems. Hydraulic and electrical 

hydraulic systems. Programming of Programmable Logic Controller for controlling 

electrical pneumatic and electrical hydraulic systems. CNC machines. 
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01206381 ปฏบิตักิารวศิวกรรมอตุสาหการ      1(0-3-2) 

(Industrial Engineering Laboratory) 

วชิาทีต่องเรยีนมากอน : 01206221 

ปฏบิตักิารสาํหรับการศกึษาการทาํงาน  ควบคมุคณุภาพ  ทดลองเชิงสถติ ิ เครือ่งมอืวดั

ตางๆ ในอุตสาหกรรมใชเครื่องกลและขึ้นรูปพลาสตกิ  และโลหะอื่น 

Laboratory on work study, quality control, statistical experiment, use of measuring 

equipment in industry and mechanical machinery, plastic and other metal forming. 

 

01206390 การเตรยีมความพรอมสหกจิศกึษาสาํหรับวศิวกร   3(3-0-6) 

   ( Co-operative Education Preparation for Engineers) 

หลกัการและแนวคดิของสหกจิศกึษา  ความพรอมในการทาํงานรวมกบัผูรวมงาน  

จรยิธรรมในการประกอบวชิาชีพ  การสือ่สารและมนุษยสมัพนัธ  ความปลอดภัยใน

การทาํงานและเทคนคิการปฐมพยาบาลเบื้องตน การบรหิารและการวางแผนในการ

ทาํงาน  ประสทิธภิาพและการประเมนิผลงาน  การเขยีนและนาํเสนอรายงาน  

Principles and concepts of co-operative education. Preparation for working with 

others; ethics in profession; communication and human relation; work safety and 

first-aid techniques; work planning and management; efficiency, effectiveness and 

evaluation of work; report writing  and presentation. 

 

 01206399 การฝกงาน        1 

   ( Internship) 

การฝกงานในสาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการในสถานประกอบการเอกชน ภาครัฐ  

หนวยงานรัฐวสิาหกจิ  หรอืสถานศกึษาโดยมรีะยะเวลาเปนจํานวนไมนอยกวา 240  

ช่ัวโมง  และไมนอยกวา 30  วันทําการ 

Internship  for Industrial Engineering in private enterprises,  government  agencies, 

government entreprises  or academic places at least  240  hours and at least 30 

workdays.   
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01206401 วศิวกรรมความปลอดภัยเบื้องตน                                       1(1-0-2) 

(Introduction to Safety Engineering) 

หลักการเบื้องตนของอุบัตเิหตุความปลอดภัยและการจัดการดานความปลอดภัย

เทคโนโลยแีละความปลอดภัยในที่ทํางาน หลักและวธิกีารในการปองกันอัคคภัียใน

อตุสาหกรรม กฎหมายเกีย่วกบัความปลอดภัยในโรงงานและระบบการจัดการดาน 

อาชีวอนามัย     

Basic principles of accidents, safety and safety management, technology and 

safety in workplaces, principles and methods for preventing fire accident in 

industries, safety laws in factories and occupational health management system. 

 

01206411 เครือ่งมอืและการวดัทางอตุสาหกรรม                            3(3-0-6) 

(Industrial Instrumentation and Measurement) 

วชิาทีต่องเรยีนมากอน : 01206221 

หลักการเบื้องตนและวธิกีารใชเครื่องมอืชนดิแอนะล็อก และดจิิทัลที่ใชกับปญหาทาง

วศิวกรรมอุตสาหการ ทฤษฎกีารวัดเบื้องตน หลักการของตัวแปลงสัญญาณทาง

กลศาสตรและไฟฟา ลักษณะและหลักการใชตัวปรับแตงสัญญาณและเครื่องมอื

แสดงผล การวเิคราะหผลการทดลองวัดโดยใชวธิกีารทางสถติิ          

The characteristics and use of analog and digital instrumentation applicable to  

industrial engineering problems, basic measurement theory, concepts of 

mechanical, electrical sensors, transducers, signal conditioning and recording 

devices, analysis of experimental data using statistical methods. 

