ปรัชญา

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
Bachelor of Technology Program in Manufacturing Technology
ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต) B.Tech. (Manufacturing Technology)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

“ผลิตบัณฑิตที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพและรอบรูในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต”
วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีความรูทั้งภาคทฤษฎีและมีทักษะภาคปฺฏิบัติ สามารถปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมได
อยางมีประสิทธิภาพ
2. มีวิสัยทัศน ใฝเรียนรู ในการเลือกและประยุกตใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับงานอุตสาหกรรม
สอดคลองกับเศรษฐกิจ สังคมทองถิ่นและสากล
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพในงานอุตสาหกรรมและมีความรับผิดชอบตอ
สังคมทองถิ่นและสากล
หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
130 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
24 หนวยกิต
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
48 หนวยกิต
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
7 หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมภาษา
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
Thai Language for Communication
1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development for Life
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

30 หนวยกิต
9 หนวยกิต
3(3–0)
3(3-0)
3(3-0)
12 หนวยกิต
3(3-0)

หนา 1

2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development
2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life
1.3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life
4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาแกน
5503103 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม
English for Industrial Business
5503104 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
4011301 ฟสิกสทั่วไป 1
General Physics 1
4021101 เคมีทั่วไป 1
General Chemistry 1
5611102 คณิตศาสตรและสถิติสําหรับอุตสาหกรรมการผลิต
Mathematics and Statistics for Manufacturing
Industry
2.2) กลุมพื้นฐานวิชาชีพ
5513307 การเปนผูประกอบการอุตสาหกรรม
Industrial Entrepreneurship
5514101 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
5612201 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 1
Manufacturing Technology Practices 1
5613107 การเขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
5613201 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2
Manufacturing Technology Practices 2
5613202 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 3
Manufacturing Technology Practices 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
9 หนวยกิต
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
94 หนวยกิต
15 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
24
หนวยกิต
3(2-2)
3(3-0)
3(1-4)
3(2-2)
3(1-4)
3(1-4)

หนา 2

5613501 กลยุทธการจัดการงานอุตสาหกรรมการผลิต
Manufacturing Industrial Management Strategies
5614104 กระบวนการผลิต
Manufacturing Process
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
2.3.1) วิชาบังคับ
5504204 ภาวะผูนําและการพัฒนาทีมงาน
Leadership and Team Development
5513523 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
Information Systems for Industrial Management
5612102 วิศวกรรมความปลอดภัยและกฎหมายในงานอุตสาหกรรม
Safety Engineering and Industrial Laws
5612103 เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
Introduction to Electrical and Electronic Technology
5612202 อุณหพลศาสตรของไหล
Thermo Fluids
5613401 การซอมบํารุง
Maintenance
5613503 การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
Computer Application for Designs
5614310 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
5614311 การวางแผนและการควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
5614312 การจัดการโลจิสติกสและซับพลายเชน
Logistics and Supply Chain Management
5614906 ระเบียบวิธีวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
Manufacturing Technology Research methodology
5614907 โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
Manufacturing Technology Project
2.3.2) วิชาเลือก ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดวิชาหนึ่ง
กลุมวิชาเทคโนโลยีการผลิต

3(3-0)

5514306 จิตวิทยาสําหรับองคการอุตสาหกรรม
Introduction to Psychology for Industrial Organizations
5514501 มนุษยสัมพันธในการจัดการอุตสาหกรรม
Human Relations in Industrial Management
5614502 การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในงานอุตสาหกรรม
Staff Training and Development in Industry

3(3-0)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

3(2-2)
48 หนวยกิต
36 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
12 หนวยกิต

3(3-0)
3(2-2)

