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ตารางเทียบโอนรายวิชา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 

ล ำดับ
ที ่

รำยวิชำท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รำยวิชำท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 กำรเทียบโอนวิชำ
หลักสูตร 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

1 1302 201 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) 
  ความสัมพันธ์ระหว่าง โครงสร้าง สมบัติ 

กระบวนการผลิต และ การประยุกต์ใช้งานของกลุ่มวัสดุ
วิศวกรรมหลัก อาทิ โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และ วัสดุ
รวม แผนภูมิสมดุลของเฟสและการแปรความ สมบัติ
ทางกล และ การเสื่อมสภาพของวัสดุ  

3(3-0-6) 1302 201 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) 
           โครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และ      
การประยุกต์ใช้งานของกลุ่มวัสดุวิศวกรรมหลัก โลหะ 
พอลิเมอร์ เซรามิกและวัสดุรวม แผนภูมิสมดุลของเฟส
และการแปรความ สมบัติทางกล และการเสื่อมสภาพ
ของวัสดุ  

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

2 1302 202 สถิติวิศวกรรม (Engineering Statistics) 
ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การพิสูจน์

เชิงสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและ
สหสัมพันธ์ การใช้วิธีการทางสถิติเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การแก้ปัญหา 

3(3-0-6) 1302 202 สถิติวิศวกรรม (Engineering Statistics) 
            ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การพิสูจน์
เชิงสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและ
สหสัมพันธ์ การใช้วิธีการทางสถิติเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การแก้ปัญหา 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

3 1302 203 การบริหารงานอุตสาหกรรม (Industrial 
Management) 

พื้นฐานแนวความคิดด้านการจัดการ  วิธีการ
ก า ร เพิ่ ม ผ ลผลิ ต  ค ว ามสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล           
กา รท า ง าน เป็ นที ม  ค วามปลอดภั ย ใน โ ร ง ง าน
อุตสาหกรรม กฎหมายธุรกิจ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
เบื้องต้น วิเคราะห์การเงิน การตลาด  การบริหาร
โครงการ   การผลิตแบบลีน 

3(3-0-6) 1302 207 การบริหารงานอุตสาหกรรม (Industrial 
Management) 
              หลักการด้านการจัดการ วิธีการการเพิ่ม
ผลผลิต ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การท างานเป็นทีม 
ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเบื้องต้น วิเคราะห์การเงิน 
การตลาด การบริหารโครงการ การผลิตแบบลีน 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

4 1302 204 การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
(Engineering Drawing using Computer Software) 

การใ ช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยใน       
การเขียนแบบในงานวิศวกรรมอุตสาหการ  

1(0-3-0) 1302 203 การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
(Engineering Drawing using Computer Software) 
             การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยใน     
การเขียนแบบในงานวิศวกรรมอุตสาหการ  

1(0-3-0) เทียบได ้ เทียบได ้

5 1302 205 ปฏิบัติการงานผลติ 1 (Manufacturing Laboratory I) 1(0-3-0) 1302 204 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล (Machine Tool Practice) 1(0-3-0) เทียบได ้ เทียบได ้
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ล ำดับ
ที ่

รำยวิชำท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รำยวิชำท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 กำรเทียบโอนวิชำ
หลักสูตร 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

การไส การกัด การกลึง การเจียระไนโลหะ 
การลับเครื่องมือตัด  มีดกลึง  การท าเกลียวนอกและ
เกลียวใน ดอกสว่าน ดอกกัด กัดเฟือง  และการใช้หัว
แบ่ง  การเช่ือมแก๊ส  

             การไส การกัด การกลึง การเจียระไนโลหะ 
เครื่องมือตัดและการลับมีดกลึง การท าเกลียวนอกและ  
เกลียวใน ดอกสว่าน ดอกกัด กัดเฟือง และการใช้หัว
แบ่ง การเชื่อมแก๊ส 

6 1302 206 วิศวกรรมความปลอดภัยในอุตสาหกรรม (Industrial 
Safety Engineering) 

หลักการป้องกันความสูญเสีย การออกแบบ 
การวิเคราะห์และควบคุมอันตรายในสถานที่ท างาน 
องค์ประกอบของมนุษย์  เทคนิคของระบบความ
ปลอดภัย หลักการบริหารความปลอดภัย และกฎหมาย
ความปลอดภัย 

 1302 205 วิศวกรรมความปลอดภัยในอุตสาหกรรม (Industrial 
Safety Engineering) 
             หลักการบริหารความปลอดภัย การรายงาน
และป้องกันอุบัติเหตุ องค์กรความปลอดภัยและ
โครงงานด้านความปลอดภัย เครื่องมือในการบริหาร
ความปลอดภัย การออกแบบเพื่อความปลอดภัย 
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล สีและสัญลักษณ์เพื่อความ
ปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัยและกฎหมายความ
ปลอดภัย  

3(3-0-6) 
 

เทียบได ้ เทียบได ้

7 1302 207 โลหะวิทยาวิศวกรรม (Engineering Metallurgy) 
โครงสร้างและพฤติกรรมของโลหะ แผนภูมิ

ของเฟส การเปลี่ยนเฟสในโลหะ กรรมวิธีทางความร้อน
ของโลหะผสม การท าให้แข็งโดยการบ่มแข็ง กรรมวิธี
การอบชุบเหล็กกล้า เหล็กกล้าและ เหล็กกล้าผสม 
เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กหล่อ โลหะผสมและโลหะ      
ที่ไม่ใช่เหล็ก โลหะผสมพิเศษ โลหะวิทยาผง การสึกหรอ
ของโลหะ การกัดกร่อนของโลหะ  

3(2-3-4) 1302 208 โลหะวิทยาวิศวกรรม (Engineering Metallurgy)  
             โครงสร้างและพฤติกรรมของโลหะ แผนภูมิ
ของเฟส การเปลี่ยนเฟสในโลหะ กรรมวิธีทางความร้อน
ของโลหะผสม การท าให้แข็งโดยการบ่มแข็ง กรรมวิธี
การอบชุบเหล็กกล้า เหล็กกล้าและ เหล็กกล้าผสม 
เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กหล่อ โลหะผสมและโลหะที่
ไม่ใช่เหล็ก โลหะผสมพิเศษ โลหะวิทยาผง โลหะวิทยา
งานเชื่อม  การสึกหรอของโลหะ การกัดกร่อนของโลหะ 

3(2-3-4) เทียบได ้ เทียบได ้

8 1302 208 ปฏิบัติการงานผลติ 2 (Manufacturing Laboratory II) 
อุปกรณ์พิเศษของเครื่องกลึง เครื่องกัด งาน

เจียระไนราบ เจียระไนทรงกระบอก งานตรวจสอบ
ช้ินงาน งานเช่ือมช้ันสูง เช่ือมมิก เช่ือมทิก เช่ือมใต้ฟ
ลักซ์ การหล่อ  การอบชุบ ระบบนิวเนตริกส์เบื้องต้น

1(0-3-0) 1302 308 ปฏิบัติการงานผลติ (Manufacturing Laboratory) 
            อุปกรณ์พิเศษของเครื่องกลึง เครื่องกัด งาน
เจียระไนราบ เจียระไนทรงกระบอก งานตรวจสอบ
ช้ินงาน งานเช่ือมช้ันสูง เช่ือมมิก เช่ือมทิก เช่ือมใต้ฟ
ลักซ์ การหล่อ การอบชุบ ระบบนิวเมตริกส์เบื้องต้น     

1(0-3-0) เทียบได ้ เทียบได ้
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ล ำดับ
ที ่

รำยวิชำท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รำยวิชำท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 กำรเทียบโอนวิชำ
หลักสูตร 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

และการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล  การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล 
9 1302 301 ปฏิบัติการการจดัการทางวิศวกรรม 1 (Engineering 

Management Laboratory l ) 
ป ฏิ บั ติ ก า ร แ ล ะ ก า ร ฝึ ก ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม

คอมพิวเตอร์ที่สอดคล้องกับรายวิชา การศึกษางาน
อุตสาหกรรม การวิจัยและด าเนินงาน สถิติวิศวกรรม 
และ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

1(0-3-0) 1302 301 ปฏิบัติการการจดัการทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 
(Industrial Management Laboratory I) 
           ปฏิบัติการและการฝึกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่สอดคล้องกับรายวิชา การศึกษางานอุตสาหกรรม   
ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ด า เ นิ น ง า น  ส ถิ ติ วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

1(0-3-0) เทียบได ้ เทียบได ้

10 1302 302 การศึกษางานอุตสาหกรรม (Industrial Work Study) 
การเคลื่อนไหวและเวลา หลักการเคลื่อนไหว

แบบประหยั ด  กา ร ใ ช้ ไ ดอะแกรมและแผนภู มิ
กระบวนการผลิต แผนภูมิคน-เครื่องจักร การศึกษา    
การ เคลื่ อนไหวอย่ างละเอียด หรื อแบบจุลภาค         
สูตรค านวณเวลามาตรฐาน การสุ่มตัวอย่าง การประเมิน
ประสิทธิภาพ ระบบข้อมูลมาตรฐาน และการใช้อุปกรณ์
ให้เหมาะสมกับสถานท่ีปฏิบัติงาน 

3(3-0-6) 1302 302 การศึกษางานอุตสาหกรรม (Industrial Work Study) 
            การเคลื่อนไหวและเวลา หลักการเคลื่อนไหว
แบบประหยั ด  กา ร ใ ช้ ไ ดอะแกรมและแผนภู มิ
กระบวนการผลิต แผนภูมิคน-เครื่องจักร การศึกษา   
การเคลื่อนไหวอย่างละเอียด หรือแบบจุลภาค สูตร
ค านวณเวลามาตรฐาน การสุ่มตัวอย่าง การประเมิน
ประสิทธิภาพ ระบบข้อมูลมาตรฐาน และการใช้อุปกรณ์
ให้เหมาะสมกับสถานท่ีปฏิบัติงาน 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

11 1302 303 การวิจัยด า เนินงาน (Operations Research)
 แนะน าเกี่ยวกับการวิจัยการด าเนินงานใน   
การแก้ ปัญหา  โดย เน้ นการ ใ ช้แบบจ าลอ งทา ง
คณิตศาสตร์ การจัดโปรแกรมเชิงเส้น รูปแบบการขนส่ง  
ทฤษฎี ของ เกมส์  ทฤษฎี การจั ดสายการบริ การ 
แบบจ าลองวัสดุคงคลัง และการจ าลองแบบปัญหาเพื่อ
ใช้ในการตัดสินใจ 

3(3-0-6) 1302 303 การวิจัยด าเนินงาน (Operations Research)  
            การวิจัยการด าเนินงานในการแก้ปัญหา โดย
เน้นการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ การจัดโปรแกรม
เชิงเส้น รูปแบบการขนส่ง ทฤษฎีของเกมส์ ทฤษฎี     
การจัดสายการบริการ แบบจ าลองวัสดุคงคลัง และ    
การจ าลองแบบปัญหาเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

12 1302 304  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economics) 
วิ ธี ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ   ค่ า เ สื่ อ ม ร า ค า           

การประเมินค่าการทดแทนทรัพย์สิน ความเสี่ยงและ
ความไม่แน่นอน การประมาณค่าผลสืบเนื่องของภาษี

3(3-0-6) 1302 304 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economics) 
            วิ ธี ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ  ค่ า เ สื่ อ ม ร า ค า            
การประเมินค่าการทดแทนทรัพย์สิน ความเสี่ยงและ              
ความไม่แน่นอน การประมาณค่าผลสืบเนื่องของภาษี

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้
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ล ำดับ
ที ่

รำยวิชำท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รำยวิชำท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 กำรเทียบโอนวิชำ
หลักสูตร 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

เงินได้ เงินได้ 
13 1302 305 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)  

            การบริหารด้านการควบคุมคุณภาพ เทคนิค
การควบคุมคุณภาพต่าง  ๆ  ความน่าเ ช่ือถือทาง
วิศวกรรมในกระบวนการผลิต  
 

3(3-0-6) 1302 305 การควบคุมคณุภาพ (Quality Control) 
           การบริหารด้านการควบคุมคุณภาพ เทคนิค
การควบคุมคุณภาพ ความน่าเช่ือถือทางวิศวกรรม        
ในกระบวนการผลิต 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

14 1302 306  กรรมวิธีการผลติ (Manufacturing Processes) 
กรรมวิธีการผลิต เช่น การหล่อ การขึ้นรูป 

การแปรรูปช้ินงานและการเช่ือม ความสัมพันธ์ของ
กรรมวิธีผลิตและการเลือกใช้วัสดุ   การพิจารณา
ค่าใช้จ่ายในแต่ละกรรมวิธีผลิต   

3(3-0-6) 1302 306 กรรมวิธีการผลิต (Manufacturing Processes) 
             กรรมวิธีการผลิต การหล่อ การขึ้นรูป การ
แปรรูปช้ินงานและการเช่ือม ความสัมพันธ์ของกรรมวิธี
ผลิตและการเลือกใช้วัสดุ การพิจารณาค่าใช้จ่ายในแต่
ละกรรมวิธีผลิต   

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

15 1302 307  ปฏิบัติการการจดัการทางวิศวกรรม 2 (Industrial 
Management Laboratory II) 

ป ฏิ บั ติ ก า ร แ ล ะ ก า ร ฝึ ก ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์ที่สอดคล้องกับรายวิชา การควบคุม
คุณภาพ วิศวกรรมการบ ารุงรักษา การออกแบบโรงงาน
อุตสาหกรรม และ การวางแผนและควบคุมการผลิต 

1(0-3-0) 
 

1302 309 ปฏิบัติการการจดัการทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2  
(Engineering Management Laboratory II) 
           ปฏิบัติการและการฝึกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่ ส อดคล้ องกั บการควบคุมคุณภาพ วิ ศวกรรม          
การบ ารุงรักษา การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมและ
การวางแผนและควบคุมการผลิต 

1(0-3-0) เทียบได ้ เทียบได ้

16 1302 308 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา (Maintenance Engineering) 
การบ ารุงรักษาเชิงอุตสาหกรรม และหลักการ

การบ ารุงรักษาแบบทวีผล สถิติความเสียหาย ความ
น่าเช่ือถือ ความสามารถการบ ารุงรักษา  การวิเคราะห์
สภาพความพร้อมการท างาน การหล่อลื่น ระบบ      
การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันและเทคโนโลยีการติดตาม
สภาพการท างาน  การควบคุมการบ ารุงรักษาและระบบ
การสั่งงาน การจัดองค์การงานการบ ารุงรักษา  งาน
บุคคลและงานจัดหา ระบบจัดการการบ ารุงรักษาด้วย

3(3-0-6) 1302 310 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา (Maintenance Engineering) 
            การบ ารุงรักษาเชิงอุตสาหกรรมและหลักการ
การบ า รุ งรั กษาแบบทวี ผล  สถิ ติ ค วาม เสี ยหาย         
ความน่ า เ ช่ื อถื อ  ความสามารถการบ ารุ งรั กษา          
การวิเคราะห์สภาพความพร้อมการท างาน การหล่อลื่น 
ระบบการบ ารุ งรักษาเ ชิงป้องกันและเทคโน โลยี         
การติดตามสภาพการท างาน การควบคุมการบ ารุงรักษา
แ ล ะ ร ะ บ บ ก า ร สั่ ง ง า น  ก า ร จั ด อ ง ค์ ก า ร ง า น               
การบ ารุงรักษา งานบุคคลและงานจัดหา ระบบจัดการ

