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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
Bachelor of Technology Program in Manufacturing Technology

ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต) B.Tech. (Manufacturing Technology)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

ปรัชญา
“ผลิตบัณฑิตท่ีมีจรรยาบรรณวิชาชีพและรอบรูในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต”

วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีความรูท้ังภาคทฤษฎีและมีทักษะภาคปฺฏิบัติ สามารถปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมได

อยางมีประสิทธิภาพ
2. มีวิสัยทัศน ใฝเรียนรู ในการเลือกและประยุกตใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับงานอุตสาหกรรม

สอดคลองกับเศรษฐกิจ สังคมทองถ่ินและสากล
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพในงานอุตสาหกรรมและมีความรับผิดชอบตอ

สังคมทองถ่ินและสากล
หลักสูตร

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 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) กลุมวิชาแกน 15 หนวยกิต
2.2) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 24 หนวยกิต
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน 48 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)

1500111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills

3(3-0)

1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture

3(3-0)

1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต

Truth and Development for Life
3(3-0)
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2500114 สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development

3(3-0)

2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society

3(3-0)

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

3(3-0)

1.3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต

Sciences and Equilibrium of Life
3(2-2)

4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving

3(3-0)

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development

3(3-0)

2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 15 หนวยกิต

5503103 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจอุตสาหกรรม
English for Industrial Business

3(3-0)

5503104 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English

3(3-0)

4011301 ฟสิกสท่ัวไป 1
General Physics 1

3(2-2)

4021101 เคมีท่ัวไป 1
General Chemistry 1

3(2-2)

5611102 คณิตศาสตรและสถิติสําหรับอุตสาหกรรมการผลิต
Mathematics and Statistics for Manufacturing
Industry

3(3-0)

2.2) กลุมพื้นฐานวิชาชีพ 24 หนวยกิต
5513307 การเปนผูประกอบการอุตสาหกรรม

Industrial Entrepreneurship
3(2-2)

5514101 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials

3(3-0)

5612201 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 1
Manufacturing Technology Practices 1

3(1-4)

5613107 การเขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing

3(2-2)

5613201 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2
Manufacturing Technology Practices 2

3(1-4)

5613202 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 3
Manufacturing Technology Practices 3

3(1-4)
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5613501 กลยุทธการจัดการงานอุตสาหกรรมการผลิต
Manufacturing Industrial Management Strategies

3(3-0)

5614104 กระบวนการผลิต
Manufacturing Process

3(2-2)

2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน 48 หนวยกิต
2.3.1) วิชาบังคับ 36 หนวยกิต

5504204 ภาวะผูนําและการพัฒนาทีมงาน
Leadership and Team Development

3(3-0)

5513523 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการอุตสาหกรรม
Information Systems for Industrial Management

3(3-0)

5612102 วิศวกรรมความปลอดภัยและกฎหมายในงานอุตสาหกรรม
Safety Engineering and Industrial Laws

3(3-0)

5612103 เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
Introduction to Electrical and Electronic Technology

3(2-2)

5612202 อุณหพลศาสตรของไหล
Thermo Fluids

3(3-0)

5613401 การซอมบํารุง
Maintenance

3(2-2)

5613503 การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ
Computer Application for Designs

3(2-2)

5614310 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control

3(3-0)

5614311 การวางแผนและการควบคุมการผลิต
Production Planning and Control

3(3-0)

5614312 การจัดการโลจิสติกสและซับพลายเชน
Logistics and Supply Chain Management

3(3-0)

5614906 ระเบียบวิธีวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
Manufacturing Technology Research methodology

3(3-0)

5614907 โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
Manufacturing Technology Project

3(2-2)

2.3.2) วิชาเลือก ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดวิชาหนึ่ง 12 หนวยกิต
กลุมวิชาเทคโนโลยีการผลิต

5514306 จิตวิทยาสําหรับองคการอุตสาหกรรม
Introduction to Psychology for  Industrial Organizations

3(3-0)

5514501 มนุษยสัมพันธในการจัดการอุตสาหกรรม
Human Relations in Industrial Management

3(3-0)

5614502 การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในงานอุตสาหกรรม
Staff Training and Development in Industry

3(2-2)
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5514507 การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานอุตสาหกรรม
Work Efficiency Development in Industry

3(2-2)

5514512 เทคโนโลยีการผลิตในงานอุตสาหกรรม
Industrial Production Technology

3(3-0)

5593719 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
Hydraulics and Pneumatics

3(2-2)

5613104 วิทยาการหุนยนตอุตสาหกรรม
Industrial Robotics

3(2-2)

5613301 การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม
Manufacturing Tools Designs

3(3-0)

5613402 การพัฒนาผลิตภัณฑ
Product Development

3(3-0)

5613502 การจัดการคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
Industrial Quality Management

3(2-2)

5614302 เทคโนโลยีเครื่องมือกล
Machine Tools Technology

3(2-2)

5614303 สัมมนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
Seminar on  Manufacturing Technology

3(2-2)

5622404 การวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
Measurement and Instruments in Industry

3(2-2)

5643511 การควบคุมมลพิษและการจัดการของเสีย
Pollution Control and Waste Management

3(3-0)

5724409 การจัดการธุรกิจชุมชน
Community Business Management

3(3-0)

กลุมวิชาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องปรับอากาศ

5514515 การพัฒนาและการจัดการพลังงานหมุนเวียน
Development and Renewable Energy Management

3(3-0)

5572307 มอเตอรและการควบคุม
Motors and Control

3(1-4)

5573104 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทางไฟฟา
Electrical Industrial Product Standards

3(3-0)

5613103 การอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
Energy Conservation in Industrial Factory

3(3-0)

5613701 หลักการทําความเย็น
Principles of Refrigeration

3(2-2)

5613702 ระบบไฟฟาของเครื่องทําความเย็น
Electrical Systems of Refrigerator

3(2-2)

5613703 การปรับอากาศอุตสาหกรรม
Industrial Air-conditioning

3(2-2)