 

01206412 วศิวกรรมเครือ่งมอื                                                                    3(3-0-6) 

(Tool Engineering) 

วชิาทีต่องเรยีนมากอน :  01206311 

ทฤษฎขีองการตัดโลหะ เครื่องมอืการตัด สารหลอเย็น มาตรฐานการวัด มาตรวทิยา 

ความเที่ยงตรงของการวัด  อุปกรณนําแนวและอุปกรณจับยดึ  การออกแบบแมพมิพ 

Theory of metal cutting, cutting tools, coolants, measurement standard, 

metrology, accuracy in measurement, jig and fixture, punch and die design. 
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01206413 มลพษิทางอตุสาหกรรม                                               3(3-0-6) 

(Industrial Pollution) 

วชิาทีต่องเรยีนมากอน : 01206311 

มลพษิทางอตุสาหกรรม มลพษิทางอากาศ น้าํทิ้ง ของเสยีอนัตรายและเสยีงเนนหนกัถงึ

แหลงที่มา สาเหตุและผลวธิกีารควบคุม การบําบัดและกําจัดโดยทั่วไป ระบบการจัดการ

สิง่แวดลอม การลดปรมิาณของเสยี หนาทีแ่ละการลงโทษตามกฏหมายสิง่แวดลอมของ

ประเทศไทย 

Industrial pollution; air pollution, waste water, solid waste, hazardous waste and 

noise with emphasis on sources, cause and effects, control, treatment and disposal 

methods, environmental management system, waste minimization, duties and 

punishment according to Thailand’s environmental laws. 

 

01206414 กระบวนการผลติ II                                                   3(3-0-6) 

(Manufacturing Processes II) 

วชิาทีต่องเรยีนมากอน : 01206311 

การเลอืกวสัด ุ เครือ่งจักรและกระบวนการผลติทางอตุสาหกรรม  การวางแผนและ

ควบคุมการผลติ  การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ  การเลอืกอุปกรณเสรมิและ

ระบบชวยการผลติ  การควบคุมเครื่องจักรดวยระบบตัวเลข  การผลติและควบคุมดวย

ระบบอัตโนมัต ิการใชคอมพวิเตอรเพื่อความคลองตัวของการผลติ 

Selection of materials, machines and manufacturing processes, production planning 

and control, quality control and measurement, selection of supporting equipment 

and systems, numerical control, automation, computer aided for flexible 

manufacturing. 

 

01206421 การจําลองสถานการณ                                    3(3-0-6) 

(Simulation) 

วชิาทีต่องเรยีนมากอน :  01206321 

การออกแบบการจําลองแบบเฟนสุม  วธิมีอนติ-คารโล  วธิกีารสรางเลขสุม  การทวน

สอบการทดลองแบบจําลอง  และการใชคอมพวิเตอรแกปญหาทางการจําลอง

สถานการณ 

Stochastic simulation, Monte Carlo techniques, random number generation 

techniques, verification of simulation model, and computer application to simulation 

problems. 
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01206422  การประกันคุณภาพทางอุตสาหกรรม                                               3(3-0-6) 

(Industrial Quality Assurance) 

วชิาทีต่องเรยีนมากอน : 01206322 

หลักการประกันคุณภาพความตองการและขอกําหนดของลูกคาและตลาด การพัฒนา

และจัดการผลติภัณฑ การหาแหลงตนทางและความสมัพนัธกบัผูสงมอบ การประกนั

คุณภาพในกระบวนการผลติ การบรกิารและความสัมพันธกับลูกคา ความรับผิดชอบ

และการรับประกันผลติภัณฑ การคุมครองผูบรโิภค  ตนทุนและระบบสารสนเทศ

คุณภาพ  การตรวจประเมนิคุณภาพ          

Quality assurance principles, market and customer needs and requirements, 

product development and management, sourcing  and supplier relation, quality 

assurance in manufacturing process, customer service and relations, product 

liability and warranty, consumer protection, quality cost and information system, 

quality audit. 

 

01206423 การออกแบบแผนการทดลองขัน้สูงสาํหรับวศิวกร                                 3(3-0-6) 

(Advanced Experimental Design for Engineers) 

วชิาทีต่องเรยีนมากอน : 01206223 

เทคนคิการปรับปรุงคณุภาพ ความสมัพนัธระหวางปจจัยในระบบงานอตุสาหกรรมและ

ปญหา การวเิคราะหทางสถติแิละการออกแบบระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม ตัว

แบบคณติศาสตรขั้นสงู  การวเิคราะหตวัแปรผิวสะทอน และวธิกีารทากชู ิ

Quality improvement techniques, relationship between factors in the industrial 

systems and their problems, statistical analysis and design of control in industrial 

work, advanced mathematical models, response surface methodology, and Taguchi 

method. 