3(3-0-6) 
 

 

เทียบได ้ เทียบได ้



5 
 

ทั้งนี้ได้ผ่านที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

ล ำดับ
ที ่

รำยวิชำท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รำยวิชำท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 กำรเทียบโอนวิชำ
หลักสูตร 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

คอมพิวเตอร์  การจัดการวงจรชีวิตของเครื่องจักร     
การรายงานผลและดัชนีช้ีวัดสมรรถนะในการบ ารุงรักษา 
การพัฒนาระบบการบ ารุงรักษา 

การบ ารุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ การจัดการวงจรชีวิต
ของเครื่องจักร การรายงานผลและดัชนีช้ีวัดสมรรถนะ
ในการบ ารุงรักษา การพัฒนาระบบการบ ารุงรักษา 

17 1302 309 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 1 
(Computer-Aided Design and Computer-Aided 
Manufacturing I) 

บทน าเข้าสู่ภาพรวมของเทคโนโลยีซีเอนซี 
รู ป แ บ บ พื้ น ฐ า น ขอ ง ร ะ บ บ ค วบ คุ ม เ ค รื่ อ ง จั ก ร 
ส่วนประกอบของเครื่องจักรซีเอนซี เครื่องจักรซีเอนซี
ชนิดต่าง ๆ โครงสร้างรูปร่างหน้าตาของเครื่องซีเอนซี 
กลไกควบคุมป้อนกลับ การเขียนโปรแกรมโดยตรงและ
โค๊ดต่าง ๆ ที่ใช้ส าหรับเขียนเอนซีโปรแกรม ออกแบบ
งานโดยใช้โปรแกรมจ าลองช่วยในการเขียนโปรแกรม 
ปฏิบัติงานเครื่องซีเอนซีที่มีอยู่โดยเฉพาะการใช้เครือ่งกัด
และเครื่องกลึงโดยสนับสนุนให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์
ของนักศึกษาเอง 

3(2-3-4) 1302 311 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 1 
(Computer-Aided Design and Computer-Aided 
Manufacturing I) 
              บทน าเข้าสู่ภาพรวมของเทคโนโลยีซีเอนซี 
รู ป แ บ บ พื้ น ฐ า น ขอ ง ร ะ บ บ ค วบ คุ ม เ ค รื่ อ ง จั ก ร 
ส่วนประกอบของเครื่องจักรซีเอนซี ชนิดเครื่องจักรซี
เอนซี โครงสร้างของเครื่องซี เอนซี กลไกควบคุม
ป้อนกลับ การเขียนโปรแกรมโดยตรงและโค้ดต่างๆ ที่ใช้
ส าหรับเขียนเอนซีโปรแกรม ออกแบบงานโดยใช้
โปรแกรมจ าลองช่วยในการเขียนโปรแกรม ปฏิบัติงาน
การใช้เครื่องกัดและเครื่องกลึงเครื่องซีเอนซี 

3(2-3-4) เทียบได ้ เทียบได ้

18 1302 310  การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณ (Industrial Cost 
Analysis and Budgeting) 

พื้นฐานการท าบัญชี การก าหนดนโยบายด้าน
ต้นทุน ต้นทุนมาตรฐานและค่าโสหุ้ยเกี่ยวกับโรงงาน  
ต้นทุนโดยทางตรง  การวิ เคราะห์ต้นทุนส าหรับ        
การวางแผนความต้องการ การใช้จ่ายเงินทุนทรัพย์สิน  
ส่วนแบ่งของเงินทุนทรัพย์สินและการตัดสินใจส าหรับ
การลงทุนโครงการที่มีความแข่งขันสูง 

3(3-0-6) 1302 307 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณ (Industrial Cost 
Analysis and Budgeting) 
              พื้นฐานการท าบัญชี การก าหนดนโยบาย
ด้านต้นทุน ต้นทุนมาตรฐานและค่าโสหุ้ยเกี่ยวกับโรงงาน  
ต้นทุนทางตรง การวิเคราะห์ต้นทุนส าหรับการวางแผน
ความต้องการ การใช้จ่ายเงินทุนทรัพย์สิน ส่วนแบ่งของ
เงินทุนทรัพย์สินและการตัดสินใจส าหรับการลงทุน
โครงการที่มีความแข่งขันสูง 

3(3-0-6) 
 

เทียบได ้ เทียบได ้

19 1302 311 การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production 
Planning and Control) 

3(3-0-6) 1302 312 การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production 
Planning and Control) 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้



6 
 

ทั้งนี้ได้ผ่านที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

ล ำดับ
ที ่

รำยวิชำท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รำยวิชำท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 กำรเทียบโอนวิชำ
หลักสูตร 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

ร ะ บ บ กา ร ผ ลิ ต  เ ทค นิ ค ก า ร พยา ก ร ณ์         
การบริ ห ารพั สดุ ค งคลั ง  การ วา งแผนการผลิ ต          
การวิเคราะห์ต้นทุนและก าไรส าหรับการตัดสินใจใน     
การจัดตารางการผลิต การควบคุมการผลิต 

              ระบบการผลิ ต  เทคนิ คการพยากรณ์       
การบริหารพัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิต การ
วิเคราะห์ต้นทุนและก าไรส าหรับการตัดสินใจในการจัด
ตารางการผลิต การควบคุมการผลิต 

20 1302 312 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Plant 
Design) 

การออกแบบโรงงาน การวิเคราะห์ผังโรงงาน
เบื้องต้น การวางแผนสิ่งอ านวยความสะดวกและผัง
โรงงาน วัสดุขนถ่าย ปัญหาการวางผังโรงงาน การเลือก
ท าเลที่ตั้งโรงงาน การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ รูปแบบ
พื้นฐานของการวางผังและองค์ประกอบ 

3(3-0-6) 1302 313 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Plant 
Design) 
               การออกแบบโรงงาน การวิ เคราะห์ผัง
โรงงานเบื้องต้น การวางแผนสิ่งอ านวยความสะดวกและ        
ผังโรงงาน วัสดุขนถ่าย ปัญหาการวางผังโรงงาน       
การเลือกท าเลที่ตั้งโรงงาน การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 
รูปแบบพื้นฐานของการวางผังและองค์ประกอบ 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทยีบได ้

21 1302 313 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial 
Engineering Project Preparation) 

หัวข้อเลือกในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ     
เพื่อการเตรียมโครงงานภายใต้การควบคุมดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาจะต้องส่งรายงานเสนอที่มี
เ นื้ อ ห า ก ล่ า ว ถึ ง วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง โ ค ร ง ง า น   
แนวความคิด วิธีการศึกษาแผนงานและงบประมาณ
โครงการเพื่อการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษา 

1(0-3-0) 
 

1302 314 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ  (Industrial 
Engineering Project Preparation) 
             โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการที่ เน้น
ความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและชุมชนในท้องถิ่นหรือ
โครงงานที่น่าสนใจอื่นๆ ทางวิศวกรรมเครื่องกลโดย
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน การศึกษา
ข้อมูลและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานนั้น ๆ 

1(0-3-0) เทียบได ้ เทียบได ้

22 1302 314 การฝึกงาน (Practical Training) 
ฝึกงานในสถานฝึกงาน  ไม่น้อยกว่า 40 วันท า

การ หรือ 320 ช่ัวโมงท าการ ส่งรายงานการฝึกงานและ
ประเมินการฝึกงาน 

0(0-0-6) 1302 315 การฝึกงาน (Practical Training)        
             ฝึกงานในสถานฝึกงาน  ไม่น้อยกว่า 40 วัน
ท าการ หรือ 320 ช่ัวโมงท าการ ส่งรายงานการฝึกงาน
และประเมินการฝึกงาน 