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต หนา 5

5613704 เครื่องปรับอากาศขนาดใหญเพ่ืองานอุตสาหกรรม
Chiller Air-conditioner for Industrial Works

3(2-2)

5613705 เครื่องปรับอากาศสําหรับการจัดการธุรกิจขนาดยอม
Air-conditioner for Small Business Management

3(3-0)

5613706 การศึกษาการทํางานเก่ียวกับงานเครื่องปรับอากาศ
Work Study for Air Conditioner

3(3-0)

5613707 การปรับอากาศในรถยนต
Automotive Air-conditioning

3(2-2)

5613708 การสัมมนางานเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศ
Seminar on Air-conditioner Technology

3(2-2)

5724501 การจัดการสิ่งแวดลอม
Environmental Management

3(3-0)

5724502 การนําของเสียกลับมาใชใหม
Waste Recycling

3(3-0)

2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
5613801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การผลิต
Preparation for Professional Internship in
Manufacturing Technology

2(90)

5614801 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การผลิต
Professional Internship in Manufacturing Technology

5(450)

หรือ
5613802 การเตรียมฝกสหกิจศึกษา

Preparation for Co-operative Education
1(45)

5614802 สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6(540)

ขอกําหนดเฉพาะ
1. ในกรณีท่ีผูเรียนจบประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ใหเรียนปรับพ้ืนฐานในวิชา ดังตอไปนี้
5611501 พ้ืนฐานคณิตศาสตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

Fundamentals Mathematics of Manufacturing
Technology

3(3-0)

2. ในกรณีท่ีผูเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายใหเรียนปรับพ้ืนฐานในรายวิชาดังตอไปนี้
5611502 ปฏิบัติการพ้ืนฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

Practice in Fundamentals of Manufacturing
Technology

3(1-4)

ผูเรียนในรายวิชาปรับพ้ืนฐานในกรณีขอ 1 และขอ 2 จะตองสอบไดระดับคาคะแนน P
โดยไมนับหนวยกิตรวม ในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรนี้จึงสามารถเรียนวิชาเฉพาะดานได
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับ

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดการศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย

Thai Language for Communication
3(3-0)

ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาท่ีสัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอ
ความ การสรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษาการฟง
การอาน การพูด และการเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควา
ทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร วาจา และสือ่ประสม

1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills

3(3-0)

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)

ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ
การกระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาท่ีมีตอกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีตอวิวัฒนาการของ
ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน
ภาษาถ่ิน เพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมี
ศิลปะ

1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต

Truth and Development for Life
3(3-0)

ทฤษฎีตางๆ เก่ียวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร ดานศาสนา ดาน
สังคม จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต
การใหคุณคาของชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง ครอบครัว
และสังคม การมีจิตสํานึก หรือตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม

2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development

3(3-0)

การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของ
มนุษยดานความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพ้ืนฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวท่ี
แสดงถึงความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนา
ทางอารมณและสังคม การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภารนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหา
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ความรูและการสรางสรรคศิลปะท่ีนําไปสูการเขาใจตนเอง เขาผู อ่ืน และรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง

2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society

3(3-0)

ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคม
วัฒนธรรมเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความ
ตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย และทองถ่ิน การวิเคราะหประเด็นเก่ียวกับวิวัฒนาการ ผลกระทบ การ
ผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชน ระดับประเทศและ
ระหวางประเทศ

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

3(3-0)

กฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียบกับสิทธิและหนาท่ีของพลเมือง ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดให
โทษ พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน

1.3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต

4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life

3(2-2)

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงท่ีมี
ผลกระทบตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ
พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่
สารเคมีและผลิตภัณฑทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการ
อนุรักษพลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติแบบแผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมใน
ชีวิตประจําวันท่ีมีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกายเพ่ือพัฒนาดุลยภาพของชีวิต

4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving

3(3-0)

การเสริมสรางทักพัฒนาการคิด และตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตางๆ
ของมนุษย ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม
และการคิดเพ่ือแกปญหาในโลกสมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development

3(3-0)
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ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม
การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีท่ีมีผลการพัฒนาอยางยั่งยืน

2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 15 หนวยกิต

5503103 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม
English for Industrial Business

3(3-0)

ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจอุตสาหกรรมในดานการพูด การฟง การ
อานและการเขียน สํานวนภาษาท่ีใชในสํานักงานในกระบวนการทํางานในธุรกิจอุตสาหกรรม
ตลอดจนสามารถเขาใจอธิบาย ตลอดจนสื่อสารเปนภาษาอังกฤษได

5503104 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English

3(3-0)

พัฒนาการอาน การเขียน การฟงและการพูดภาษาอังกฤษท่ีใชในเทคโนโลยี
สาขาตางๆ ศัพทเทคนิค และสํานวนภาษาอังกฤษท่ีมีความหมายเฉพาะทาง การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในการทํางานท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีสาขาตางๆ

4011301 ฟสิกสท่ัวไป 1
General Physics 1

3(2-2)

การวัดและความแมนยําในการวัด สเกลารและเวคเตอร การเคลื่อนท่ีในลักษณะ
ตางๆ โมเมนตัมและกฎการเคลื่อนท่ี แรง และผลงานของแรงงาน กําลัง และพลังงานการ
เคลื่อนท่ีฮารมอนิก การเคลื่อนท่ีแบบคลื่น คลื่นกล สมบัติของสาร ปรากฎการณความรอน
อุณหพลศาสตร โดยจัดใหมีการสาธิต และการทดลองตามความเหมาะสม

4021101 เคมีท่ัวไป 1
General Chemistry 1

3(2-2)