หนา 3

5514507 การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานอุตสาหกรรม
Work Efficiency Development in Industry
5514512 เทคโนโลยีการผลิตในงานอุตสาหกรรม
Industrial Production Technology
5593719 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
Hydraulics and Pneumatics
5613104 วิทยาการหุนยนตอุตสาหกรรม
Industrial Robotics
5613301 การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม
Manufacturing Tools Designs
5613402 การพัฒนาผลิตภัณฑ
Product Development
5613502 การจัดการคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
Industrial Quality Management
5614302 เทคโนโลยีเครื่องมือกล
Machine Tools Technology
5614303 สัมมนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
Seminar on Manufacturing Technology
5622404 การวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
Measurement and Instruments in Industry
5643511 การควบคุมมลพิษและการจัดการของเสีย
Pollution Control and Waste Management
5724409 การจัดการธุรกิจชุมชน
Community Business Management

3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)

กลุมวิชาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องปรับอากาศ
5514515 การพัฒนาและการจัดการพลังงานหมุนเวียน
Development and Renewable Energy Management
5572307 มอเตอรและการควบคุม
Motors and Control
5573104 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทางไฟฟา
Electrical Industrial Product Standards
5613103 การอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
Energy Conservation in Industrial Factory
5613701 หลักการทําความเย็น
Principles of Refrigeration
5613702 ระบบไฟฟาของเครื่องทําความเย็น
Electrical Systems of Refrigerator
5613703 การปรับอากาศอุตสาหกรรม
Industrial Air-conditioning
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

3(3-0)
3(1-4)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
หนา 4

5613704 เครื่องปรับอากาศขนาดใหญเพื่องานอุตสาหกรรม
Chiller Air-conditioner for Industrial Works
5613705 เครื่องปรับอากาศสําหรับการจัดการธุรกิจขนาดยอม
Air-conditioner for Small Business Management
5613706 การศึกษาการทํางานเกี่ยวกับงานเครื่องปรับอากาศ
Work Study for Air Conditioner
5613707 การปรับอากาศในรถยนต
Automotive Air-conditioning
5613708 การสัมมนางานเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศ
Seminar on Air-conditioner Technology
5724501 การจัดการสิ่งแวดลอม
Environmental Management
5724502 การนําของเสียกลับมาใชใหม
Waste Recycling
5613801

5614801

5613802
5614802

2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การผลิต
Preparation for Professional Internship in
Manufacturing Technology
การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การผลิต
Professional Internship in Manufacturing Technology
หรือ
การเตรียมฝกสหกิจศึกษา
Preparation for Co-operative Education
สหกิจศึกษา
Co-operative Education

3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
7 หนวยกิต
2(90)

5(450)

1(45)
6(540)

ขอกําหนดเฉพาะ
1. ในกรณีที่ผูเรียนจบประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ใหเรียนปรับพื้นฐานในวิชา ดังตอไปนี้
5611501 พื้นฐานคณิตศาสตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
3(3-0)
Fundamentals Mathematics of Manufacturing
Technology
2. ในกรณีที่ผูเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายใหเรียนปรับพื้นฐานในรายวิชาดังตอไปนี้
5611502 ปฏิบัติการพื้นฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
3(1-4)
Practice in Fundamentals of Manufacturing
Technology
ผูเรียนในรายวิชาปรับพื้นฐานในกรณีขอ 1 และขอ 2 จะตองสอบไดระดับคาคะแนน P
โดยไมนับหนวยกิตรวม ในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรนี้จึงสามารถเรียนวิชาเฉพาะดานได
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

หนา 5

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่ เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

หนา 6

คําอธิบายรายวิชา

1) หมวดการศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา
9
หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาที่สัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอ
ความ การสรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษาการฟง
การอาน การพูด และการเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควา
ทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร วาจา และสือ่ ประสม
1500111