1(0-0-40) เทียบได ้ เทียบได ้

23 1302 401 การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทาน (Logistics and 
Supply Chain Management) 

หลักการของโลจิสติกและการจัดการห่วงโซ่

3(3-0-6) 1302 401 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 (Logistics and Supply Chain Management) 

หลักการของโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่

3(3-0-6)  
 

เทียบได ้ เทียบได ้



7 
 

ทั้งนี้ได้ผ่านที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

ล ำดับ
ที ่

รำยวิชำท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รำยวิชำท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 กำรเทียบโอนวิชำ
หลักสูตร 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

อุปทาน, ความส าคัญของโลจิสติกและการจัดการห่วงโซ่
อุปทานในทางเศรษฐกิจและระบบบริษัท บทบาทของ  
โลจิสติกอุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทานคอมพิวเตอร์และ
เทค โน โ ลยี ส า รสน เทศ เพื่ อ ก ารขนส่ ง โ ล จิ ส ติ ก            
การวางแผนห่วงโซ่อุปทาน ความส าคัญของการบริการ
ลูกค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่ง บรรจุภัณฑ์ 
การจัดซื้อในการการด าเนินงานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
แนวโน้มของการขนส่งและอุปทานทั่วโลก 

อุปทานทางเศรษฐกิจและระบบบริษัท บทบาทของ     
โลจิสติกส์อุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทาน คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการขนส่งโลจิสติก       
การวางแผนห่วงโซ่อุปทาน ความส าคัญของการบริการ
ลูกค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่ง บรรจุภัณฑ์ 
การจัดซื้อในการด าเนินงานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
แนวโน้มของการขนส่งและอุปทานทั่วโลก 

24 1302 402 การปรับปรุงผลผลติและคณุภาพ (Productivity and 
Quality Improvement) 

ความหมายของการเพิ่มผลผลิต การบริหาร
และวิศวกรรมการเพิ่มผลผลิต วงจรการเพิ่มผลผลิต 
แบบจ าลองการวัดอัตราการเพิ่มผลผลิตทั่วทั้งองค์กร 
เครื่องมือในการปรับปรุงคุณภาพในการผลิต เครื่องมือ
และขั้ นตอนในการด า เนิ น โคร งการซิ กส์ ซิ กม่ า 
กรณีศึกษา และเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ      
ร่วมสมัย 

3(3-0-6) 1302 402 การปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพ (Productivity and 
Quality Improvement) 
            ค าจัดความของการเพิ่มผลผลิต การบริหาร
และวิศวกรรมการเพิ่มผลผลิต วงจรการเพิ่มผลผลิต 
แบบจ าลองการวัดอัตราการเพิ่มผลผลิตทั่วทั้งองค์กร 
เครื่องมือในการปรับปรุงคุณภาพในการผลิต เครื่องมือ
และขั้ นตอนในการด า เนิ น โคร งการซิ กส์ ซิ กม่ า 
กรณีศึกษา เทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการร่วมสมัย 

3(3-0-6)  
 

เทียบได ้ เทียบได ้

25 1302 403 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ  (Industrial 
Engineering Project) 
            เป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากวิชา 1302 
313 เพื่อท างานโครงการโดยนักศึกษาอาจจะท าเป็น
รายบุคคลหรือกลุ่ม แล้วน าเสนอผลการด าเนินงานในรูป
ของรายงานและการสอบปากเปล่า 

2(0-6-0) 1302 403 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial 
Engineering Project) 
            การด าเนินงานตามแผนโครงงานวิศวกรรมอุต
สาหการ วิเคราะห์และสรุปผล ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 
และสอบปากเปลา่ 

2(0-6-0) เทียบได ้ เทียบได ้

26 1302 404  การวิเคราะห์ความเสยีหาย (Failure Analysis) 
นิยาม ขั้นตอน และวิธีการวิเคราะห์ความ

เสียหายที่เกิดขึ้นกับวัสดุ พฤติกรรมของวัสดุภายใต้แรง

3(3-0-6) 1302 405 การเสื่อมสภาพของวัสดุ (Degradation of Materials) 
พฤติกรรมทางกลของวัสดุ การวิเคราะห์ความ

เค้นและความเครียด กลศาสตร์การแตกหัก  

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้
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ทั้งนี้ได้ผ่านที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

ล ำดับ
ที ่

รำยวิชำท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รำยวิชำท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 กำรเทียบโอนวิชำ
หลักสูตร 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

กระท าสถิต และ แรงเป็นคาบ อิทธิพลของอุณหภูมิ 
ความเร็วแรง พลังงาน และขนาดของช้ินงานต่อสมบัติ
ข อ ง วั ส ดุ  คุ ณ ส ม บั ติ ท า ง ฟิ สิ ก ส์  จุ ด บ ก พ ร่ อ ง             
จากกระบวนการผลิต เช่น ความเสียหายในงานเช่ือม 
ความเสียหายในกรรมวิธีทางความร้อน เป็นต้น       
ความเสียหายจากการสึกหรอ และความเสียหาย       
จากกระบวนการทางเคมี   

พฤติกรรมทางกลของวัสดุภายใตภ้าระกรรมเป็นคาบ 
อิทธิพลของอุณหภูมิต่อความเสยีหายของวัสดุ การสึก
หรอ และความเสียหายจากกระบวนการทางเคมี  การ
เสื่อมสลายของวัสดุพอลิเมอร์และเซรามิกส์ วิธีการ
วิเคราะหค์วามเสียหายที่เกิดขึ้นกับวัสด ุ

27 1302 405  วิศวกรรมการหล่อโลหะ (Foundry Engineering) 
กรรมวิธีการท างานหล่อ และ การท าแบบหลอ่  

ทราย สารเพิ่ม ตัวประสานและการเคลือบ การหล่อ
โลหะ โลหะและโลหะผสม การออกแบบงานหล่อ 
ทางเข้าและหัวป้อน และการท ากระสวน การหลอมหล่อ
วัสดุทนไฟ งานที่ท าหลังจากกระบวนการหล่อ         
การทดสอบและควบคุมคุณภาพ จุดบกพร่องในงานหล่อ 
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  ข้อก าหนดและ
มาตรฐาน   

3(2-3-4) 1302 406 วิศวกรรมการหล่อโลหะ (Foundry Engineering)  
กระบวนการหล่อ การออกแบบระบบทางเดิน

น้ าโลหะ และรูล้น แบบจ าลองกระบวนการหล่อ จุดเสีย
บนงานหล่อ ทรายหล่อ สารเพิ่ม  ตัวประสาน และ     
การเคลือบ การทดสอบทรายหล่อ การแข็งตัวของโลหะ 
กระบวนการหลอมหล่อ วัสดุทนไฟ งานที่ท าหลังจาก
กระบวนการหล่อ การทดสอบ และควบคุมคุณภาพ 
ความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม  ข้อก าหนดและ
มาตรฐาน    

3(2-3-4) เทียบได ้ เทียบได ้

28 1302 406 การทดสอบวสัดุอุตสาหกรรม (Industrial Materials 
Testing) 

ความสัมพันธ์ระหว่าง โครงสร้าง สมบัติ 
กระบวนการผลิต และ การประยุกต์ใช้งานของกลุ่มวัสดุ
วิศวกรรมหลัก อาทิ โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และ วัสดุ
รวม แผนภูมิสมดุลของเฟสและการแปรความ สมบัติ
ทางกล และ การเสื่อมสภาพของวัสดุ  