หลักเคมีเบื้องตน การจําแนกสาร สมบัติของธาตุ สารประกอบ ของผสม
สารละลาย วิธีแยกโดยการกลั่น การกรอง การตกผลึก การใชตัวทําละลาย และโครมา
โทกราฟ ระบบเปด ระบบปด ปริมาณสารสัมพันธ ความเขมขนของสารละลาย อะตอม
โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องตน ปฏิกิริยาเคมี องคประกอบท่ีมีผลตออัตรา
ของปฏิกิริยา กรด เบส เกลือ อินดิเคเตอร สมบัติของแกส ความสัมพันธระหวางปริมาตร
ความดันและอุณหภูมิ ทฤษฎีจลน โมเลกุลของแกส การแพรของแกส
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5611102 คณิตศาสตรและสถิติสําหรับอุตสาหกรรมการผลิต
Mathematics and Statistics for Manufacturing
Industry

3(3-0)

ฟงกชั่น ลิมิตและความตอเนื่อง การหาอนุพันธและการอินทิเกรตฟงกชั่น
คาจริงของหนึ่งตัวแปรจริงและการประยุกต เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงตัวเลข
สถิติท่ีใชในชีวิตประจําวัน ข้ันตอนการใชสถิติเพ่ือการตัดสินใจ ทฤษฎีความนาจะเปน การแจก
แจงแบบตางๆ สถิติ การทดสอบสมมุติฐาน สถิติท่ีไมใชพารามิเตอร การถดถอยและ
สหสัมพันธ การวิเคราะหความแปรปรวนตลอดจนการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเบื้องตน

2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หนวยกิต
5513307 การเปนผูประกอบการอุตสาหกรรม

Industrial Entrepreneurship
3(2-2)

ความรูเก่ียวกับธุรกิจอุตสาหกรรม คุณสมบัติของผูประกอบการและกระบวน
การพัฒนาสูการเปนผูประกอบการท่ีดี หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารจัดการอุตสาหกรรม
การจัดการธุรกิจขนาดกลางขนาดยอม ปฏิบัติการจัดทําแผนธุรกิจ การดําเนินการจัดตั้งธุรกิจ
การบริหารจัดการการผลิต การตลาด การลงทุน การวาจาง การเหมาชวง การบริหาร
คาตอบแทน กฎหมายธุรกิจ นวัตกรรมทางธุรกิจ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
การเสริมสรางการประกอบธุรกิจใหประสบผลสําเร็จ รวมท้ังกรณีศึกษาจากหนวยงาน

5514101 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials

3(3-0)

โลหะท่ีสําคัญในงานอุตสาหกรรม การทดสอบคุณสมบัติเชิงกล โครงสรางแบบ
จุลภาคท่ีสัมพันธกับคุณสมบัติเชิงกล ไดอะแกรมการเปลี่ยนแปลงของเหล็กท่ีมีคารบอนผสม
การปรับปรุงคุณภาพในดานความแข็งแบบตาง ๆ รวมถึงโครงสราง ชวงของการเปลี่ยนแปลง
และการใช ที.ที.ที. ไดอะแกรมในการชุบแข็งของเหล็กและเหล็กผสมชนิดตาง ๆ การชุบแข็ง
การอบผงคารบอน การเพ่ิมผิวแข็งในการแทรกซึมของไนโตรเจน การอบออน การ
เปลี่ยนแปลงของโครงสรางในอุณหภูมิตาง ๆ กัน โครงสรางแบบจุลภาคของอัลลอย การกัด
กรอน และการปองกันโดยวิธีตาง ๆ ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม

5612201 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 1
Manufacturing Technology Practices 1

3(1-4)

วิชาบังคับกอน : 5611501 พ้ืนฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
หรือ 5611502 ปฎิบัติการพ้ืนฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

ปฏิบัติเก่ียวกับอุปกรณของเครื่องกลึง เครื่องวัด เครื่องไส เครื่องเจาะ งานลับ
มีด กลึง ลับดอกสวาน งานกลึงปาดหนา กลึงปอกผิว กลึงตกบา งานควานรู งานเจาะรู งาน
รีมเมอร งานกัดราบ งานกัดบาฉาก งานกัดรอง งานไสราบ งานไสรองฉาก งานไสมุม เครื่อง
เจียระไนราบ เจียระไนกลม มาตรฐานเกลียว มาตรฐานเรียว อุปกรณประกอบพิเศษ ในงาน
กลึง กัด ไส และเจียระไน งานกลึงเกลียว กลึงเรียว กัดเฟองตรง เจียระไนราบ เจียระไนกลม
การวัดตรวจสอบชิ้นงานและการบํารุงรักษาเครื่องมือกล
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5613107 การเขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing

3(2-2)

มาตรฐานการเขียนแบบ การเขียนแบบท่ัวไปทางวิศวกรรม การเขียนภาพฉาย
การเขียนภาพ 3 มิติ การเขียนภาพคลี่ การเขียนภาพตัด การกําหนดขนาดและลักษณะผิวงาน
การอานและวิเคราะหแบบทางวิศวกรรม การเขียนภาพประกอบและภาพแยกชิ้น พิกัด
ความคลาดเคลื่อนและพิกัดการสวม

5613201 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2
Manufacturing Technology Practices 2

3(1-4)

วิชาบังคับกอน : 5612201 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 1
ปฏิบัติและซอมบํารุงเก่ียวกับมอเตอรไฟฟา หมอแปลงไฟฟา หลักการทํางาน

โครงสรางและอุปกรณ ประกอบหุนยนต ระบบควบคุมอัตโนมัติแบบตายตัว แบบยืดหยุน
ระบบการขับคเลื่อน และสงกําลัง คําสั่งและการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต ปฏิบัติการ
ควบคุมแขนกลดวยโปรแกรม การเลือกใชหุนยนตใหเหมาะสมกับการผลิตในงานอุตสาหกรรม

5613202 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 3
Manufacturing Technology Practices 3

3(1-4)

วิชาบังคับกอน : 5613201 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2
ปฏิบัติงานเก่ียวกับหลักการทํางานของเครื่องมือท่ีควบคุมดวยระบบ ซีเอ็นซี