 

01206424 วศิวกรรมคณุภาพ                                                  3(3-0-6) 

(Quality Engineering) 

วชิาทีต่องเรยีนมากอน : 01206322 

แนวคดิทางวศิวกรรมคุณภาพ การออกแบบและกําหนดลักษณะเฉพาะของผลติภัณฑ 

การออกแบบและวางแผนกระบวนการ การควบคมุกระบวนการเชิงวศิวกรรม การ

ตรวจสอบและการวดัเทคโนโลย ีมาตรวทิยาและการเทยีบมาตรฐาน   การวเิคราะห

ระบบการวดั  การปรับปรุงคณุภาพเชิงวศิวกรรม  การประยกุตใชคอมพวิเตอรทาง

วศิวกรรมคณุภาพ 
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Quality engineering concepts, product design and specification, process design  and 

planning, engineering process control, inspection and  gauging, metrology 

technologies and calibration, measurement  system analysis, engineering quality 

improvement, applications of computer in quality engineering. 

 

01206425 การวจัิยการดาํเนนิงานสาํหรับวศิวกร II                        3(3-0-6) 

(Operations Research for Engineers II) 

วชิาทีต่องเรยีนมากอน : 01206321 

       เทคนคิการแกปญหากําหนดการที่ไมเปนเชิงเสนกําหนดการเลขฐานสอง  กําหนดการ  

   เลขจํานวนเต็ม  กําหนดการเรขาคณติ  กําหนดการเชิงพลวัต  เทคนคิการขยายและ  

   จํากัดเขต ทฤษฎแีถวคอย เทคนคิการแกปญหาทีม่คีวามนาจะเปน  ลกูโซมารคอฟและ 

   แบบจําลอง    

         Techniques for solving non-linear programming problems: binary programming,  

    integer programming, geometric programming, dynamic programming, branch and  

    bound technique. Queuing theory. Techniques for solving probabilistic problems:  

    Markov chain and simulation model. 

 

01206431 การจัดการอตุสาหกรรม       3(3-0-6) 

(Industrial Management) 

การจัดองคการและการจัดการในอตุสาหกรรม แนวคดิและทฤษฎขีองการจัดการ การ

วเิคราะหปญหาและกระบวนการแกปญหา  ทฤษฎขีององคกร  ภาระหนาทีข่องฝาย

จัดการ  การควบคมุดแูลและการประเมนิผลการทาํงาน  การวเิคราะหปจจัยจูงใจใน

การทาํงาน  ภาวะผูนํา  จรยิธรรมและจรรยาบรรณของวศิวกร  การปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมและมนุษยสัมพันธในการทํางาน 

Industrial organization and management concepts and theories of management, 

problem analysis and problem solving process, organizational theories, function of 

management, controlling and performance evaluation, motivational tools, 

leadership, ethics and responsibility of engineers, behavior modification and 

interpersonal skills. 
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01206432 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการสาํหรับวศิวกร            3(3-0-6) 

(Management Information System for Engineers) 

วชิาทีต่องเรยีนมากอน : 01206361 

บทบาทของระบบขอมูลในการจัดการและกระบวนการตัดสนิใจ  การพัฒนาของระบบ

ขอมูลจากการวางแผนและการออกแบบโดยละเอยีด  ทฤษฎขีองระบบขอมูล  คุณคา

ของขอมูลตัวอยางและการประยุกต  การใชระบบขอมูลและผลที่มตีอการปฏบิัตกิาร

ขององคการ 

The role of the information system in the management and decision making 

process, detailed development of management information systems through 

planning, design and implementation, introduction to information theory, the value 

of information, the information system and changes in the organization, examples 

and applications. 

 

01206441 การวเิคราะหความเสี่ยงทางวศิวกรรม                                           3(3-0-6) 

(Engineering Risk Analysis) 

วชิาทีต่องเรยีนมากอน : 01206221 และ 01206251      

การจัดการความเสีย่งทางวศิวกรรม ชนดิและการแบงประเภทของความเสีย่งจาก

ปจจัยทั้งภายนอกและภายใน เครือ่งมอืและเทคนคิสาํหรับการวเิคราะหระบบ ระบบ

การควบคุมภายในเพื่อลดและปองกันความผิดพลาดจากระบบที่ถูกออกแบบ 

Engineering risk management, types and classifical of risk from both internal and 

external factors, tools and techniques for system analysis, internal control system 

reduce and prevent error of designed system. 

