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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
Bachelor of Technology Program in Industrial Technology
ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหการ) B.Tech.(Industrial Technology)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ปรัชญา
สรางคนดี มีปญญา นําเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาทองถ่ินบนวิถีของความพอเพียงและยั่งยืน
วัตถุประสงคของหลักสูตร การจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มี
จุดมุงหมายเพ่ือ

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถใชเทคโนโลยี  และ
พัฒนาใหสอดคลองกับภูมิปญญาทองถ่ิน

2. ผลิตบัณฑิตในสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ ท่ีสามารถใชทักษะเชิงวิชาชีพในการจัดการ
กระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมการผลิตหลัก และอุตสาหกรรมการผลิตสินคาทองถ่ินได

3. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมจริยธรรม  มีเจตคติท่ีดี และสามารถใชทรัพยากรอยางรูคุณคา
จํานวนหนวยกิต

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 130 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต
1.1 กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1.2 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
1.3 กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 12 หนวยกิต
2.2) กลุมวิชาพ้ืนฐานเทคโนโลยี 18 หนวยกิต
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน 57 หนวยกิต

2.3.1 วิชาบังคับ 42 หนวยกิต
2.3.2 วิชาเลือก 15 หนวยกิต

2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต

การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

1.1)กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมาย

Thai Language for Communication
3(3-0-6)

1500111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills

3(3-0-6)

1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
Language  and Culture

3(3-0-6)
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1.2)กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวติ

Truth and Development for Life
3(3-0-6)

2500114 สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development

3(3-0-6)

2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society

3(3-0-6)

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

3(3-0-6)

1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต

Sciences and Equilibrium of Life
3(2-2-5)

4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving

3(3-0-6)

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development

3(3-0-6)

2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาพื้นฐานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 12 หนวยกิต

5501001 คณิตศาสตรพ้ืนฐานสําหรับอุตสาหกรรม
Fundamental Mathematics for Industrial

3(3-0-6)

5501002 คณิตศาสตรประยุกตสําหรับอุตสาหกรรม
Applied Mathematics for Industrial

3(2-2-5)

5501003 สถิติอุตสาหกรรม
Industrial Statistics

3(2-2-5)

4011102 ฟสิกสท่ัวไป
General Physics

3(3-0-6)

4011103 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป
General Physics Laboratory

1(0-3-1)

2.2) กลุมวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี 18หนวยกิต
5501004 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร

Information Technology and Computer
3(2-2-5)

5501005 ฝกปฏิบัติการเทคโนโลยีพ้ืนฐาน
Fundamental Technology Practice

3(1-4-5)

5501006 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
Safety and Occupation Heath in Enterprise

3(3-0-6)

5501007 วัสดุอุตสาหกรรม
Industrial Materials

3(3-0-6)

5501008 การจัดการอุตสาหกรรม
Industrial Management

3(3-0-6)
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5501009 การพัฒนาบุคลากรและการฝกอบรมดานเทคโนโลยี
Personnel Development and Training for Technology

3(2-2-5)

2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน 57 หนวยกิต
2.3.1) วิชาบังคับ 42 หนวยกิต

1500108 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
English for Specific Purposes

3(3-0-6)

1500109 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
Developing Skills in English

3(3-0-6)

5721102 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing

3(2-2-5)

5721103 กลศาสตรวิศวกรรม
Engineering Mechanics

3(3-0-6)

5722104 เทอรโมฟลูอิดส
Thermo fluids

3(3-0-6)

5722107 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
Engineering Economics

3(3-0-6)

5722206 กรรมวิธีการผลิต
Manufacturing Processes

3(2-2-5)

5722207 กรรมวิธีการผลิตข้ันสูง
Advanced Manufacturing Processes

3(2-2-5)

5723207 โลหะวิทยา
Metallurgy

3(3-0-6)

5723210 เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม
Industrial Electrical Technology

3(2-2-5)

5723213 ระบบการผลิต
Production Systems

3(3-0-6)

5723214 การจัดการการผลิต
Production Management

3(3-0-6)

5724406 การเปนผูประกอบการ
Entrepreneurship

3(3-0-6)

5724213 โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหการ 1
Industrial Technology Project 1

1(0-2-1)

5724214 โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหการ 2
Industrial Technology Project 2

2(0-4-2)

2.3.2) วิชาเลือก 15 หนวยกิต
5723204 การวางแผนและควบคุมการผลิต

Production Planning and Control
3(3-0-6)