3(2-3-4) 1302 407 การตรวจสอบและทดสอบวัสดุอตุสาหกรรม (Industrial 
Materials Inspection and Testing)  
            ส มบั ติ ข อ ง วั ส ดุ  หลั ก ก า รทดสอบแล ะ
ตรวจสอบสมบัติของวัสดุ มาตรฐานการทดสอบวัสดุ
อุตสาหกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานผล
การทดสอบ การออกแบบการทดลอง  กระบวนการ
ทดสอบ เครื่องจักรและอุปกรณ์การทดสอบ การวัดและ
การสอบเทียบเครื่องมือวัด การทดสอบแบบท าลายและ
การทดสอบแบบไม่ท าลาย การตรวจสอบทางเคมี     
การตรวจสอบผิวงาน และการวิเคราะห์ทางความร้อน 

3(2-3-4) เทียบได ้ เทียบได ้
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ทั้งนี้ได้ผ่านที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

ล ำดับ
ที ่

รำยวิชำท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รำยวิชำท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 กำรเทียบโอนวิชำ
หลักสูตร 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

 
 

29 - - - 1302 408 วัสดุสมัยใหม่และการเลือกใช้วัสด ุ(Modern Materials 
and Materials Selection) 

การเลือกใช้วัสดุในระบบวิศวกรรม แผนผัง
การเลือกใช้วัสดุ การเลือกใช้วัสดุในกรณีที่มีหลาย
ข้อก าหนด วัสดุขั้นสูง วัสดุชีวภาพ วัสดุส าหรับการ
ขนส่งและอากาศยาน วัสดุส าหรับท าแม่พิมพ์ วัสดุที่ใช้
ในอุณหภูมิสูง วัสดุส าหรับพลังงาน และวัสดุบรรจุภัณฑ์ 

3(3-0-6) - - 

30 1302 407 อัตโนมัติทางอุตสาหกรรม (Industrial Automation) 
ระบบอัตโนมัติและอุตสาหกรรมการผลิต 

หลักการเบื้องต้นของระบบนิวเมติก-ไฮดรอลิกและไฟฟ้า 
การออกแบบระบบอัตโนมัติอย่างประหยัด  การใชังานข
องระบบนิว เมติก -ไฮดรอลิก -ไฟฟ้า   การขนถ่าย        
การป้อนเครื่องมือและอุปกรณ์ควบคุมด้วยลมที่ใช้เป็น
อุปกรณ์อัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิต 

3(2-3-4) 1302 409 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม (Industrial 
Automation)  
             ระบบอัตโนมัติและอุตสาหกรรมการผลิต 
หลักการเบื้องต้นของระบบนิวเมติก-ไฮดรอลิกและไฟฟ้า 
การออกแบบระบบอัตโนมัติอย่างประหยัด การใชังาน 
ของระบบนิวเมติก -ไฮดรอลิก -ไฟฟ้า การขนถ่าย       
การป้อนเครื่องมือและอุปกรณ์ควบคุมด้วยลมที่ใช้เป็น
อุปกรณ์อัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิต 

3(2-3-4) เทียบได ้ เทียบได ้

31 1302 408  คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 2 
(Computer-Aided Design and Computer-Aided 
Manufacturing II) 

การประยุกต์ใช้เครื่องจักรซีเอนซีชนิดขั้นสูง 
ต่อเนื่องจากวิชา 1302 309 คอมพิวเตอร์ช่วยใน      
การออกแบบและการผลิต1 เช่น เครื่องกัด เครื่องกลึง 
เครื่องอีดีเอม เครื่องตัดด้วยเส้นลวด เป็นต้น หลักการ
และการปฏิบัติ เครื่องมือและการเลือกใช้ เศรษฐศาสตร์
การผลิต การบ ารุงรักษาเครื่องจักรซีเอนซี   

3(2-3-4) 1302 410 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 2 
(Computer-Aided Design and Computer-Aided 
Manufacturing II) 

ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต โ ด ย เ ค รื่ อ ง ซี เ อ็ น ซี           
การออกแบบช้ินงานทางวิศวกรรมโดยใช้โปรแกรมช่วย
ในการออกแบบ การออกแบบกระบวนการผลิตโดยใช้
โปรแกรมช่วยในการผลิต คอมพิว เตอร์ ช่วยงาน
วิศวกรรมขั้นพ้ืนฐาน การออกแบบช้ินงานทางวิศวกรรม
แบบ 2 มิติ การออกแบบช้ินงานทางวิศวกรรมแบบ 3 

3(2-3-4) เทียบได ้ เทียบได ้
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ทั้งนี้ได้ผ่านที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

ล ำดับ
ที ่

รำยวิชำท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รำยวิชำท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 กำรเทียบโอนวิชำ
หลักสูตร 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

มิติ การออกแบบช้ินงานทางวิศวกรรมรูปทรงอิสระ    
การเขียนโปรแกรมควบคุมเชิงตัวเลขและการวิเคราะห์
ทางวิศวกรรม 

32 1302 409  วัสดุและกรรมวิธีการผลติขั้นสูง (Advanced Material 
and Manufacturing Processes) 

คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุ คุณสมบัติทาง
กลของวัสดุ การเลือกใช้วัสดุ การขึ้นรูปกึ่งของแข็ง 
เทคโนโลยีนาโน  การขึ้นรูปโลหะด้วยวิธีการที่ไม่ใช่
เครื่องมือกล กระบวนการเคลือบชุบผิว การวัดและ   
การตรวจสอบขั้นสูง ต้นแบบอย่างรวดเร็วเพื่อการผลิต 
ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ เทคโนโลยการจัดกลุ่ม  
การผลิตแบบเซลล์ ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น 

3(3-0-6) 
 

1302 411 กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง (Advanced Manufacturing 
Processes) 
           สมบัติทางกายภาพของวัสดุ สมบัติทางกลของ
วัสดุ การเลือกใช้วัสดุ การขึ้นรูปกึ่งของแข็ง เทคโนโลยี
นาโน การขึ้นรูปโลหะด้วยวิธีการที่ไม่ใช่เครื่องมือกล 
กระบวนการเคลือบชุบผิว การวัดและการตรวจสอบขั้น
สูง ต้นแบบอย่างรวดเร็วเพื่อการผลิต ระบบการผลิต
แบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีการจัดกลุ่ม การผลิตแบบเซลล์ 
ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

33 1302 410 การออกแบบผลติภณัฑ์ทางวิศวกรรม (Engineering 
Product Design)  

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น การวิจัย
ตลาด คุณลักษณะส าคัญส าหรับผลิตภัณฑ์ เทคนิค     
การสร้างแนวความคิดใหม่ การร่างแบบ 2 – 3 มิติ ของ
ผลิตภัณฑ์อย่ า ง ง่าย  เทคนิคการให้ สี  การ เขี ยน
รายละเอียดรูปร่างของผลิตภัณฑ์ การใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยในการออกแบบ การน าเสนอผลงาน การเขียน
รายละเอียดผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการผลิตต่อไป 

3(2-3-4) 1302 412 การออกแบบผลติภณัฑ์ทางวิศวกรรม (Engineering 
Product Design) 
           หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น การวิจัย
ตลาด คุณลักษณะส าคัญส าหรับผลิตภัณฑ์ เทคนิค    
การสร้างแนวความคิดใหม่ การร่างแบบ 2 – 3 มิติ ของ
ผลิตภัณฑ์อย่ า ง ง่าย  เทคนิคการให้ สี  การ เขี ยน
รายละเอียดรูปร่างของผลิตภัณฑ์ การใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยในการออกแบบ การน าเสนอผลงาน การเขียน
รายละเอียดผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการผลิตต่อไป 

3(2-3-4) เทียบได ้ เทียบได ้

34 1302 411 เทคโนโลยีการตัดโลหะ (Metal Machining 
Technology) 