 

01206442 การจัดการพลงังาน                                                                      3(3-0-6) 

(Energy Management) 

วชิาทีต่องเรยีนมากอน : 01206341 

การอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจสอบและวเิคราะหการใช

พลงังานของระบบแสงสวาง ระบบปรับอากาศ ระบบพลังงานความรอน ระบบเครือ่ง

อัดอากาศ และระบบไฟฟา แผนภูมสิมดุลวัตถุดบิและผลติภัณฑ เทคนคิสําหรับการ

อนุรักษพลังงาน การประยุกตวศิวกรรมคุณคาในการอนุรักษพลังงาน  

Energy conservation in industrial plants; audit and analysis of energy consumptions 

of lighting, air-conditioned, heat energy, air compression, and electrical systems; 

materials and products balance chart; techniques for energy conservation; value 

engineering applications in energy conservation. 
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01206443 การยศาสตร                                                                 3(3-0-6) 

(Ergonomics) 

วชิาทีต่องเรยีนมากอน : 01206341 

แนวคดิในการออกแบบผลติภัณฑและการบรกิาร การออกแบบกระบวนการ การ

ปองกันบาดเจ็บ  การออกแบบสถานที่ทํางาน  หลักการของสรรีะ  ระบบสัมผัส  

กายภาพและจิตวทิยาของมนุษยเนนผูบรโิภค  และพนักงานขององคกรทั้งระดบั

ปฏบิตักิารและบรหิาร 

Concepts of products and services designs, process design, injury prevention and 

workplace design; principles of anthropometry, human sensory, physiology and 

psychology of human being emphasis on customers and blue-and white-collar 

workers in organizations. 

 

01206444 การพยากรณทางอตุสาหกรรม                                                       3(3-0-6) 

(Industrial Forecasting) 

วชิาทีต่องเรยีนมากอน : 01206221 

หลกัการวเิคราะหและพยากรณแนวโนมของการเปลีย่นแปลงทางอตุสาหกรรมโดย

พจิารณาจากหลกัวธิเีชิงปรมิาณทางสถติแิละการพฒันาโครงงานทางดาน

อตุสาหกรรม  กรณศีกึษาและแบบจําลองทางการพยากรณ 

General approaches to forecasting and analysis of industrial trends, quantitative 

and statistical methods, industrial projects development, case study and forecasting 

simulation. 

 

 01206445 การควบคุมสนิคาคงคลัง                    3(3-0-6) 

(Inventory Control) 

วชิาทีต่องเรยีนมากอน : 01206321 

การศกึษาระดบัสนิคาคงคลงั การสรางแบบจําลองทางคณติศาสตรของระบบสนิคาคง

คลังเพื่อศกึษาถงึการเปลี่ยนแปลงของอุปสงคและอุปทานตางๆ แบบจําลองพลวัต การ

พยากรณความตองการ ลดีไทมและผลทีม่ตีอแบบจําลองทีส่รางขึ้น 

Study of inventory systems: deterministic and probabilistic models, fixed versus 

variable reorderinterval, dynamic and multistage models, statistical forecasting of 

demands and lead times, effects on the inventory models.    

 

 

 



29 
 

01206446 วศิวกรรมคณุคา                                                                          3(3-0-6) 

(Value Engineering) 

วชิาทีต่องเรยีนมากอน : 01206311 

วธิกีารของวศิวกรรมคณุคา การประยกุตวธิขีองวศิวกรรมคณุคาในการวเิคราะห

ผลติภัณฑ  ออกแบบผลติภัณฑและกรรมวธิกีารผลติตลอดจนการจัดซื้อวัตถุดบิเพื่อ

ลดตนทุนการผลติโดยไมทําใหคุณคาของผลติภัณฑลดลง  มกีารนําเสนอกรณศีกึษา

และทดลองกับปญหาที่เกดิขึ้นจริง 

Introduction to value engineering methodology, applications of value engineering 

methodology to product analysis, product design and manufacturing processes, 

study of material costs in order to achieve cost improvement without loss of 

product value, case studies and problems discussion. 