ระบบการเคลื่อนท่ีตามแนวแกน ระบบโคออดิเนท การกําหนดจุดศูนยของเครื่อง จุดศูนยของ
ชิ้นงาน จุดอางอิง เครื่องมือตัด ระบบการวัด ระบบการควบคุมการเคลื่อนท่ีองคประกอบของ
การทํางานกลึงและงานกัด การสรางโปรแกรม การเลือกใชเครื่องมือตัด จัดเตรียมเครื่องมือ
อุปกรณและหองทดลอง งานกลึง ทดลองงานกัด โดยใชการควบคุมดวยมือ การควบคุมแขน
กลและหุนยนตในงานอุตสาหกรรม

5613501 กลยุทธการจัดการงานอุตสาหกรรมผลิต
Manufacturing  Industrial Management
Strategies

3(3-0)

แนวคิดและหลักการบริหารเชิงกลยุทธ มีความรูความเขาใจในกระบวนการ
กําหนดกลยุทธในการบริหารงานทางอุตสาหกรรม กระบวนการคิดและการตัดสินใจในการ
บริหารอยางเปนระบบ ความเปนผูนํา  วัฒนธรรมและจรรยาบรรณของนักบริหาร ตลอดจน
กระบวนการนํากลยุทธลงสูปฏิบัติท่ีมีรายละเอียดในเชิงทฤษฎีและศึกษากรณีศึกษา

5614104 กระบวนการผลิต
Manufacturing Process

3(2-2)

ระบบการผลิต ธรรมชาติการผลิตและสมบัติของวัตถุการผลิต โลหะประเภท
เหล็ก และโลหะนอกกลุมเหล็ก การข้ึนรูปชนิดท่ีมีการตัด และการผลิตชนิดท่ีไมมีการตัด
กระบวนการหลอแบบตาง ๆ กรรมวิธีทางความรอน ฝกปฏิบัติทางงานรอนของโลหะ และงาน
เย็นของโลหะ
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2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน 48 หนวยกิต
5504204 ภาวะผูนําและพัฒนาทีมงาน

Leadership and Team Development
3(3-0)

แนวคิดเก่ียวกับผูนํา และภาวะผูนํา ความหมาย ทฤษฎีเก่ียวกับผูนํา รูปแบบ
และคุณสมบัติของผูนํา ภาวะผูนําในการบริหารงานอุตสาหกรรม การสรางทีมงาน ความหมาย
ความสําคัญของการทํางานเปนทีม องคประกอบและเทคนิคการสรางทีมงาน

5513523 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
Information Systems for Industrial
Management

3(3-0)

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงสารสนเทศกับการบริหาร ระบบสํานักงาน
อัตโนมัติ การนําระบบสารสนเทศมาประยุกตกับการบริหารงานอุตสาหกรรม

5612102 วิศวกรรมความปลอดภัยและกฎหมายใน
งานอุตสาหกรรม
Safety Engineering and Industrial Laws

3(3-0)

หลักการข้ันพ้ืนฐานทางวิศวกรรม สําหรับการปองกันอุบัติเหตุในโรงงานและ
วางมาตรการเพ่ือความปลอดภัยในโรงงาน การวางผังโรงงาน การออกแบบอุปกรณตาง ๆ
เพ่ือปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนในงานอุตสาหกรรม การจัดหนวยงานการบริหารงานดาน
วางแผนเพ่ือความปลอดภัย กฎหมายเก่ียวของความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการ
ทํางาน และเกณฑมาตรฐานในงานอุตสาหกรรมระหวางประเทศ พระราชบัญญัติโรงงาน
อุตสาหกรรมแหงชาติ กฎหมายความปลอดภัยของกระทรวงมหาดไทย กฎหมายความ
ปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ ประกันสังคม การ
จัดหางานและพัฒนาฝมือแรงงาน มาตรฐานฝมือแรงงานในประเทศไทยและกลุมอาเซียน
กฎหมายเจาหนาท่ีความปลอดภัยระดับตางๆ กฎหมายคณะกรรมการอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัย

5612103 เทคโนโลยีไฟฟาอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน
Introduction to Electrical and Electronics

3(2-2)

ทฤษฎีวงจรไฟฟากระแสตรง การวิ เคราะหวงจรไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสท้ังแบบอะนาลอกและดิจิตอล รวมถึงความรูเบื้องตนเก่ียวกับวงจรไฟฟา
กระแสสลับ การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับ ท้ังชนิดเฟสเดียว และหลายเฟส
เครื่องจักรกลไฟฟา ทฤษฎีการติดตั้งระบบไฟฟาในอาคารและนอกอาคาร ตัวควบคุมในงาน
อุตสาหกรรม
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5612202 อุณหพลศาสตรของไหล
Thermo Fluid

3(3-0)

สมบัติของสารบริสุทธิ์ ระบบ งาน พลังงาน กฎขอท่ีหนึ่งของเทอรโมไดนามิกส
สมบัติของของไหล สมดุลสถิตของไหล สมการความตอเนื่อง สมการโมเมนตัมและสมการ
พลังงาน การไหลในทอและการวัดการไหล และกฎขอท่ีสองของเทอรโมไดนามิกส การเกิดข้ึน
ไดเองของกระบวนการกับเอนโทรีป

5613401 การซอมบํารุง
Maintenance

3(2-2)

ความสําคัญ บทบาทของการซอมบํารุงในงานอุตสาหกรรม หลักการ วิธีการ
เครื่องมือ เทคนิคในการซอมบํารุง การวางแผนและปฏิบัติการเบื้องตนเก่ียวกับการซอมบํารุง

5613503 การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
Computer Application for Designs

3(2-2)

องคประกอบทางฮารดแวรและซอฟตแวรของระบบคอมพิวเตอร ชวยในการ
ออกแบบและการผลิต คอมพิวเตอรกราฟฟกและระบบการแปลงขอมูล ขอบขาย คําสั่งในการ
เขียนภาพ 2 และ 3 มิติ และการเขียนภาพท่ีผิว การ เปนขอมูลกล การใชการกําหนดเงื่อนไข
ในการตัดเฉือน การเลือกใชวัสดุ การจําลองแบบเชิงเรขาคณิต แบบจําลองโครงลวด
แบบจําลองพ้ืนผิว แบบจําลองรูปทรงตัน กลวิธีการสรางภาพดวยคอมพิวเตอรแบบพารา
เมตริกซและวาริเอชั่น การสรางชิ้นสวนประกอบ การออกแบบชิ้นงานอยางงายและการ
ประยุกตการพิมพภาพบนเครื่องพิมพ ตลอดจนการเชื่อมตอระบบกับเครื่องมือกล ในงาน
อุตสาหกรรม และการทดลอง