กระบวนการตัด การเกิดเศษวัสดุ กลศาสตร์
การตัด  วั สดุ เครื่ อ งมื อตั ด   รู ปทรง เครื่ อ งมื อตั ด         
การพิจารณาวัสดุช้ินงาน  อุณหภูมิตัด การสึกหรอและ

3(3-0-6) 1302 413 เทคโนโลยีการตัดโลหะ (Metal Machining 
Technology) 

กระบวนการตัด การเกิดเศษวัสดุ กลศาสตร์
การตั ด  วั สดุ เ ค รื่ อ งมื อตั ด  รู ปทรง เครื่ อ งมื อตั ด          
การพิจารณาวัสดุช้ินงาน  อุณหภูมิตัด การสึกหรอและ

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้
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ทั้งนี้ได้ผ่านที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

ล ำดับ
ที ่

รำยวิชำท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รำยวิชำท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 กำรเทียบโอนวิชำ
หลักสูตร 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

อายุการใช้งาน การเจียระไนและการขัดสี ความสามารถ
ในการตัดปาดและผิวส าเร็จ ความสมบูรณ์ของผิวหน้า 
วิศวกรรมความเที่ยงตรง การแตกหัก การจ าลองแบบ
กระบวนการตัด  

อายุการใช้งาน การเจียระไนและการขัดสี ความสามารถ
ในการตัดปาดและผิวส าเร็จ ความสมบูรณ์ของผิวหน้า 
วิศวกรรมความเที่ยงตรง การแตกหัก การจ าลองแบบ
กระบวนการตัด  

35 1302 412 เทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์ (Packaging Technology) 
            บรรจุภัณฑ์และการท างานของบรรจุภัณฑ์ 
การออกแบบ การพิมพ์และการตกแต่งบรรจุภัณฑ์ 
กระดาษ กระดาษแข็งและกล่อง กระป๋องโลหะและ
บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์แก้ว บรรจุภัณฑ์พลาสติก     
การปิดบรรจุภัณฑ์และติดฉลาก บรรจุภัณฑ์ลามิเนต 
แผ่นใยไม้อัดลูกฟูก เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ 

3(2-3-4) 1302 414 เทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์ (Packaging Technology) 
           บรรจุภัณฑ์และการท างานของบรรจุภัณฑ์   
การออกแบบ การพิมพ์และการตกแต่งบรรจุภัณฑ์ 
กระดาษ กระดาษแข็งและกล่อง กระป๋องโลหะและ
บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์แก้ว บรรจุภัณฑ์พลาสติก      
การปิดบรรจุภัณฑ์และติดฉลาก บรรจุภัณฑ์ลามิเนต 
แผ่นใยไม้อัดลูกฟูก เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์  
 
 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

36 - - - 1302 415 การวัดละเอียดทางวิศวกรรม (Engineering 
Metrology) 
          หลักการวัดละเอียด การวัดขั้นพ้ืนฐาน การวัด
ความละเอียดสูง มาตรฐานอุตสาหกรรมด้านการวดั 
เครื่องมือวัดขนาดด้านมติิ การวัดงานท่ีเป็นมุม การวัด
ความละเอียดของผิวช้ินงาน การวดัละเอียดด้วยเครื่อง 

3(2-3-4) - - 

37 1302 413 วิศวกรรมคณุค่า (Value Engineering) 
ความหมายของวิศวกรรมคุณค่า การวางแผน

งาน เทคนิคช้ันสูง การจัดการแผนงาน การเลือก
โครงการ  แผนการก าหนดเป้าหมายต้นทุน และ       
การวิเคราะห์เอกสารในทางวิศวกรรมคุณค่า การใช้งาน
และกรณีศึกษา 

3(3-0-6) 1302 416 วิศวกรรมคณุค่า (Value Engineering)  
           ความหมายของวิศวกรรมคุณค่า การวางแผน
งาน เทคนิคช้ันสูง การจัดการแผนงาน การเลือก
โครงการ  แผนการก าหนดเป้ าหมายต้นทุนและ        
การวิเคราะห์เอกสารทางวิศวกรรมคุณค่า การใช้งาน
และกรณีศึกษา 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

38 1302 414 การยศาสตร์ (Human Factors) 3(3-0-6) 1302 417 การยศาสตรส์ าหรับวิศวกรรม (Ergonomic for 3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้
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ทั้งนี้ได้ผ่านที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

ล ำดับ
ที ่

รำยวิชำท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รำยวิชำท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 กำรเทียบโอนวิชำ
หลักสูตร 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

องค์ประกอบของมนุษย์ กายวิภาคศาสตร์  
การประยุกต์ใช้ขนาดสัดส่วนร่างกายมนุษย์ในงาน
วิศวกรรม  ชีวกลศาสตร์และสรีรวิทยาในการท างาน 
การออกแบบสถานที่ปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพในการท างาน เพื่อให้ถูกต้องตามหลักการ  
การยศาสตร์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

 
 

Engineer) 
            องค์ประกอบของมนุษย์ กายวิภาคศาสตร์ 
การประยุกต์ใช้ขนาดสัดส่วนร่างกายมนุษย์ในงาน
วิศวกรรม  ชีวกลศาสตร์และสรีรวิทยาในการท างาน 
การออกแบบสถานท่ีปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อม 

39 1302 415 การออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุ (Material 
Handling Systems Design) 
            ห ลั ก ก า ร ออ ก แ บ บ ร ะ บ บ ขน ถ่ า ย วั ส ดุ         
การวิ เคราะห์ปัญหาและเลือกวิธีการขนถ่ายวัสดุ       
การออกแบบอุปกรณ์ล าเลียงวัสดุประเภทต่างๆ เช่น 
สายพานล าเลียง ถาดล าเลียง อุปกรณ์ล าเลียงวัสดุที่มี
การไหลแบบต่อเนื่อง กระพ้อล าเลียง สกรูล าเลียง ถาด
ล าเลียงแบบสั่น รถเข็นล าเลียง ลูกกลิ้งล าเลียง และ
สายพานล าเลียงนิวเมติก 

3(3-0-6) 1302 418 การออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุ (Material 
Handling Systems Design) 
          ห ลั ก ก า ร อ อ ก แ บ บ ร ะ บ บ ข น ถ่ า ย วั ส ดุ          
การวิ เคราะห์ปัญหาและเลือกวิธีการขนถ่ายวัสดุ        
การออกแบบอุปกรณ์ล าเลียงวัสดุประเภทต่าง ๆ 
สายพานล าเลียง ถาดล าเลียง อุปกรณ์ล าเลียงวัสดุที่มี
การไหลแบบต่อเนื่อง กระพ้อล าเลียง สกรูล าเลียง ถาด
ล าเลียงแบบสั่น รถเข็นล าเลียง ลูกกลิ้งล าเลียงและ
สายพานล าเลียงนิวเมตริกส์ 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

40 1302 416 การประกันคณุภาพ (Quality Assurance) 
            วิวัฒนาการของคุณภาพ การบ่ง ช้ีความ
ต้องการของลูกค้า  การประกันคุณภาพ การน าระบบ
ประกันคุณภาพไปปฏิบัติ  การตรวจติดตามคุณภาพ  
เทคนิคทางสถิติในการประกันคุณภาพ 

3(3-0-6) 1302 419 การประกันคณุภาพ (Quality Assurance) 
             แนวคิดของคุณภาพ การบ่งช้ีความต้องการ
ของลูกค้า  การประกันคุณภาพ การน าระบบประกัน
คุณภาพไปปฏิบัติ  การตรวจติดตามคุณภาพ  เทคนิค
ทางสถิติในการประกันคุณภาพ 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