5723206 เทคโนโลยีซีเอ็นซี
CNC Technology

3(2-2-5)
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5723212 การวัดและเครื่องมือวัด
Measurement and Instrumentation

3(2-2-5)

5724302 เทคโนโลยีการข้ึนรูปโลหะ
Metal Forming Technology

3(2-2-5)

5724303 คอมพิวเตอรชวยการออกแบบและการผลิต
Computer Aided Design and Manufacturing

3(2-2-5)

5724311 เทคโนโลยีการหลอและการเชื่อมโลหะ
Casting and Welding Technology

3(2-2-5)

5724312 เทคโนโลยีเครื่องมือ
Tool Technology

3(3-0-6)

5724313 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
Product Design and Development

3(3-0-6)

5724407 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Plant Layout

3(3-0-6)

5724409 การจัดการธุรกิจชุมชน
Community Business Management

3(3-0-6)

5724410 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีอุตสาหการ
Key Issues in Industrial Technology

3(3-0-6)

5724411 การเพ่ิมผลผลิตดวยนวัตกรรม
Innovation for Productivity Improvement

3(3-0-6)

2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
5723801 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ

Preparation for Professional Experience
2(90)

5724801 การฝกประสบการณวิชาชีพ
Professional Experience

5(450)

หรือ
5723802 การเตรียมฝกสหกิจศึกษา

Preparation for Co-operative Education
1(45)

5724802 สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6(540)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาท่ีเคยเรียน

มาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจและตองไมเปนรายวิชาในสาขา
วิชาเอกนั้น
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คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดการศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย

Thai Language for Communication
3(3-0-6)

ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและเหมาะสม
การใชทักษะทางภาษาท่ีสัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ การสรุปความ
การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษาการฟง การอาน การพูด และการเขียน
อยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร วาจา
และสื่อประสม
1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู

English for Communication and Study Skills
3(3-0-6)

Oral communication skills and listening comprehension skills to gain
confidence and fluency in interpersonal and presentational communication. Basic study
skills: reading, writing and those required for vocabulary development and information
retrieval used for undertaking basic research.
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม

Language and Culture
3(3-0-6)

ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ การกระทบ
ทางวัฒนธรรมกับภาษาท่ีมีตอกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีตอวิวัฒนาการของภาษา ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถ่ิน เพ่ือการอยูรวมกันอยาง
สันติ ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ

1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต

Truth and Development for Life
3(3-0-6)

ทฤษฎีตางๆ เก่ียวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร ดานศาสนา ดานสังคม จิต
นิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคาของชีวิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสํานึก หรือ
ตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน

Aesthetics for Self Development
3(3-0-6)

การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษยดาน
ความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพ้ืนฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวท่ีแสดงถึงความสามารถใน
การแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม การสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะท่ีนําไปสูการ
เขาใจตนเอง เขาผูอ่ืน และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
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2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society

3(3-0-6)

ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชในการดําเนินชวีิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวมกิจกรรมสืบ
สานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถ่ิน การวิเคราะหประเด็นเก่ียวกับวิวัฒนาการ
ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชน ระดับประเทศและ
ระหวางประเทศ
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน

Laws in Daily Life
3(3-0-6)

กฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน เชน
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
พระราชบัญญัติเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน

1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต

Sciences and Equilibrium of Life
3(2-2-5)

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบตอ
ภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ปญหา
ความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบ
ตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติแบบแผนการดําเนินชีวิตแบบ
องครวมในชีวิตประจําวันท่ีมีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกายเพ่ือพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ

Integrated Problem Solving
3(3-0-6)

การเสริมสรางทักพัฒนาการคิด และตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตางๆ ของมนุษย
ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การ
คิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพ่ือแกปญหาในโลกสมัยใหม สําหรับ
การดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา

Technology and Development
3(3-0-6)

ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร เปรียบเทียบขอดี
ขอเสีย ของเทคโนโลยีท่ีมีผลการพัฒนาอยางยั่งยืน
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2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 12 หนวยกิต

5501001 คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับอุตสาหกรรม
Fundamental Mathematics for
Industrial

3(3-0-6)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
จําแนกลักษณะขอมูลทางคณิตศาสตร ทฤษฎีเซตและตรรกศาสตร คณิตศาสตร