 

01206447 การวดัและการบรหิารผลติภาพ                                                       3(3-0-6) 

(Productivity Measurement and Management) 

วชิาทีต่องเรยีนมากอน : 01206341 

แนวคดิเครื่องมอืและเทคนคิในการวัดผลติภาพในระดับองคกรฝายและบุคลากร ดัชนคีาช้ี

วัดการจัดกลุมดานสารสนเทศและการรายงาน การวเิคราะหขอมูลเพือ่การตดัสนิใจและ

การปรับปรุง นําการวัดผลติภาพเขาเปนสวนหนึ่งของการวัดผลการทํางาน การเช่ือมโยง

ผลติภาพกบัความสามารถในการทาํกาํไร  คณุภาพ  คณุภาพชีวติในการทาํงาน  

นวตักรรม  ประสทิธผิลและประสทิธภิาพ 

Concepts, tools, and techniques for productivity measurement at the organizational, 

functional and individual levels; measure index, information grouping and reporting, 

information analysis for decisions and improvement.  Integrating productivity with 

performance measurement: profitability, quality, quality of work life, innovation, 

effectiveness, and efficiency. 

 

01206448 การควบคมุการผลติระดบัโรงงาน                                                     3(3-0-6) 

(Shop Floor Control) 

วชิาทีต่องเรยีนมากอน : 01206341 

แนวคดิการควบคุมการผลติยุคใหม ระบบการควบคุมการผลติระดับโรงงาน เทคนคิและ

กระบวนการในการวางแผนและควบคมุการผลติโดยเนนหลกัดานการจัดตารางการ

ดาํเนนิงานดานการผลติ 
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Concepts of modern production control, production control system, techniques and 

process of production planning and control with emphasis on manufacturing 

scheduling. 

 

01206451 กฎหมายอตุสาหกรรมและพาณชิยกรรม                                            3(3-0-6) 

(Industrial and Commercial Laws) 

ความสมัพนัธระหวางกฎหมายและธรุกจิ  กฎหมายทีเ่กีย่วของกบัการประกอบ

อตุสาหกรรมและพาณชิยกรรมซึง่ครอบคลมุกฎหมายโรงงาน  กฎหมายวตัถอุนัตราย  

กฎหมายแรงงาน  กฎหมายสิง่แวดลอม  กฎหมายเกีย่วกบัการผลติและมาตรฐาน

ผลติภัณฑอตุสาหกรรม  และกฎหมาย เกี่ยวกับการประกอบวชิาชีพวศิวกรรม 

The relationship between laws and business, the laws relating to industrial and 

commercial operation: factory laws, hazard-material laws, labor laws, 

environmental laws, laws of production and industrial product standards, and laws 

relating to engineering profession. 

 

  01206452 การวเิคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรม                                           3(3-0-6) 

(Industrial Cost Analysis) 

วชิาทีต่องเรยีนมากอน : 01206221 

   แนวคดิพื้นฐานดานการบญัชีการเงิน การวเิคราะหทางการเงินและการบญัชีตนทนุ  

แนวคดิเกี่ยวกับตนทุน การคดิตนทนุแบบดั้งเดมิและแบบตามกจิกรรม การประมาณ 

ตนทนุ  การวเิคราะหตนทนุ  ปรมิาณและกาํไร  การจัดทาํงบประมาณแมบท และการ

จัดงบประมาณ  ระบบตนทุน  ตนทุนงานสั่งทํา ตนทุนกระบวนการและการจัดสรรตนทุน  

Basic concepts of financial accounting, financial analysis and cost accounting.  Cost 

concepts,  traditional costing and activity – based costing, cost estimation, cost-

volume-profit analysis, master  budgeting,  and capital budgeting. Cost system, job 

costing, process costing, and cost allocation. 
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01206453 การศกึษาความเปนไปไดของโครงการอุตสาหกรรม                               3(3-0-6) 

(Industrial Project Feasibility Study) 

วชิาทีต่องเรยีนมากอน : 01206251 

ศกึษาวเิคราะหและประเมนิผลปจจัยตางๆที่เกี่ยวของกับความเปนไปไดของโครงการ

อตุสาหกรรมในดานการตลาด เทคนคิ  การบรหิาร  การเงิน  เศรษฐศาสตร ผลกระทบ

ของโครงการและอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วของ  โดยจะเปนการวเิคราะหและประเมนิผลทั้งเชิง

ปรมิาณและเชิงคณุภาพ 

Basic knowledge for preparation, analysis and appraisal of industrial projects 

feasibility study in various aspects in marketing, techniuqes, management, 

financing, economic, impacts and other related aspects with emphasis on 

quantitative and qualitative approaches. 