41 1302 417 การวางแผนคณุภาพของผลิตภณัฑ์และบริการ (Quality 
Planning for New Products and Services) 
            การส ารวจความต้องการของลูกค้า  เครื่องมือ
คุณภาพใหม่ 7 อย่าง  กระบวนการแปลงหน้าที่ด้าน

3(3-0-6) 1302 420 การวางแผนคณุภาพของผลิตภณัฑ์และบริการ (Quality 
Planning for New Products and Services) 
            การส ารวจความต้องการของลูกค้า เครื่องมือ
คุณภาพใหม่  7 อย่ าง  กระบวนการแปลงหน้าที่        

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้
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ทั้งนี้ได้ผ่านที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

ล ำดับ
ที ่

รำยวิชำท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รำยวิชำท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 กำรเทียบโอนวิชำ
หลักสูตร 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

คุณภาพ บ้านคุณภาพ กรณีศึกษา และอื่น ๆ  
 
 

ด้านคุณภาพ บ้านคุณภาพ กรณีศึกษา 

42 1302 418 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project 
Feasibility Study) 

การศึกษาความ เป็นไปได้ของโครงการ   
การศึกษาด้านตลาด ด้านวิศวกรรม ด้านการบริหาร  
เศรษฐศาสตร์ การเงิน และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ที่อาจจะเกิดขึ้นของโครงการกรณีศึกษา 

3(3-0-6)  1302 421 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project 
Feasibility Study) 

ความเป็นไปได้ของโครงการ การศึกษา     
ด้ า น ต ล า ด  ด้ า น วิ ศ ว ก ร ร ม  ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร             
ด้านเศรษฐศาสตร์  ด้ านการเ งิน ด้ านสั งคมและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาเกี่ยวกับโครงการ 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

43 1302 419 การจ าลองแบบปญัหา (Simulation)  
การออกแบบจ าลองสถานการณ์ของระบบสโต

คาสติค  วิธีมอนติคาร์โลเทคนิค  การสร้างตารางเลขสุ่ม
จากตัวแปรต่าง ๆ  การออกแบบการทดลองแบบจ าลอง  
และการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในการจ าลอง
แบบปัญหา   

3(2-3-4) 1302 422 การจ าลองแบบ (Simulation)  
             การออกแบบจ าลองสถานการณ์ ขอ ง
ระบบสโตคาสติค วิธีมอนติคาร์โลเทคนิค การสร้าง
ตารางเลขสุ่ม การออกแบบการทดลองแบบจ าลองและ
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ 

3(2-3-4) เทียบได ้ เทียบได ้

44 1302 420 การขนส่งและกระจายสินค้า (Transportation and 
Distribution) 

ระบบการขนส่ง การขนส่งทางบก การขนส่ง
ทางอากาศ การขนส่งทางทะเล การพยากรณ์ของความ
ต้องการเดินทาง การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพล
ต่อระบบการขนส่ง ความหนาแน่นของการจราจร      
การตัดสินใจในการเดินทางที่เหมาะสมที่สุดแบบจ าลอง
ส าหรับการศึกษาพฤติกรรมของระบบการขนส่ ง       
การวางแผนระบบ และเส้นทางการขนส่ง กรณีศึกษา 

3(3-0-6) 1302 423 การขนส่งและกระจายสินค้า (Transportation and 
Distribution) 

ระบบการขนส่ง การขนส่งทางบก การขนส่ง
ทางอากาศ การขนส่งทางทะเล การพยากรณ์ของความ
ต้องการเดินทาง การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพล
ต่อระบบการขนส่ง ความหนาแน่นของการจราจร     
การตัดสินใจในการเดินทางที่เหมาะสมที่สุด แบบจ าลอง
ส าหรับการศึกษาพฤติกรรมของระบบการขนส่ ง      
การวางแผนระบบ และเส้นทางการขนส่ง กรณีศึกษา 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

45 1302 421  การจัดการฐานข้อมูลทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
(Management of Industrial Engineering 

3(2-3-4) 1302 424 การจัดการฐานข้อมูลทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
(Management of Industrial Engineering 

3(2-3-4) เทียบได ้ เทียบได ้
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ทั้งนี้ได้ผ่านที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

ล ำดับ
ที ่

รำยวิชำท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รำยวิชำท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 กำรเทียบโอนวิชำ
หลักสูตร 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

Database)  
การใช้โปรแกรมที่ เกี่ยวข้องในการจัดการ

ฐานข้อมูลทางวิศวกรรมอุตสาหการ ก าหนดปัญหาใน
กรณีศึกษาที่น่ าสนใจ เพื่ อ ให้นักศึกษาแก้ปัญหา        
โดย   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประมวลผล 
และ การน าเสนอรายงาน  

Database)  
           การใช้โปรแกรมในการจัดการฐานข้อมูลทาง
วิศวกรรมอุตสาหการ ก าหนดปัญหาในกรณีศึกษาที่
น่าสนใจ เพื่อให้นักศึกษาแก้ปัญหา โดยการเขียน
โปรแกรมคอมพิ ว เ ตอร์  ก า รประมวลผล  และ          
การน าเสนอรายงาน 

46 1302 422 การจัดการสินค้าคงคลังและ คลังสินค้า (Inventory 
and Warehouse Management) 

แนวทางการบริหารคลังสินค้ าและศูนย์
กระจายสินค้า แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลง และโอกาส
บทบาทของคลังสินค้าในห่วงโซ่อุปทาน การออกแบบ
คลังสินค้าและการเลือกสถานที่ตั้งคลังสินค้าการวางผัง
คลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า การวางแผนการไหล
ของวั สดุ  แบบจ าลองส าหรับการวิ เ คราะห์และ         
การออกแบบคลังสินค้าและเครือข่ายการกระจายสินค้า 
การก าหนดปัจจัยทางเศรษฐกิจบทบาทของคลังสินค้า
และศู นย์ กระจายสิ นค้ าทั้ ง ในและต่ า งประ เทศ         
การออกแบบช้ันวาง ระบบข้อมูลโลจิสติกส์ การจัดการ
ของคลังสินค้า การจัดการความเสี่ยง ความปลอดภัยใน
คลังสินค้า การขนส่งกับกิจกรรมภายในคลังสินค้า 
กรณีศึกษา 

3(3-0-6) 1302 425 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสนิค้า (Inventory and 
Warehouse Management) 

แนวทางการบริหารคลังสินค้ าและศูนย์
กระจายสินค้า แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงและโอกาส 
บทบาทของคลังสินค้าในห่วงโซ่อุปทาน การออกแบบ
คลังสินค้าและการเลือกสถานที่ตั้งคลังสินค้า การวางผัง
คลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า การวางแผนการไหล
ของวั สดุ  แบบจ าลองส าหรับการวิ เ คราะห์และ         
การออกแบบคลังสินค้าและเครือข่ายการกระจายสินค้า 
การก าหนดปัจจัยทางเศรษฐกิจบทบาทของคลังสินค้า
และศู นย์ กระจายสิ นค้ าทั้ ง ในและต่ า งประ เทศ          
การออกแบบช้ันวาง ระบบข้อมูลโลจิสติกส์ การจัดการ
ของคลังสินค้า การจัดการความเสี่ยง ความปลอดภัยใน
คลังสินค้า การขนส่งกับกิจกรรมภายในคลังสินค้า 
กรณีศึกษา 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

47 1302 423 วิศวกรรมวัฏจักรชีวิต  (Multi-Lifecycle Engineering) 
ความยั่ งยืนและปัญหาสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ   

ก ฎ ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม             
การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคนิค
ต่างๆ เช่น การวิเคราะห์สารขาเข้า-ออก การวิเคราะห์

3(3-0-6) - -  - - 
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ทั้งนี้ได้ผ่านที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