5614310 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control

3(3-0)

ประวัติเบื้องตน คําจํากัดความและความหมาย ระบบคุณภาพ การรวบรวม
ขอมูล หลักการเบื้องตนในการควบคุมคุณภาพ การวางแผนการสุมตัวอยางแบบตางๆ หลัก
สถิติเบื้องตน เทคนิคการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบผลการผลิต การเพ่ิมคุณภาพ แผนการ
บริหาร การออกแบบ การหาคาความเชื่อม่ัน การใชเทคนิคบํารุงขวัญคนงานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
ในการผลิต ตลอดจนแผนการบริหาร ควบคุมคุณภาพแบบตางๆ และการจัดใหกิจกรรมตางๆ
ท่ีใชในการควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม

5614311 การวางแผนและการควบคุมการผลิต
Production Planning and Control

3(3-0)

ระบบการผลิต การพยากรณ ความตองการและการกําหนดปจจัยการผลิต การ
ตรวจสอบและควบคุม การพยากรณ การออกแบบระบบการควบคุมการผลิต การจัดตาราง
การผลิตหลัก การควบคุมวัสดุคงคลังและสินคา ขนาดของการสั่งซื้อ และการผลิตสินคาการ
สั่งงานการควบคุมตนทุนการผลิต การประกอบและการสมดุลของสายงานผลิต การจัดลําดับ
งานและ ตารางการผลิต การวางแผนและควบคุมโครงการดวยวิธีซีพีเอ็มและเพิรต
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5614312 การจัดการโลจิสติกสและซับพลายเชน
Logistics and Supply Chain Management

3(3-0)

ความหมาย บทบาท กิจกรรมหลัก ของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
โลจีสติกส แนวคิดเก่ียวกับการจัดการสินคาคงคลัง การจัดการวัสดุ การขนสง อุปกรณการ
ขนสง การคลังสินคา การจัดซื้อ การสงมอบ โลจีสติกสโลก การจัดองคกรโลจีสติกสท่ีมี
ประสิทธิภาพ วิธีควบคุมการปฏิบัติงานดานโลจิสติกส

5614906 ระเบียบวิธีวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
Manufacturing Technology Research
methodology

3(2-2)

ความหมายของการวิจัย ประเภทของการวิจัย ข้ันตอนวิจัย การทบทวน
เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ การสรางเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล สถิติเพ่ือการวิจัย
ความรูทางดานลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรทรัพยสินทางปญญา การนําทรัพยสินทางปญญาไปบูรณาการ
กับเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค การเขียนเคาโครงการวิจัยเก่ียวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

5614907 โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
Manufactuing Technology Project

3(2-2)

วิชาบังคับกอน : 5614906 ระเบียบวิธีวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
ใหนักศึกษาทําโครงงานเดี่ยวหรือกลุมเพ่ือศึกษาหาความรู ปญหาในงาน

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยนักศึกษาตองคนควาขอมูล จัดทําเคาโครงงานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิต เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรม และอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน
แลวนํามาสรางหรือทดลองการเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล จัดทํารูปเลมรายงานของ
โครงงานและนําเสนอผลงานตอกรรมการและอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน

5514306 จิตวิทยาสําหรับองคการอุตสาหกรรม
Introduction to Psychology for Inductrial
Qrganizations

3(3-0)

การปฏิบัติทางอุตสาหกรรมและผลของการปฏิบัติทางอุตสาหกรรมท่ีมีตอ
มนุษย ทฤษฎีองคการ ความเปนมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมองคการ แนวความคิดท่ีสําคัญ
ของจิตวิทยามาประยุกตกับปญหาท่ีนาสนใจ เชน ทัศนคติ แรงจูงใจ ความคับของใจ ความ
เหนื่อยลา ความปลอดภัย การสื่อสารและการเปนผูนํา ตลอดจนวิธีแกปญหาของมนุษยใน
อุตสาหกรรมและองคการ

5514501 มนุษยสัมพันธในการจัดการอุตสาหกรรม
Human Relations in Industrial Management

3(3-0)

ความหมายและความสําคัญของหลักการมนุษยสัมพันธ ความตองการ
กระบวนการกลุม ความพึงพอใจ แรงจูงใจ การสื่อสารในองคการอุตสาหกรรม บทบาทของ
มนุษยสัมพันธตอการจัดการอุตสาหกรรมในปจจุบันและอนาคต



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต หนา 15

5614502 การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในงานอุตสาหกรรม
Staff Training and Development in Industry

3(2-2)

บทบาทหนาท่ีของงานฝายบุคคล ความสําคัญของการฝกอบรมและพัฒนา
บุคลากรในงานอุตสาหกรรม เชน การฝกอบรมหัวหนางาน การฝกอบรมงานเฉพาะดานของ
บุคลากรการวางแผนพัฒนาการฝกอบรม เทคนิคการฝกอบรมและการประเมิน

5514507 การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานอุตสาหกรรม
Work Efficiency Development in Industry

3(3-0)

ความหมาย ขอบเขต ปรัชญาและอุดมการณในการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพ
และการสํารวจบุคลิกภาพ การปรับแตงบุคลิกภาพของตนเองและผูอ่ืนตามความตองการของ
มนุษย คานิยม การสํารวจและการแลกเปลี่ยนคานิยม คานิยมท่ีสัมพันธกับการทํางาน
วัฒนธรรมในการทํางาน การตั้งเปาประสงคของชีวิตและการทํางาน การสํารวจ ความรูสึก
ปญหา อุปสรรคและวิธีการพิชิตอุปสรรคในการทํางาน การสรางความเชื่อม่ันในตนเอง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน

5614512 เทคโนโลยีการผลิตในงานอุตสาหกรรม
Industrial Production Technology

3(2-2)

การผลิตของผลิตภัณฑและชิ้นสวนตาง ๆ ดวยกระบวนการผลิตทางเทคโนโลยี
ท่ีสงผลใหกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑแตละประเภท เชน การข้ึนรูป การ
ทําแบบ การแปรรูปเครื่องมือกล การหลอ ตลอดจนปฏิบัติการประกอบเปนผลิตภัณฑ ท้ัง
โลหะ อโลหะ และวัสดุอ่ืน ๆ

5593719 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
Hydrolics and Pneumatics

3(2-2)

ชิ้นสวนและอุปกรณไฮดรอลิกสและนิวแมติกสท่ีใชไฟฟาเปนสัญญาณควบคุม
ตลอดจนศึกษาวิธีการทํางาน การออกแบบวงจร การตอวงจร การแกไข การประยุกตใชงาน
จริงและมีการตอรวมกับคอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการควบคุมการทํางานของ
ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส

5613104 วิทยาการหุนยนตอุตสาหกรรม
Industrial Robotics

3(2-2)

วิวัฒนาการและหลักการทํางานเบื้องตนของหุนยนต โครงสราง และอุปกรณ
ประกอบหุนยนต ระบบควบคุมอัตโนมัติแบบตายตัว แบบยืดหยุน ระบบการขับเคลื่อน และ
สงกําลัง คําสั่งและการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต ปฏิบัติการควบคุมแขนกล ดวย
โปรแกรมการเลือกใชหุนยนตใหเหมาะสมกับการผลิตในงานอุตสาหกรรม
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5613301 การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม
Manufacturing Tools Designs

3(3-0)

วิเคราะหสวนประกอบพ้ืนฐานและหนาท่ีของเครื่องมือในงานผลิต ระบบกลไก
และการถายกําลัง การคํานวณแรงกระทบในลักษณะตาง ๆ การเลือกใชและการปรับปรุง
คุณภาพของวัสดุ การออกแบบเครื่องมือและอุปกรณในการผลิต

5613402 การพัฒนาผลิตภัณฑ
Product Development

3(3-0)

การพัฒนาแบบผลิตภัณฑ ศึกษาสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาผลิตภัณฑ เชน
ประโยชนการใชงาน รูปราง ราคา วิธีการผลิต พฤติกรรมผูบริโภค การคํานึงความสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม เปนตน เพ่ือนําไปใชพัฒนาความคิดในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ

5613502 การจัดการคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
Industrial Quality Controls

3(2-2)

หลักการการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม บทบาทของการควบคุม
คุณภาพกับงานอุตสาหกรรม หลักการและเทคนิคในการบริหารคุณภาพ เครื่องมือควบคุม
คุณภาพ ระบบประกันคุณภาพและการรับรองคุณภาพในงานอุตสาหกรรม มาตรฐานคุณภาพ
ของไทยและมาตรฐานสากล

5614302 เทคโนโลยีเครื่องมือกล
Machine Tools Technology

3(2-2)

การทดลองปฏิบัติการเก่ียวกับกรรมวิธีแปรรูปโลหะ โดยใชเครื่องมือกล
ประเภทตาง ๆ เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องเจาะ เครื่องกัด เครื่องเจียระไน เพ่ือใหไดผลงาน
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและสามารถนําไปใชกับเครื่องจักรกลไดเหมาะสมกับงาน

5614303 สัมมนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
Manufacturing Technology Seminar

3(2-2)

หลักการจัดการสัมมนาในแบบตางๆ จัดการสัมมนาในและ/หรือนอกหองเรียน
เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณในการจัดสัมมนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตระหวาง
นักศึกษา อาจารย วิทยากร ท่ีมีประสบการณตางกัน เพ่ือหาแนวทางแกปญหา และ
วิธีดําเนินการจัดสัมมนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตใหมีประสิทธิภาพ

5622404 การวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
Measurement and Instrument in Industry

3(2-2)

การวัดและเครื่องมือในงานอุตสาหกรรมซึ่งใชในการควบคุมกระบวนการผลิต
ไดแก การวัดอุณหภูมิ ความดัน ปริมาณการไหล ระดับของการไหล ความเปนกรด เปนดาง
ความชื้น ความหนาแนน สภาพการนําทางไฟฟา การวัดและการสงสัญญาณเพ่ือควบคุม
กระบวนการผลิต การทํางานของตัวควบคุมโดยระบบไฟฟา
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5643511 การควบคุมมลพิษและการจัดการของเสีย
Pollution Control and Waste Treatment

3(3-0)

ความรูพ้ืนฐานดานสิ่งแวดลอม ความหมาย ชนิดและประเภทของมลพิษ แหลง
มลพิษ ของเสียและมลพิษในงานอุตสาหกรรม ผลของมลพิษท่ีมีตอมนุษยืและสิ่งแวดลอม เชน
การทําลายชั้นบรรยากาศ สภาวะเรือนกระจก เปนตน การควบคุมการจัดการของเสียและ
มลพิษ

5724409 การจัดการธุรกิจชุมชน
Business Community Manangment

3(3-0)

การวัดและเครื่องมือในงานอุตสาหกรรมซึ่งใชในการควบคุมกระบวนการผลิต
ไดแก การวัดอุณหภูมิ ความดัน ปริมาณการไหล ระดับของการไหล ความเปนกรด เปนดาง
ความชื้น ความหนาแนน สภาพการนําทางไฟฟา การวัดและการสงสัญญาณเพ่ือควบคุม
กระบวนการผลิต การทํางานของตัวควบคุมโดยระบบไฟฟา

5514515 การพัฒนาและการจัดการพลังงานหมุนเวียน
Development and Renewable Energy
Management

3(3-0)