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
3(3-0)
English for Communication and Study Skills
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
3(3-0)
Language and Culture
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ
การกระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาที่มีตอกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีตอวิวัฒนาการของ
ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน
ภาษาถิ่น เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมี
ศิลปะ
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12
หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development for Life
ทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร ดานศาสนา ดาน
สังคม จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต
การใหคุณคาของชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ครอบครัว
และสังคม การมีจิตสํานึก หรือตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของ
มนุษยดานความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพื้นฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวที่
แสดงถึงความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพั ฒนา
ทางอารมณและสังคม การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภารนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
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ความรู แ ละการสร า งสรรค ศิ ล ปะที่ นํ า ไปสู ก ารเข า ใจตนเอง เข าผู อื่ น และรู เ ท า ทั น การ
เปลี่ยนแปลง
2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสั ม พั น ธ และการบู ร ณาการของสั งคมไทยและสัง คมโลก ทางด านสังคม
วัฒนธรรมเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนํา
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุ ก ต ใ ช ใ นการดํ า เนิ น ชี วิ ต ในป จ จุ บั น สร า งความ
ตระหนั ก ในคุ ณ ค า วั ฒ นธรรม และการรว มกิ จ กรรมสื บสานวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนีย ม
ประเพณี ไ ทย และท อ งถิ่ น การวิ เคราะห ป ระเด็ น เกี่ย วกั บ วิวั ฒ นาการ ผลกระทบ การ
ผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชน ระดับประเทศและ
ระหวางประเทศ
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยบกับสิทธิและหนาที่ของพลเมือง ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดให
โทษ พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
1.3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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หนวยกิต

4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลกระทบต อ ภาวะสุ ข ภาพของสั ง คมไทยและสั ง คมโลก สถานการณ ป ญ หาสุ ข ภาพ
พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่
สารเคมีและผลิตภัณฑทางธรรมชาติที่มีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการ
อนุ รั ก ษ พ ลั ง งานและภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติ แ บบแผนการดํ า เนิ น ชี วิ ต แบบองค ร วมใน
ชีวิตประจําวันที่มีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกายเพื่อพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
การเสริมสร างทักพัฒนาการคิด และตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตางๆ
ของมนุ ษ ย ตรรกวิ ท ยา การคิ ด เชิ ง สั ง คมศาสตร การคิ ด เชิ ง ศาสนศาสตร การคิ ด เชิ ง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม
และการคิดเพื่อแกปญหาในโลกสมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
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ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม
การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลการพัฒนาอยางยั่งยืน
2) หมวดวิชาเฉพาะ
94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน
15 หนวยกิต
5503103 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม
3(3-0)
English for Industrial Business
ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรมในดานการพูด การฟง การ
อานและการเขียน สํานวนภาษาที่ใชในสํานักงานในกระบวนการทํางานในธุรกิจอุตสาหกรรม
ตลอดจนสามารถเขาใจอธิบาย ตลอดจนสื่อสารเปนภาษาอังกฤษได
5503104

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0)
Technical English
พัฒนาการอาน การเขียน การฟงและการพูดภาษาอังกฤษที่ใชในเทคโนโลยี
สาขาต างๆ ศั พ ท เ ทคนิ ค และสํ านวนภาษาอั งกฤษที่มีความหมายเฉพาะทาง การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในการทํางานที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสาขาตางๆ
4011301

ฟสิกสทั่วไป 1
3(2-2)
General Physics 1
การวัดและความแมนยําในการวัด สเกลารและเวคเตอร การเคลื่อนที่ในลักษณะ
ตางๆ โมเมนตัมและกฎการเคลื่อนที่ แรง และผลงานของแรงงาน กําลัง และพลังงานการ
เคลื่อนที่ฮารมอนิก การเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นกล สมบัติของสาร ปรากฎการณความรอน
อุณหพลศาสตร โดยจัดใหมีการสาธิต และการทดลองตามความเหมาะสม
4021101