พ้ืนฐานท่ีเก่ียวกับระบบจํานวนจริง จํานวนเชิงซอนและระบบสมการ การประยุกตคณิตศาสตรเชิง
ตรีโกณมิติ ภาคตัดกรวย ระบบของเมตริกซ และเวกเตอร
5501002 คณิตศาสตรประยุกตสําหรับอุตสาหกรรม

Applied Mathematics forIndustrial
3(2-2-5)

วิชาบังคับกอน : คณิตศาสตรพ้ืนฐานสําหรับ
อุตสาหกรรม

ลิมิตของฟงกชั่น ฟงกชั่นความตอเนื่อง อนุพันธ ปริพันธ การประยุกตใชปริพันธจํากัด
เขต การหาปริพันธเชิงตัวเลขของฟงกชั่นหลายตัวแปร ฝกปฏิบัติการแกปญหาโดยแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรตามสาขาวิชาชีพ
5501003 สถิติอุตสาหกรรม

Industrial Statistics
3(2-2-5)

วิชาบังคับกอน : คณิตศาสตรพ้ืนฐานสําหรับ
อุตสาหกรรม

หลักการทางสถิติประเภทของสถิติ เทคนิค การวางแผน การจัดทําระเบียบวิธีทาง
สถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแปลความหมาย และการนําเสนอขอมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจ และทฤษฎีความนาจะเปน ฝกปฏิบัติจากกรณีศึกษางานสถิติในงานอุตสาหกรรมตามสาขา
วิชาชีพ
4011102 ฟสิกสท่ัวไป

General Physics
3(3-0-6)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการทางฟสิกสและการประยุกตื เนื้อหาครอบคลุมหัวขอทาง กลศาสตรของไหล

อุณหพลศาสตร คลื่นและคลื่นเสียง ไฟฟาและแมเหล็ก คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตรและฟสิกสแผน
ใหม
4011103 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป

General Physics
1(0-3-1)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
ปฏิบัติการเก่ียวกับ การวัดและความคลาดเคลื่อน กลศาสตรของไหล อุณหพล

ศาสตร คลื่นและคลื่นเสียง ไฟฟาและแมเหล็ก คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตรและฟสิกสแผนใหม
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2.2) กลุมวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี 18 หนวยกิต
5501104 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร

Information Technology and Computer
3(2-2-5)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
การบริหารขอมูล การใชอินเตอรเน็ต การสื่อสารสมัยใหม และการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศในปจจุบันมาใชงานในอุตสาหกรรม การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
5501105 ฝกปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน

Fundamental Technology Practice
3(1-4-5)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
ฝกปฏิบัติการงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน การใชเครื่องมือชางพ้ืนฐาน เครื่องมือรางแบบ

เครื่องมือวัดเบื้องตน งานวางแบบชิ้นงาน งานตะไบ งานเลื่อย งานสกัด งานลับดอกสวาน งาน
เจาะ งานทําเกลียวดวยมือ งานไฟฟาเบื้องตน งานเชื่อมโลหะเบื้องตน
5501106 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ

Safety and Occupation Heath in Enterprise
3(3-0-6)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย

ดานอาชีวอนามัย ระบบมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวของกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักการ
และเทคนิคท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
5501107 วัสดุอุตสาหกรรม

Industrial Materials
3(3-0-6)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
พ้ืนฐานของวัสดุอุตสาหกรรม ประเภทของวัสดุ สมบัติของวัสดุ สวนประกอบและประโยชนของ
วัสดุ หลักการผลิตและการบวนการผลิตวัสดุอุตสาหกรรม การประยุกตใชงานวัสดุ วัสดุใหมทาง
อุตสาหกรรม รวมท้ังวัสดุกับผลกระทบสิ่งแวดลอม
5501108 การจัดการอุตสาหกรรม

Industrial Management
3(3-0-6)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
พ้ืนฐานของการจัดการ ศาสตรและศิลปของการจัดการในงานอุตสาหกรรม

โครงสรางองคกรและการกําหนดนโยบาย การวางแผน การควบคุมติดตามการประเมินผลในงาน
อุตสาหกรรม การจัดการคุณภาพ จิตวิทยาอุตสาหกรรม การวางแผนดานปจจัยสนับสนุน การ
จัดการโลจิสติกส การควบคุมทางดานงบประมาณและการเงิน ตนทุนคาใชจาย
5501109 การพัฒนาบุคลากรและการฝกอบรมดานเทคโนโลยี