 

01206461 วศิวกรรมระบบ                                                               3(3-0-6) 

(System Engineering) 

วชิาทีต่องเรยีนมากอน : 01206221 

การประยกุตวงจรชีวติหรอืวศิวกรรมควบขนานสาํหรับการออกแบบระบบสาํหรับ

ผลติภัณฑ  การบรกิารและระบบการจัดการกระบวนการ การออกแบบความตองการ

ในการดําเนนิการ นโยบายการซอมบํารุงและสนับสนุนการออกแบบระบบใหมคีวาม

ไวใจได ความสามารถในการซอมบํารุง การสนับสนุนลอจิสตกิส ปจจัยมนุษยความ

เปนไปไดในทางเศรษฐศาสตรความสามารถในการผลติ การกําจัดการจัดการเพื่อการ

ออกแบบโดยคาํนงึถงึความเสีย่งและลกูโซผูสงมอบและผูบรโิภค 

Applications of life-cycle or concurrent engineering for system design for products, 

services, and management-based systems,  a design process,   operational 

requirements, maintenance and support policies,  design for system reliability,  

maintainability,  logistic support, human factors, economic feasibility, produce-

ability, and retirement, design management  issues risk, and supply and consumer 

chain. 
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01206462 การออกแบบและจัดการระบบลอจิสตกิส                                           3(3-0-6) 

(Logistics System Design and Management) 

วชิาทีต่องเรยีนมากอน : 01206321            

การวเิคราะหการไหลเชิงกายภาพและไมเชิงกายภาพสาํหรับลกูโซผูสงมอบ ผูผลติ-

ลกูคา และสาํหรับหนวยงานในองคกรการผลติการเขาใจวงจรชีวติของระบบ บทบาท

และความสําคัญของ ลอจิสตกิส การออกแบบและการวางแผนสาํหรับการทาํให 

เกดิผลความสามารถในการวเิคราะหปญหาลอจิสตกิสเพื่อการตัดสนิใจในเชิงแกไข 

และปองกัน  

Analysis of the physical and non-physical flows for the supplier - producer - 

customer chain and for  the functional units in a producer organization, understanding 

of system life-cycle,  roles and importance of logistics,  design and planning for 

implementing a logistic, ability to analyze logistic problems for corrective and 

preventive decision making. 

 

  01206463 ระบบการวางแผนการจัดการทรัพยากรองคกร              3(3-0-6) 

  ( Enterprise Resources Planning)  

  วชิาทีต่องเรยีนมากอน :  01206342 และ 01206361  

ระบบการวางแผนการจดัการทรัพยากร องคกรในบทบาทบูรณาการขอมูลและการ

ดําเนนิการขององคกร สถาปตยกรรมระบบของระบบการวางแผนการจดัการทรัพยากร

องคกร ความสัมพันธและการเชื่อมโยงกับการเงนิและบัญชี การประยกุตใชทฤษฎกีาร

วางแผนและการควบคุมการผลติในระบบสารสนเทศ วงจรชีวติของระบบการวางแผนการ

จดัการทรัพยากรองคกรทีป่ระกอบดวยการนาํระบบเขาสูการดาํเนนิงาน การใชระบบกับ

กระบวนการดาํเนนิการและการดแูลรักษา การปรับปรุงกระบวนการการดาํเนนิงานดวย

ระบบการวางแผนการจดัการทรัพยากรองคกร การวดัผลและจัดการดําเนนิงานองคกร 

Enterprise Resources Planning (ERP) as enterprise functions integrator. ERP system 

architecture, relationships with finantial and accounting. Applied production planning and 

control theory in information system. ERP life cycles including implementation, operation, 

and maintenance. Business process improvement using ERP. Enterprise performance 

measurement and management. 
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01206464 การจัดการและสรางตัวแบบหวงโซอุปทาน                                            3(3-0-6) 

(Supply Chain Management and Modeling) 

วชิาที่ตองเรียนมากอน :   01206321            

องคประกอบของโครงขายหวงโซอุปทาน การสรางตวัแบบทางคณติศาสตรและปญหา

โครงขาย การออกแบบระบบการกระจายสนิคาในหวงโซอุปทาน ปญหาที่ตัง้และการจัดสรร

โรงงาน เทคนคิการพยากรณ การจัดการสนิคาคงคลังและคลังสนิคา ปญหาการเลอืกผู

จัดซื้อ การออกแบบระบบขนสง ปญหาการจัดเสนทางสําหรับยานพาหนะ ปญหาการ

เดนิทางของเซลสแมน การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

Elements of supply chain networks. Mathematical modeling and network problems. 