แหลงพลังงานของโลกและแหลงพลังงานในประเทศเนนรายละเอียดของ
การศึกษาดานพลังงานหมุนเวียน โดยศึกาความรูพ้ืนฐานและเทคโนโลยีท่ีใชในการผลิต
พลังงานจากพลังงานหมุนเวียนในรูปตาง ๆ รวมท้ังการประยุกตใชงานของพลังงานหมุนเวียน
ตาง ๆ เหลานี้ ซึ่งไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังงานชีวมวล พลังงานลม พลังงานน้ํา พลังงาน
ความรอนใตพิภพ พลังงานคลื่น พลังงานจากอุณหภูมิแตกตางของน้ําทะเล พลังงานจากน้ําข้ึน
น้ําลง รวมท้ังศึกษาศักยภาพและผลกระทบจากการใชพลังงานหมุนเวียนดังกลาว

5572307 มอเตอรและการควบคุม
Motors and Control

3(1-4)

โครงสรางและหลักการทํางานของมอเตอรเหนี่ยวนํา 1 เฟสและ 3 เฟส
สัญลักษณและวงจรในการควบคุมมอเตอร อุปกรณท่ีใชควบคุมมอเตอรไฟฟา อุปกรณท่ีใช
ปองกันมอเตอรไฟฟา การคํานวณหาขนาดสายไฟและอุปกรณปองกันมอเตอรไฟฟา การเริ่ม
เดินมอเตอรแบบตางๆ การควบคุมการกลับทางหมุน การควบคุมการลดแรงดันขณะเริ่มเดิน
แบบสตาร-เดลตาและปฏิบัติตามรายวิชา

5573104 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทางไฟฟา
Eletrical Industrial Product Standards

3(3-0)

วิวัฒนาการของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ัวไป มาตรฐานท่ัวไป
มาตรฐานบังคับ มาตรฐานทางไฟฟาตรามาตรฐานและบังคับของสมาชิก ISO ระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานของประเทศไทยและตางประเทศ
สมาชิกองคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน ปฏิบัติการศึกษาคนความาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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5613103 การอนุรักษพลังงานโรงงานอุตสาหกรรม
Energy Conservation in Factory

3(3-0)

วิวัฒนาการของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ัวไป มาตรฐานท่ัวไป
มาตรฐานบังคับ มาตรฐานทางไฟฟาตรามาตรฐานและบังคับของสมาชิก ISO ระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานของประเทศไทยและตางประเทศ
สมาชิกองคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน ปฏิบัติการศึกษาคนความาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

5613701 หลักการทําความเย็น
Principles of Refrigeration

3(2-2)

ทฤษฎีและปฎิบัติหลักการทํางานของระบบการทําความเย็น วงจรเครื่องทํา
ความเย็น ชุดควบคุมน้ํายาเครื่องทําความเย็น คอมเพสเซอร อีวาพอเรเตอร อุปกรณอ่ืนๆ ของ
ระบบเครื่องทําความเย็น น้ํายาเครื่องทําความเย็น และน้ํามันหลอลื่น P-H ไดอะแกรม
การทํางานของตูเย็นและตูแช

5613702 ระบบไฟฟาของเครื่องทําความเย็น
Electrical Systems of Refrigerator

3(2-2)

ทฤษฎีและปฎิบัติวงจรไฟฟาเครื่องทําความเย็น การควบคุมการทํางานดวย
วงจรอิเล็กทรอนิกส รีเลย รีเลยควบคุม แม็กเนติกคอนแทกเตอร เซอรกิตเบรกเกอร การ
เลือกใชอุปกรณควบคุมทางกลทางไฟฟา การตรวจซอมขอบกพรองและการแกไขทางกล ทาง
ไฟฟา

5613703 การปรับอากาศอุตสาหกรรม
Industrial Air-conditioning

3(2-2)

ทฤษฎีและปฎิบัติหลักการกระบวนการปรับอากาศ กระบวนการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมแผนภูมิไซโครเมตริก หลักการคํานวณอัตราการทําความเย็น ระบบปรับอากาศ
แบบตางๆ สวนประกอบระบบปรับอากาศ ระบบควบคุมการปรับอากาศ ระบบทอ ระบบการ
จายอากาศ การบํารุงรักษาและวิเคราะหขอขัดของระบบปรับอากาศ มาตรฐานการติดตั้ง
ระบบปรับอากาศ รวมท้ังผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

5613704 เครื่องปรับอากาศขนาดใหญเพื่องานอุตสาหกรรม
Chiller Air-conditioner for Industrial Works

3(2-2)

ทฤษฎีและปฎิบัติระบบการทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ ชนิด
และหลักการของเครื่องปรับอากาศ การใชงานเครื่องปรับอากาศขนาดใหญอยางถูกวิธี การ
บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดใหญเพ่ือการอนุรักษพลังงาน การอานมาตรวัดและบันทึก
ขอมูลในระบบปรับอากาศ การควบคุมดวยระบบอัตโนมัติ
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5613705 เครื่องปรับอากาศสําหรับการจัดการธุรกิจขนาดยอม
Air-conditioner for Small Business
Management

3(3-0)

ปญหาท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานธุรกิจขนาดยอม ดานการจัดองคการ การ
ปฎิบัติงาน การเริ่มตนประกอบธุรกิจ การลงทุน เงินทุน การควบคุมการบริหาร การติดตอ
ประสานงานในวงการธุรกิจเครื่องปรับอากาศ และความสัมพันธดานกฎหมายกับหนวยงาน
รัฐบาล

5613706 การศึกษาการทํางานเกี่ยวกับงานเครื่องปรับอากาศ
Work Study for Air-conditioner

3(3-0)

เทคนิคการสรางแผนภูมิแบบตาง ๆ หลักการเคลื่อนไหวแบบประหยัด การ
วิเคราะหความเคลื่อนไหวอยางละเอียด การวิเคราะหกระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศ
การศึกษาเวลาและหาเวลามาตรฐานในการทํางาน การสุมงาน เทคนิคในการเพ่ิมผลผลิตใน
กระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศ

5613707 การปรับอากาศในรถยนต
Automotive Air-conditioning

3(2-2)