Personnel Development and Training for
Technology

3(2-2-5)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
การพัฒนาบุคลากรในองคกร การวางแผนและการบริหารการฝกอบรมการพัฒนาตาม

สายอาชีพ การสํารวจความจําเปนในการฝกอบรม การกําหนดวัตถุประสงคในการฝกอบรม การ
จัดทําแผนการฝกอบรม เทคนิคการนําเสนอและการสอนงานอยางมีประสิทธิภาพ สื่อการ
ฝกอบรม การวัดประเมินผล กาจัดทําเอกสารในการฝกอบรม ฝกปฏิบัติการเปนวิทยากรหรือ
ผูสอนงาน
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2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน 57 หนวยกิต
2.3.1) วิชาบังคับ 42 หนวยกิต

1500108 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
English for Specific Purposes

3(3-0-6)

Prerequisite : None
English through Public Administration fields, such as Government Budgeting,

New Public Management, e-Government, Project Evaluation, Political Theory, Public
Policy and Planning, Thai Local Government, Development Administration,
Administrative Laws, Human Capital Development, Thai Politics and Government
and etc. to improve students’ knowledge in Public Administration fields as well as
their ability to learn English through their own motivation to use the language.
Discussions of ideas from texts and highlights of presentation techniques included.
1500109 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

Developing Skill in English
3(3-0-6)

Prerequisite : None
Reading and Writing skills to cope with future career demands. Including

practices in different reading strategies; scanning, skimming, identifying main ideas
and specific information. Reading sources from newspapers, brochures,
advertisements, itineraries and the internet. Practicing writing job application letters
and resumes, note-taking and summarizing chosen texts.
5721102 เขียนแบบวิศวกรรม

Engineering Drawing
3(2-2-5)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
อุปกรณเขียนแบบและการใช การเขียนรูปเรขาคณิต ตัวอักษรและตัวเลข การเขียน

แบบภาพออรโธกราฟฟก การกําหนดขนาด การเขียนภาพตัด การเขียนแบบภาพไอโซเมตริกและ
ภาพออบลีค การเขียนภาพสเก็ตช ความหยาบของผิวงาน ระบบงานสวมและเกณฑความ
คลาดเคลื่อน การเขียนแบบการยึดตรึง  การเขียนแบบสั่งงาน และการใชโปรแกรมชวยเขียนแบบ
5721103 กลศาสตรวิศวกรรม

Engineering Mechanics
3(3-0-6)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
การจําแนกความรูเก่ียวกับกลศาสตรวิศวกรรม สภาพและพฤติกรรมของวัตถุในทาง

สถิตยศาสตรวิศวกรรม ระบบและผลลัพธของแรงตางๆ ท่ีกระทําตอวัตถุ การรวมแรงและการแยก
แรง        การสมดุลของแรงการวิเคราะหโครงสรางอยางงาย จุดศูนยกลางและจุดศูนยถวงของวัตถุ
แรงเสียดทาน โครงสรางแบบทรัสท โมเมนตความเฉ่ือยของพ้ืนท่ี ความเคนและความเครียด
คุณสมบัติทางกลของของแข็ง ความสัมพันธของความเคนและความเครียด ไดอะแกรมของโมเมนต
ดัดและแรงเฉือน ความเคนและการเปลีย่นรูปทรงของคาน การโกงของคาน และการบิดของเพลา
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5722104 เทอรโมฟลูอิดส
Thermofluids

3(3-0-6)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
เทอรโมไดนามิกสเบื้องตน หลักการและนิยามพ้ืนฐาน คุณสมบัติและสถานะของสาร

บริสุทธิ์ งานและความรอน กฎขอท่ีหนึ่งของเทอรโมไดนามิกส ระบบคงมวลและระบบคงปริมาตร
กลศาสตรของไหลเบื้องตน คุณสมบัติของของไหล กฎการอนุรักษมวล โมเมนตัมและพลังงาน
สมดุลสถิตยของของไหล สมการของแบรนูลยี สนามการไหล การไหลแบบทรงตัวและไมอัดตัวได
การถายเทความรอนเบื้องตน การนํา การพา และการแผรังสคีวามรอน
5722107 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม

Engineering Economics
3(3-0-6)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการทางเศรษฐศาสตร แนวความคิดเก่ียวกับตนทุน คาของเงินท่ีเปลี่ยนตามเวลา