Distribution network design. Facility location and allocation problem. Forecasting 

techniques. Inventory and warehouse management.  Sourcing decision problem. 

Transportation system design, Vehicle routing problem. Traveling salesman problem. 

Information technology management. 

 

  01206471 วศิวกรรมการซอมบาํรุง                                          3(3-0-6) 

(Maintenance Engineering) 

วชิาทีต่องเรยีนมากอน : 01206221 

แนวความคดิในงานซอมบํารุงสถติกิารชํารุดขัดของและการวเิคราะหสาเหตุระบบซอม

บาํรุงปองกนั  การวางแผนและควบคมุกจิกรรมซอมบาํรุง  การควบคมุอะไหล  

ทรัพยากรบุคคลในงานซอมบํารุง การวัดผลงานซอมบํารุงและการประเมนิระบบเพื่อการ

ปรับปรุง 

Maintenance concepts, failure statistics and causes analysis, preventive maintenance 

system, planning and control of maintenance activities, spare parts controls, human 

resources for maintenance works, maintenance performance measurement and system 

appraisal for improvement. 

 

01206472 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม                                                        3(3-0-6) 

(Industrial Safety) 

วชิาทีต่องเรยีนมากอน : 01206311 หรอื 01213215 

กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในอุตสาหกรรม  การปองกันอุบัตเิหตุ  ความสัมพันธ

ระหวางการออกแบบเพือ่ความปลอดภัยและประสทิธภิาพการผลติ  การวเิคราะหความ

เสี่ยง หลักการการควบคุมสภาพแวดลอมทางอุตสาหกรรมระบบการจัดการดานความ

ความปลอดภัยจิตวทิยาอุตสาหกรรมและเทคนคิการปฐมพยาบาล 

 



34 
 

Industrial safety laws, accident prevention techniques, relationship of safety 

designs to production efficiency, risk analysis, principles of industrial environmental 

control, safety management system and industrial psychology and first aid 

techniques. 

 

01206490 สหกจิศกึษา        6  

 ( Co-operative Education) 

การปฏบิัตงิานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานช่ัวคราว  เพื่อใหได 

ประสบการณจากการไปปฏบิัติงานที่ไดรับมอบหมาย 

On the job training as a temporary employee in order to get experiences from the 

assignment. 

 

01206495 การเตรยีมโครงงานวศิวกรรมอตุสาหการ                       1(0-3-2) 

(Industrial Engineering Project Preparation) 

 การจัดเตรยีมขอเสนอโครงงาน การตรวจเอกสารและรายงานความกาวหนา  

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

 

  01206496 เรือ่งเฉพาะทางวศิวกรรมอตุสาหการ     1-3 

(Selected Topics in Industrial Engineering) 

เรือ่งเฉพาะทางวศิวกรรมอุตสาหการในระดับปรญิญาตรหัีวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละ

ภาคการศกึษา 

Selected topics in industrial engineering at the bachelor’s degree level. Topics are 

subject to change each semester. 

 

01206497 สมัมนา                               1                                                                                                                   

(Seminar) 

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวศิวกรรมอุตสาหการในระดบัปรญิญาตรี        

Presentation and discussion on current interesting topics in industrial engineering at 

the bachelor’s degree level. 
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01206498 ปญหาพเิศษ               1-3      

   (Special Problems) 

การศกึษาคนควาทางวศิวกรรมอตุสาหการระดบัปรญิญาตร ีและเรยีบเรยีงเขยีนเปน

รายงาน 

Study and research in industrial engineering at the bachelor’s degree level  and 

compile in written reports.   