ล ำดับ
ที ่

รำยวิชำท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รำยวิชำท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 กำรเทียบโอนวิชำ
หลักสูตร 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

พลังงาน และ การประเมินวัฏจักรชีวิต   ดัชนีช้ีวัดความ
ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ เช่น รอยเท้านิเวศ 
และ รอยเท้าคาร์บอน การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม 

48 1302 424 การออกแบบการทดลอง (Design of Experiments) 
ความน่าจะเป็นและการวิเคราะห์ทางสถิติ 

การทดลองเปรียบเทียบอย่างง่าย การทดลองแบบมี
ปัจจัยเดียว การออกแบบแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ในบล็อก 
ลาติน สแควร์ การออกแบบแฟคทอเรียล การออกแบบ 
2k  การออกแบบแฟคทอเรียลบางส่วน การวิเคราะห์
ความถดถอย วิธีทากูชิ วิธีการวิเคราะห์ตัวแปรผิว
สะท้อน  

 
 

3(3-0-6) 1302 426 การออกแบบการทดลอง (Design of Experiments) 
ความน่าจะเป็นและการวิเคราะห์ทางสถิติ 

การทดลองเปรียบเทียบอย่างง่าย การทดลองแบบมี
ปัจจัยเดียว การออกแบบแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ในบล็อก 
ลาตินสแควร์ การออกแบบแฟคทอเรียล การออกแบบ 
2k  การออกแบบแฟคทอเรียลบางส่วน การวิเคราะห์
ความถดถอย วิธีทากูชิ วิธีการวิเคราะห์ตัวแปรผิว
สะท้อน  

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

49 1302 425 คอมพิวเตอร์ประยุกตส์ าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 1 
(Applied Computer for Industrial Engineering I)     

โปรแกรมส าเร็จรปูต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการวาง
แผนการผลิต และการหาค่าเป้าหมายที่ดีที่สุด     

3(2-3-4) 1302 427 คอมพิวเตอร์ประยุกตส์ าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 1 
(Applied Computer for Industrial Engineering I)  
              โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องใน      
การวางแผนการผลิต และการหาค่าเป้าหมายที่ดีที่สุด 

3(2-3-4) เทียบได ้ เทียบได ้

50 1302 426 คอมพิวเตอร์ประยุกตส์ าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 2 
(Applied Computer for Industrial Engineering II)       

โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับ
งานวิศวกรรมอุตสาหการ 

3(2-3-4) 1302 428 คอมพิวเตอร์ประยุกตส์ าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 2 
(Applied Computer for Industrial Engineering II) 
           โปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับ
งานวิศวกรรมอุตสาหการ 

3(2-3-4)  
เทียบได ้

 
เทียบได ้

51 1302 427 หัวข้อคัดสรรทางการจดัการอุตสาหกรรม (Selected 
Topics in Industrial Management) 

แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม   ก า ร ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า  วิ เ ค ร า ะ ห์              

3(3-0-6) 1302 429 หัวข้อคัดสรรทางการจดัการอุตสาหกรรม (Selected 
Topics in Industrial Management) 
            หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันเกี่ยวกับวิทยา    
การใหม่ๆ ด้านการจัดการอุตสาหกรรมที่จะเป็น

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้
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ทั้งนี้ได้ผ่านที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

ล ำดับ
ที ่

รำยวิชำท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รำยวิชำท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 กำรเทียบโอนวิชำ
หลักสูตร 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

การอภิปราย และการเสนอแนวคิดในประเด็นต่าง ๆ   
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการจัดการอุตสาหกรรม 

ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพและการวิจัย 

52 1302 428 หัวข้อคัดสรรทางการจดัการการด าเนินงาน (Selected 
Topics in Operations Management) 

แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการ     
กา รด า เ นิ น ง าน   กา รศึ กษาค้ นคว้ า  วิ เ ค ร า ะห์           
การอภิปราย และการเสนอแนวคิดในประเด็นต่าง ๆ   
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการจัดการด าเนินงาน 

 

3(3-0-6) 1302 430 หัวข้อคัดสรรทางการจดัการการด าเนินงาน (Selected 
Topics in Operations Management) 
             หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันเกี่ยวกับวิทยา    
การใหม่ ๆ ด้านการจัดการการด าเนินงานที่จะเป็น
ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพและการวิจัย 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

53 1302 429 หัวข้อคัดสรรทางโลหะวิทยาและวสัดุวิศวกรรม 
(Selected Topics in Metallurgy and Material 
Engineering) 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโลหะวิทยาและ
วั ส ดุ วิ ศ ว ก ร ร ม  ก า ร ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า  วิ เ ค ร า ะ ห์              
การอภิปราย และการเสนอแนวคิดในประเด็นต่าง ๆ   
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านโลหะวิทยาและวัสดุ
วิศวกรรม 

3(3-0-6) 1302 431 หัวข้อคัดสรรทางโลหะวิทยาและวสัดุวิศวกรรม  
(Selected Topics in Metallurgy and Material 
Engineering)    
            หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันเกี่ยวกับวิทยาการ
ใหม่ ๆ ด้านโลหะวิทยาและวัสดุวิศวกรรมที่จะเป็น
ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพและการวิจัย 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

54 1302 430 หัวข้อคัดสรรทางด้านวิศวกรรมการผลิต (Selected 
Topics in Manufacturing Engineering) 

แนวคิด  ทฤษฎีที่ เกี่ ยวข้องกับวิศวกรรม      
การผลิต การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์  การอภิปราย และ
การเสนอแนวคิดในประเด็นต่าง ๆ   การประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ด้านวิศวกรรมการผลิต 

3(3-0-6) 1302 432 หัวข้อคัดสรรทางด้านวิศวกรรมการผลิต (Selected 
Topics in Manufacturing Engineering) 
             หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันเกี่ยวกับวิทยาการ
ใหม่ ๆ ด้านวิศวกรรมการผลิตที่จะเป็นประโยชน์ใน    
การประกอบวิชาชีพและการวิจัย 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

55 1302 431 การสัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม  
(Seminar in Industrial Engineering) 

การสัมมนาในหัวข้อด้านวิศวกรรมการจัดการ

1(0-3-0) 1302 404 การสัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Seminar in 
Industrial Engineering) 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทาง

1(0-3-0) 
 

เทียบได ้ เทียบได ้
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ทั้งนี้ได้ผ่านที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

ล ำดับ
ที ่

รำยวิชำท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รำยวิชำท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 กำรเทียบโอนวิชำ
หลักสูตร 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

ที่ เ ป็ นหั ว ข้ อที่ น่ า สน ใจ ในลั กษณะกา รบรรยาย          
การบรรยายแบบกลุ่ ม  การแสดงความคิด เห็ น          
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือการศึกษาทฤษฎีจาก
บทความวิจัยใหม่ ๆ 

วิศวกรรมอุตสาหการที่เป็นปัจจุบนั การน าเสนอปาก
เปล่าและการจัดท ารายงาน 
 

56 - ไม่ม ี - 1302 433 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
การฝึกงานและศึกษาระบบการท างานจริง

ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการ ปฏิบัติงานเหมือน
พนักงานของสถานประกอบการ พัฒนาทักษะด้านอาชีพ
จากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์
การท างาน นักศึกษาจะต้องมีช่ัวโมงการท างานเต็มเวลา
ในสถานประกอบการธุรกิจรวมไมน่้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
หรือ 1 ภาคการศึกษา การประเมนิผลการท างานจะ
ปฏิบัติโดยอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกบัสถานประกอบการ  
เมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน นักศึกษาเขยีนรายงานและจัดท า
รายงานสรุปผล การท างานฉบับสมบูรณ์ให้กับสถาน
ประกอบการ 

6 หน่วย
กิต 

- - 

 
 