และดอกเบี้ย การวิเคราะหจุดคุมทุน วิธีคํานวณคาเสื่อมราคา การตัดสินใจเลือกขอเสนอภายใต
เงื่อนไขตางๆ การเลือกโครงการโดยวิธีมูลคาปจจุบัน วิธีเทียบเทารายป วิธีอัตราผลตอบแทนภายใน
และอัตราผลตอบแทนภายนอก การวิเคราะหการเปลี่ยนทดแทนทรัพยสิน การตัดสินใจภายใต
ความเสี่ยงและความไมแนนอน การประมาณภาษีเงินได  การวิเคราะหความไวเชิงเศรษฐศาสตร
5722206 กรรมวิธีการผลิต

Manufacturing Processes
3(2-2-5)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
ปฏิบัติการเก่ียวกับกระบวนการทางอุตสาหกรรมการผลิตโดยการหลอโลหะ การเชื่อม

โลหะ แมพิมพโลหะ และแมพิมพพลาสติกแบบตางๆ การตีข้ึนรูป การดึงข้ึนรูป การรีดข้ึนรูป การ
อัดข้ึนรูป การข้ึนรูปโลหะผง โลหะวิศวกรรม คุณสมบัติของโลหะชนิดตางๆ การปรับคุณสมบัติดวย
ความรอนของโลหะ การวางแผนการผลิต การประมาณราคาชิ้นงานจากกระบวนการผลิต
5722207 กรรมวิธีการผลิตข้ันสูง

Advanced Manufacturing Processes
3(2-2-5)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
ปฏิบัติการเก่ียวกับกระบวนการผลิตโดยเครื่องมือกล การคํานวณความเร็วตัด อัตรา

ปอน ความเร็วรอบ อัตราการตัดวัสดุ รูปทรงของมีดตัดแบบตางๆ การกลึงรูปทรงตางๆ การควาน
การกัดราบและการกัดปาดหนา การกัดเซาะรอง การกัดเฟองและเกลียว เครื่องกลึงซีเอ็นซี
เครื่องกัดซีเอ็นซีและเครื่องจักรกลซีเอ็นซีอ่ืนๆ การควบคุมเครื่องจักรกลซีเอ็นซีดวยรหัสตัวเลขและ
ตัวอักษร
5723207 โลหะวิทยา

Metallurgy
3(3-0-6)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
โครงสรางของวัสดุโลหะขอบกพรองในผลึกกลไกของแพรในโลหะผสมแผนภาพสมดุล

ภาคธาตุระบบเดี่ยวระบบคูและระบบไตรของโลหะการปรับสมบัติดวยความรอนของโลหะและ
โลหะผสม ไดแกการปรับคืนสภาพการเกิดผลึกใหม และการเติบโตของเกรนแผนภาพการ
เปลี่ยนแปลงเวลาและอุณหภูมิความสัมพันธระหวางโครงสรางจุลภาคและสมบัติทางกลของโลหะ
และโลหะผสมโลหะวิทยาผงและการกัดกรอนของโลหะ
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5723210 เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม
Industrial Electrical Technology

3(2-2-5)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
ปฏิบัติการเก่ียวกับระบบไฟฟาเบื้องตนเครื่องมือวัดไฟฟาและการใชงานวงจรไฟฟา

แมเหล็กไฟฟาเครื่องกลไฟฟากระแสตรงหมอแปลงไฟฟาเครื่องกลไฟฟากระแสสลับการปองกัน
ไฟฟาและการควบคุมมอเตอรทฤษฎีการติดตั้งระบบไฟฟาในอาคารและนอกอาคาร
5723213 ระบบการผลิต

Production Systems
3(3-0-6)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
ลักษณะโครงสรางของธุรกิจ ประเภทโครงสรางองคการ หลักการบริหาร หนาท่ีของ

ฝายบริหารท้ังในดานการวางแผน การจัดสายงาน การจัดการคนเขาทํางาน การสั่งการ การจูงใจ
คนทํางาน การควบคุมการปฎิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายขององคการ หลักการและเทคนิคการ
ควบคุมคุณภาพในรูปแบบตางๆ การใชสถิติสําหรับการควบคุมคุณภาพ การจัดการคุณภาพใน
องคการ กรณีศึกษาสําหรับการจัดการการผลิต
5723214 การจัดการการผลิต

Production Management
3(3-0-6)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
ลักษณะแนวคิดและความสําคัญของการผลิต ปจจัยเพ่ือการตัดสินใจในเลือกการผลิต