 

01206499 โครงงานวศิวกรรมอตุสาหการ                          2(0-6-3)

   (Industrial Engineering Project)  

วชิาทีต่องเรยีนมากอน : 01206495 

   โครงงานที่นาสนใจในแขนงตางๆ ของวศิวกรรมอุตสาหการ 

 Projects of practical interest in various fields of industrial engineering. 

 



ชั้นปีที่ (ปีการศกึษา)
ภาคการศึกษา
หน่วยกติลงทะเบยีน
คะแนนเฉลี่ย
หน่วยกิตรวม
GPA
หน่วยกิตต่อภาค

3 01205201 1

1 01200101 3 01204111 3 1 01206312 3 01206425

3 01208111 3 1

3 3 01208222

3 01999021 1

1 01175xxx 3 01206431

3 01417167 3 01417168 3 3 01206472

3 01206322 3

3 3 01206251 3 3

3 01xxxxxx 3 01206222 3 01206342

1 3 01206361

1 01175xxx 3 01206223 3 1 01206497

3 01403117

3 01355xxx 1 01403114 3 3 1 3 01206343 1 2 01206499

3 01420111 3 01420112 3 3 01206311

1 01420113 1 01420114 4 01206362

3 01355xxx 3

3 3 3

3 3

3

แบบบันทึกผลการเรียนของนิสิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ  ปี พ.ศ. .........................
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อ ........................................... นามสกุล .............................................. เลขประจําตัว .......................................
อาจารย์ที่ปรึกษา ..................................................................... รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา ......................................

1 (255...) 2 (255…) 3 (255...) 4 (255...)
ต้น ปลาย ฤดูร้อน    ต้น ปลาย ฤดูร้อน ต้น ปลาย ฤดูร้อน ต้น ปลาย

17 21 22 19 18 17 17 18

01205202

01208302

01208241

01208221

01208381

01206221

01206471

01417267 01206321 01206452
H

01208281

01206341

01xxxxxx 01206381

01213211

 S
01xxxxxx

 Sc/M

01355xxx

01xxxxxx
 Sc/M

01206399

E

E

FE

 E

FE

01206495

ความหมายของอักษรย่อบน BLOCK
H       =  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

S        =  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

Sc/M  =  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์

E        =  วิชาเฉพาะเลือก

FE      =  วิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ : หน่วยกิตภาคฤดูร้อนให้รวมกับภาคต้น



ชั้นปีที่ (ปีการศกึษา)
ภาคการศึกษา
หน่วยกติลงทะเบยีน
คะแนนเฉลี่ย
หน่วยกิตรวม
GPA
หน่วยกิตต่อภาค

3 01205201 1

1 01200101 3 01204111 4 01206362

3 01208111 3 3 6

3 3 01208222 1 1 01206399

3 01999021 3 01206425

1 01175xxx 1 01206312

3 01417167 3 01417168 3 3 01206431

3 01206322

3 3 01206251 3 3 01206342

3 01xxxxxx 3 01206222 3 3 01206361

1 3

1 01175xxx 3 01206223 3 3 01206343 1 01206497

3 01403117 3 01206390

3 01355xxx 1 01403114 3 1 1 01206495 2 01206499

3 01420111 3 01420112 3 3 3 01206472

1 01420113 1 01420114

3 01355xxx 3

3 3

3 3

แบบบันทึกผลการเรียนของนิสิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ (สําหรับนิสิตสหกิจศึกษา) ปี พ.ศ. .........................
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อ ........................................... นามสกุล .............................................. เลขประจําตัว .......................................
อาจารย์ที่ปรึกษา ..................................................................... รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา ......................................

1 (255...) 2 (255…) 3 (255...) 4 (255...)
ต้น ปลาย ฤดูร้อน    ต้น ปลาย ฤดูร้อน ต้น ปลาย ฤดูร้อน ต้น ปลาย

17 21 22 22 21 21 6 19

01205202

0120830201208241

01208221 01208381

01206221

01417267 01206321
H

01208281

01206341

01206452

01206471

01xxxxxx 01206381

01213211

 S

01xxxxxx
 Sc/M

01206311

01355xxx

 Sc/M
01xxxxxx

01206490

 E

E

ความหมายของอักษรย่อบน BLOCK
H       =  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

S        =  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

Sc/M  =  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์

E        =  วิชาเฉพาะเลือก

FE      =  วิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ : หน่วยกิตภาคฤดูร้อนให้รวมกับภาคต้น