ลักษณะของสวนประกอบ หนาท่ีและการทํางานของระบบปรับอากาศใน
รถยนต การใชไชโครเมตริกชารทในการคํานวณโหลด การออกแบบ การคํานวณทอลม การ
จายลม การวิเคราะห อากาศเสียของเครื่องปรับอากาศในรถยนต และปฎิบัติตามรายวิชา

5613708 สัมมนางานเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศ
Seminar on Air-conditioner Technology

3(2-2)

หลักการจัดการสัมมนาในแบบตางๆ จัดการสัมมนาในและนอกหองเรียนเพ่ือ
แลกเปลี่ยนประสบการณเก่ียวกับงานเครื่องปรับอากาศระหวางนักศึกษา อาจารย วิทยากรท่ีมี
ประสบการณตางกัน เพ่ือหาแนวทางปญหา และวิธีดําเนินงานอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
ใหมีประสิทธิภาพ

5724501 การจัดการสิ่งแวดลอม
Environmental  Management

3(3-0)

กฎหมาย ระเบียบ สนธิสัญญาและมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม การใช
พลังงานท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม วงจรการใชพลังงาน อุตสาหกรรมขนาดเล็กกับการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การประเมินทางเลือกการใชพลังงานท่ีเหมาะสม
เทคโนโลยีประเภทปองกันและลดมลพิษ โครงการพระราชดําริ เปนตน เทคโนโลยีเก่ียวกับ
การหมุนเวียนสรางคุณภาพเพ่ิม เทคโนโลยีทางดาน การลดการใช การใชซ้ําและการนํา
กลับมาใชใหม โครงการหรือเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีเขาสูตลาดคารบอน เทคโนโลยีท่ีสรางผลผลิตเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม โครงการฉลากคารบอน การคํานวณคารบอนเครดิต ความรูเก่ียวกับความ
รับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ และคุณธรรมธุรกิจ
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5724502 การนําของเสียกลับมาใชใหม
Waste Recycling

3(3-0)

ตนทุนและนโยบายการรีไซเคิล วัสดุโดยพิจารณาการผลิต การเลือกใชวัสดุ
การใชพลังงาน การท้ิงของเสียในอุตสาหกรรมการผลิตและการเกษตร มาตรการปองกันการ
ปนเปอนของสิ่งแวดลอม การรีไซเคิลวัสดุในอุตสาหกรรมการผลิตตาง ๆ อุตสาหกรรมการ
ผลิตและแปรรูปเหล็กและโลหะอ่ืน ๆ อุตสาหกรรมการผลิตสินคา ผลิตภัณฑเคมี อนินทรีย
อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ เสนใย และพลาสติก อุตสาหกรรมการเกษตร การรีไซเคิลวัสดุ
จากการเกษตร เศรษฐศาสตรของการหมุนเวียนกลับมาใชใหม

2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
5613801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมการผลิต
Preparation for Professional Internship
in Manufacturing Technology

2(90)

การเตรียมความพรอม ในดานความรู วิธีการทํางานวัฒนธรรม มารยาท การ
วางตัว การปฏิบัติตนใหเหมาะสมกอนออกไปฝกประสบการณวิชาชีพในโรงงานหรือหนวยงาน
ตาง ๆ ตามลักษณะงานท่ีนักศึกษาสนใจ

5613802 การเตรียมฝกสหกิจศึกษา
Preparation for Co-operative Education

1(45)

จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมในดานความรู ทักษะทางดานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิต การประสานงานกับแหลงประกอบการในเครือขายมาประชุมวางแผน
รวมกันกับคณาจารย และนักศึกษาท้ังทางดานความรู ทักษะ การปฏิบัติงานและการ
เสริมสรางคุณลักษณะท่ีเหมาะสม

5614801 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิต
Professional Internship in Manufacturing
Technology

5(450)

การฝกประสบการณวิชาชีพ เพ่ือใหไดรับรูลักษณะของงานจากการทํางานจริง
เพ่ือใหนักศึกษไดพัฒนาตนเองใหมีความรู ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะใหเหมาะสมกับ
วิชาชีพนั้น โดยมีอาจารยนิเทศกและเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีใหการฝกประสบการณวิชาชีพ
รวมกันประเมินผล

5614802 สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6(540)

การออกปฏิบัติการ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูและปฏิบัติรวมกับสถาน
ประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเปนเครือขายกับสาขาวิชาฯ เพ่ือใหนักศึกษาเกิดการ
เรียนรูจากประสบการณจริง และใหมีอาจารยนิเทศกอยางใกลชิด ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 16
สัปดาห โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสาขาวิชา



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต หนา 21

กลุมวิชาปรับพื้นฐาน
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
5611501 พื้นฐานคณิตศาสตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

Fundamentals Mathematics of Manufacturing
Technology

3(3-0)

สัญลักษณทางคณิตศาสตร ระบบจํานวนจริง การคํานวณความยาว พ้ืนท่ี พ้ืนท่ี
ผิวและปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิต เลขยกกําลัง ฟงกชั่นตรีโกณมิติ ฟงกชั่นล็อคการึทึมและ
เอกซโปแนนเชียล เมตริกซ สมการ การแกสมการหลายตัวแปร การใชเครื่องคํานวณ หนวยวัด
และมิติ โมเมนต งาน พลังงาน ความหนาแนน ความดัน ความรูเก่ียวกับการคํานวณเบื้องตน
ในงานไฟฟา

5611502 ปฎิบัติการพื้นฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
Pratice in Fundamentals of Manufacturing
Technology

3(1-4)

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับงานไฟฟา งานเครื่องยนต การใชเครื่องมือในงานโลหะ
แผน งานเชื่อมดวยไฟฟาและแกส เครื่องมือวัดชนิดตาง ๆ ในงานอุตสาหกรรม วิธีการใชงานท่ี
ถูกตอง การบํารุงรักษาเครื่องมือ และฝกปฏิบัติตามเนื้อหารายวิชา

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับ

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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