การพยากรณยอดขาย การวางแผนผลิตภัณฑและกําลังการผลิต การวางแผนการผลิต การจัดตาราง
การผลิต การควบคุมการผลิต ระบบการจัดซื้อ ระบบการควบคุมพัสดุคงคลัง การศึกษาการทํางาน
การวัดผลงานกรณีศึกษาสําหรับการจัดการการผลิต
5724406 การเปนผูประกอบการ

Entrepreneurship
3(3-0-6)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
คุณสมบัติของผูประกอบการและการพัฒนาสูการเปนผูประกอบการท่ีดี หลักทฤษฎี

และปฏิบัติการบริหารจัดการธุรกิจของตน ความคิดสรางสรรค เริ่มจากธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลาง
ขนาดใหญ การจัดทําแผนธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ การบริหารจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
การตลาด การประชาสัมพันธ การลงทุน การวาจางและการเหมาชวงการผลิต นโยบายสิ่งแวดลอม
เศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลตอการประกอบการ กฎหมายธุรกิจท่ีเก่ียวของ การบริหารจัดการ
นวัตกรรม และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
5724406 โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหการ 1

Industrial Technology Project 1
1(0-2-1)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
เปนสวนแรกของวิชาโครงงานเทคโนโลยีอุตสาหการ1 ซึ่งใหนักศึกษาทําโครงงานเดี่ยว

หรือกลุมท่ีเปนปญหาเก่ียวของกับทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในชั้นปท่ี 4 โดยนักศึกษาตองคนควา
ขอมูล วิเคราะหขอมูลและจุดสําคัญของปญหา วัตถุประสงคของโครงงาน และเตรียมเอกสาร งาน
ออกแบบอยางสมบูรณ เพ่ือขอความเห็นชอบจากกรรมการและอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน เพ่ือทํา
โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหการ2 รวมท้ังสอดแทรกความรูทางดานลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ทรัพยสินทาง
ปญญา ประโยชนของทรัพยสินทางปญญาท่ีเก่ียวของกับการทําโครงงานในอนาคตตลอดจนการนํา
ทรัพยสินทางปญญาไปบูรณาการกับเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค
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5724214 โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหการ 2
Industrial Technology Project 2

2(0-4-2)

วิชาบังคับกอน : 5724213 โครงงานเทคโนโลยี
อุตสาหการ1

โครงงานตอเนื่องจากโครงงานเทคโนโลยีอุตสาหการ1นักศึกษาตองสงรายงาน
ความกาวหนาของโครงงานครั้งท่ี 2 ซึ่งอาจมีการปรับแตงแผนดําเนินงานและคาใชจายท่ีจําเปน
เม่ือโครงงานเสร็จแลว นักศึกษาตองวิเคราะห สรุปผล และเขียนรายงานปริญญานิพนธใหถูกตอง
และสมบูรณรวมท้ังนําเสนอผลท่ีไดจากการทําโครงงานตอกรรมการและอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน

2.3.2) วิชาเลือก 15 หนวยกิต
5723204 การวางแผนและควบคุมการผลิต

Production Planning and Control
3(3-0-6)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
ระบบการผลิต การพยากรณความตองการและการกําหนดปจจัยการผลิตการ

ตรวจสอบและการควบคุมพยากรณ การจัดการวัสดุคงคลังและสินคา การวางแผนการผลิต การ
วิเคราะหตนทุนและกําไรเพ่ือการตัดสินใจในการผลิต  การจัดตารางการผลิตการออกแบบระบบ
ควบคุมการผลิต การประกอบและการสมดุลของสายการผลิต การจัดลําดับงานและตารางการผลิต
การวางแผน และควบคุมโครงการดวยวิธี ซีพีเอ็มและเพอรท
5723206 เทคโนโลยีซีเอ็นซี

CNC Technology
3(2-2-5)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
เครื่องกลึงซีเอ็นซี เครื่องกัดซีเอ็นซี และเครื่องจักรกลซีเอ็นซีอ่ืนๆ สวนประกอบ

และการทํางานของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี รูปแบบและการใชมีดตัดแบบตางๆ มาตรฐานของมีดตัด
การคํานวณหาความเร็วรอบอัตราปอนและความลึกของการตัดเฉือน การควบคุมเครื่องจักรกล
ซีเอ็นซีดวยรหัสตัวเลขและตัวอักษร การวางแผนการผลิตชิ้นงานดวยเครื่องจักรกลซีเอ็นซี การ
ระมัดระวังปองกันผูปฏิบัติงานและเครื่องจักรใหมีความปลอดภัย ปฏิบัติการผลิตชิ้นงานดวยเครื่อง
จักกลซีเอ็นซี
5723212 การวัดและเครื่องมือวัด

Measurement and Instrumentation
3(2-2-5)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการเบื้องตน และวิธีการใชเครื่องมือชนิดอนาล็อกและดิจิตอล  การวิเคราะหคา

จากการวัด เชน ความแมนยํา ความถูกตอง  ความเชื่อถือได เปนตน ทฤษฎีการวัดเบื้องตน การ
ประเมินคาความไมแนนอนในการวัด หลักการทํางานของอุปกรณตรวจรูแตละชนิด    หลักการสอบ
เทียบเครื่องมือวัด กรณีศึกษาการวัดทางอุตสาหกรรม
5724302 เทคโนโลยีการข้ึนรูปโลหะ

Metal Forming Technology
3(2-2-5)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
งานท่ัวไปเก่ียวกับการข้ึนรูปโลหะ ทฤษฎี การออกแบบงาน การตกแตงและการ

ตรวจสอบ เครื่องมือกลสําหรับข้ึนรูปโลหะ ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติในการรีดโลหะ การตีข้ึนรูป การอัด
ข้ึนรูป การดึงลวดและทอ การดึงข้ึนรูปและการดึงอัดข้ึนรูป การข้ึนรูปโลหะแผนและโลหะผง
สาเหตุขอบกพรองและวิธีการแกไข
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5724303 คอมพิวเตอรชวยการออกแบบและการผลิต
Computer Aided Design and Manufacturing

3(2-2-5)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยการออกแบบและการผลิตคําสั่งของการสรางและแสดงผล

ของภาพดวยคอมพิวเตอรการแสดงภาพสามมิติการจําลองการตัดเฉือนดวยคอมพิวเตอร   เชน การ
จําลองการกัด การจําลองการกลึง เปนตน เงื่อนไขและรูปแบบการกําหนดพารามิเตอรตางๆ ในการ
ใชคอมพิวเตอรชวยการผลิต การเลือกทูลแบบตางๆ ในแบบจําลองท่ีสอดคลองกับเครื่องจักร การ
แปลงไฟลจากแบบจําลองสามมิติ ใหเปนรหัส จีและเอ็มท่ีสามารถนําไปใชควบคุมเครื่องจักรได การ
ประยุกตใชคอมพิวเตอรชวยการออกแบบและการผลิตในปจจุบันของอุตสาหกรรม
5724311 เทคโนโลยีการหลอและการเช่ือมโลหะ

Casting and Welding Technology
3(2-2-5)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการทําแบบหลอโลหะ การออกแบบระบบปอนจายน้ําโลหะ

การออกแบบกระสวนและชิ้นงานหลอ ขอบกพรองและวิธีแกไขชิ้นงานหลอ กระบวนการทําแบบ
หลอพิเศษ ศึกษาเทคนิคการเชื่อมโลหะดวยกรรมวิธีตางๆ เทคนิคการเชื่อมโลหะชนิดตางๆ การ
ออกแบบแนวเชื่อม โลหะวิทยาสําหรับงานเชื่อมโลหะและงานหลอโลหะ
5724312 เทคโนโลยีเครื่องมือ

Tool Technology
3(3-0-6)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
เครื่องมือชวยในการผลิตเพ่ือการจับยึดและบังคับชิ้นงาน เพ่ือการทําใหเกิดผิวงานใหม

เพ่ือ การวัด เพ่ือการประกอบ หรือเพ่ือการเคลื่อนท่ีใหไดตําแหนงไมเกินพิกัดท่ีกําหนดในแบบ การ
ตรวจสอบและตัดสินใจเลือกระนาบบังคับชิ้นงานท่ีเหมาะสม ระนาบบังคับโดยตรง โดยออมเพ่ือ
หลีกเลี่ยงงานเสียใหมากท่ีสุด การคํานวณแรงและระยะทางการเคลื่อนตัวของอุปกรณถายทอดแรง
ท่ีใชในอุปกรณบังคับชิ้นงาน ลิ่ม ลูกเบี้ยว สกรู ขอพับ ตัวอยางกลไกชุดอุปกรณบังคับและอุปกรณ
นําเจาะ เครื่องมือแมพิมพปมตัดเจาะ
5724313 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ

Product Design and Development
3(3-0-6)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
ข้ันตอน โครงสราง การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ การใชทฤษฎี วิธีการและ

เครื่องมือชวยในการออกแบบผลิตภัณฑ การรวบรวม การวิเคราะหความตองการ และการเปลี่ยน
ความตองการของลูกคามาเปนลักษณะของผลิตภัณฑ การสรางแนวคิดในการออกแบบ การสราง
แบบจําลองผลิตภัณฑ การออกแบบเพ่ือการผลิตและการประกอบ การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑตามภูมิปญญาทองถ่ิน กรณีศึกษาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)

5724407 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Plant Layout

3(3-0-6)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนะนําการวางผังโรงงานการวิเคราะหเบื้องตนของการวางผังโรงงานและการวางแผน

สิ่งอํานวยความสะดวกไดแกการขนยายวัสดุธรรมชาติของปญหาการวางผังโรงงานทําเลท่ีตั้งโรงงาน
การวิเคราะหผลิตภัณฑเพ่ือวางผังชนิดพ้ืนฐานของการวางผังการบริการและงานสนับสนุนการ
วิเคราะหการเก็บและคลังเก็บพัสดุ
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5724409 การจัดการธุรกิจชุมชน
Community Business Management

3(3-0-6)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิดพ้ืนฐานธุรกิจชุมชน กรณีศึกษาตัวอยางผลิตภัณฑชุมชน การออกแบบผลิตภัณฑ

และบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑชุมชน การจัดการการตลาดและการเงินเบื้องตนสําหรับผลิตภัณฑ
ชุมชน มาตรฐานผลิตภัณฑ การนําหลักการจัดการตางๆไปประยุกตใชกับกรณีศึกษาตัวอยาง
ผลิตภัณฑชุมชน
5724410 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีอุตสาหการ

Key Issues in Industrial Technology
3(3-0-6)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีอุตสาหการในระดับปริญญาตรี เปนหัวขอเรื่องท่ี

นาสนใจในปจจุบันหรือวิทยาการใหมๆ ซึ่งหัวขอเรื่องนั้นไดความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เปนวิชาบรรยายและ/หรือปฏิบัติการ สามารถสรุปผลและประเมินผลหัวขอท่ีศึกษาไดใน
ภาคการศึกษานั้นๆ
5724411 การเพิ่มผลผลิตดวยนวัตกรรม

Innovation for Productivity Improvement
3(3-0-6)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม และเทคโนโลยี ท่ีสงเสริมการเพ่ิมผลิต การวิเคราะห

ปญหาท่ีเกิดจากการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี ศึกษาแหลงเรียนรู เครือขายการเรียนรู และการ
เลือกใช การออกแบบ การสราง การนําไปใช การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สําหรับการจัดการเรียนรูในอนาคตไดอยางเหมาะสม

2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
5723801 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ

Preparation for Professional Experience
2(90)

วิชาบังคับกอน :ไมมี
จัดกิจกรรมเพ่ือใหนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการมีความพรอมดานความรู วิธี

ทํางาน วัฒนธรรม มารยาท การวางตัว การปฏิบัติตนใหเหมาะสมกอนออกไปฝกประสบการณ
วิชาชีพในโรงงานหรือหนวยงานตางๆ  ตามลักษณะงานท่ีนักศึกษาสนใจรวมท้ังการจัดกิจกรรมเพ่ือให
นักศึกษาเลือกใชหรือประยุกตเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน เชน กิจกรรมดูงาน การ
เตรียมความพรอมสําหรับทําโครงงานเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เปนตน

5724801 ฝกประสบการณวิชาชีพ
Professional Experience

5(450)

วิชาบังคับกอน : 5613801เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
ใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพในดานท่ีตนเองมีความสนใจ เพ่ือใหไดรับรูลักษณะ

ของงานจากการทํางานจริง เพ่ือใหนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการไดพัฒนาตนเองใหมี
ความรู ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะใหเหมาะสมกับวิชาชีพนั้น โดยมีอาจารยนิเทศและเจาหนาท่ี
ของหนวยงานท่ีใหการฝกงานรวมกันประเมิน
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาท่ีเคยเรียน

มาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจและตองไมเปนรายวิชาในสาขา
วิชาเอกนั้น


	คำอธิบายรายวิชา 