เคมีทั่วไป 1
3(2-2)
General Chemistry 1
หลั ก เคมี เ บื้ อ งต น การจํ า แนกสาร สมบั ติ ข องธาตุ สารประกอบ ของผสม
สารละลาย วิ ธี แยกโดยการกลั่ น การกรอง การตกผลึ ก การใชตั ว ทํ าละลาย และโครมา
โทกราฟ ระบบเป ด ระบบป ด ปริม าณสารสัมพั น ธ ความเขมขน ของสารละลาย อะตอม
โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องตน ปฏิกิริยาเคมี องคประกอบที่มีผลตออัตรา
ของปฏิกิริยา กรด เบส เกลือ อินดิเคเตอร สมบัติของแกส ความสัมพัน ธระหวางปริมาตร
ความดันและอุณหภูมิ ทฤษฎีจลน โมเลกุลของแกส การแพรของแกส

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
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5611102

คณิตศาสตรและสถิติสําหรับอุตสาหกรรมการผลิต
3(3-0)
Mathematics and Statistics for Manufacturing
Industry
ฟ ง ก ชั่ น ลิ มิ ต และความต อ เนื่ อ ง การหาอนุ พั น ธ แ ละการอิ น ทิ เ กรตฟ ง ก ชั่ น
คาจริงของหนึ่งตัวแปรจริงและการประยุกต เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงตัวเลข
สถิติที่ใชในชีวิตประจําวัน ขั้นตอนการใชสถิติเพื่อการตัดสินใจ ทฤษฎีความนาจะเปน การแจก
แจงแบบต า งๆ สถิ ติ การทดสอบสมมุ ติ ฐ าน สถิ ติ ที่ ไ ม ใ ช พ ารามิ เ ตอร การถดถอยและ
สหสัมพันธ การวิเคราะหความแปรปรวนตลอดจนการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเบื้องตน
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
24 หนวยกิต
5513307 การเปนผูประกอบการอุตสาหกรรม
3(2-2)
Industrial Entrepreneurship
ความรูเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรม คุณสมบัติของผูประกอบการและกระบวน
การพัฒนาสูการเปนผูประกอบการที่ดี หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารจัดการอุตสาหกรรม
การจัดการธุรกิจขนาดกลางขนาดยอม ปฏิบัติการจัดทําแผนธุรกิจ การดําเนินการจัดตั้งธุรกิจ
การบริ ห ารจั ด การการผลิ ต การตลาด การลงทุ น การว าจ า ง การเหมาช ว ง การบริ ห าร
คาตอบแทน กฎหมายธุรกิจ นวัตกรรมทางธุรกิจ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
การเสริมสรางการประกอบธุรกิจใหประสบผลสําเร็จ รวมทั้งกรณีศึกษาจากหนวยงาน
5514101

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0)
Engineering Materials
โลหะที่สําคัญในงานอุตสาหกรรม การทดสอบคุณสมบัติเชิงกล โครงสรางแบบ
จุลภาคที่สัมพันธกับคุณสมบัติเชิงกล ไดอะแกรมการเปลี่ยนแปลงของเหล็กที่มีคารบอนผสม
การปรับปรุงคุณภาพในดานความแข็งแบบตาง ๆ รวมถึงโครงสราง ชวงของการเปลี่ยนแปลง
และการใช ที.ที.ที. ไดอะแกรมในการชุบแข็งของเหล็กและเหล็กผสมชนิดตาง ๆ การชุบแข็ง
การอบผงคาร บ อน การเพิ่ ม ผิ ว แข็ ง ในการแทรกซึ ม ของไนโตรเจน การอบอ อ น การ
เปลี่ยนแปลงของโครงสรางในอุณหภูมิตาง ๆ กัน โครงสรางแบบจุลภาคของอัลลอย การกัด
กรอน และการปองกันโดยวิธีตาง ๆ ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม
5612201

ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 1
3(1-4)
Manufacturing Technology Practices 1
วิชาบังคับกอน : 5611501 พื้นฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
หรือ 5611502 ปฎิบัติการพื้นฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
ปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณของเครื่องกลึง 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
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
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5613107

การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2)
Engineering Drawing
มาตรฐานการเขียนแบบ การเขียนแบบทั่วไปทางวิศวกรรม การเขียนภาพฉาย
การเขียนภาพ 3 มิติ การเขียนภาพคลี่ การเขียนภาพตัด การกําหนดขนาดและลักษณะผิวงาน
การอ านและวิ เ คราะห แบบทางวิ ศ วกรรม การเขีย นภาพประกอบและภาพแยกชิ้น พิกั ด
ความคลาดเคลื่อนและพิกัดการสวม
5613201

ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2
3(1-4)
Manufacturing Technology Practices 2
วิชาบังคับกอน : 5612201 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 1
ปฏิบัติและซอมบํารุงเกี่ยวกับมอเตอรไฟฟา หมอแปลงไฟฟา หลักการทํางาน
โครงสรางและอุปกรณ ประกอบหุนยนต ระบบควบคุมอัตโนมัติแบบตายตัว แบบยืดหยุน
ระบบการขับคเลื่อน และสงกําลัง คําสั่งและการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต ปฏิบัติการ
ควบคุมแขนกลดวยโปรแกรม การเลือกใชหุนยนตใหเหมาะสมกับการผลิตในงานอุตสาหกรรม
5613202

ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 3
3(1-4)
Manufacturing Technology Practices 3
วิชาบังคับกอน : 5613201 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องมือที่ควบคุมดวยระบบ ซีเอ็นซี
ระบบการเคลื่อนที่ตามแนวแกน ระบบโคออดิเนท การกําหนดจุดศูนยของเครื่อง จุดศูนยของ
ชิ้นงาน จุดอางอิง เครื่องมือตัด ระบบการวัด ระบบการควบคุมการเคลื่อนที่องคประกอบของ
การทํางานกลึงและงานกัด การสรางโปรแกรม การเลือกใชเครื่องมือตัด จัดเตรียมเครื่องมือ
อุปกรณและหองทดลอง งานกลึง ทดลองงานกัด โดยใชการควบคุมดวยมือ การควบคุมแขน
กลและหุนยนตในงานอุตสาหกรรม
5613501

กลยุทธการจัดการงานอุตสาหกรรมผลิต
3(3-0)
Manufacturing Industrial Management
Strategies
แนวคิด และหลักการบริหารเชิงกลยุทธ มีความรูความเขาใจในกระบวนการ
กําหนดกลยุทธในการบริหารงานทางอุตสาหกรรม กระบวนการคิดและการตัดสินใจในการ
บริหารอยางเปนระบบ ความเปนผูนํา วัฒนธรรมและจรรยาบรรณของนักบริหาร ตลอดจน
กระบวนการนํากลยุทธลงสูปฏิบัติที่มีรายละเอียดในเชิงทฤษฎีและศึกษากรณีศึกษา
5614104

กระบวนการผลิต
3(2-2)
Manufacturing Process
ระบบการผลิต ธรรมชาติการผลิตและสมบัติของวัตถุการผลิต โลหะประเภท
เหล็ก และโลหะนอกกลุ มเหล็ก การขึ้นรูปชนิดที่มีการตัด และการผลิตชนิดที่ไมมีการตัด
กระบวนการหลอแบบตาง ๆ กรรมวิธีทางความรอน ฝกปฏิบัติทางงานรอนของโลหะ และงาน
เย็นของโลหะ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

หนา 11

2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
48 หนวยกิต
5504204 ภาวะผูนําและพัฒนาทีมงาน
3(3-0)
Leadership and Team Development
แนวคิดเกี่ยวกับผูนํา และภาวะผูนํา ความหมาย ทฤษฎีเกี่ ยวกับผูนํา รูปแบบ
และคุณสมบัติของผูนํา ภาวะผูนําในการบริหารงานอุตสาหกรรม การสรางทีมงาน ความหมาย
ความสําคัญของการทํางานเปนทีม องคประกอบและเทคนิคการสรางทีมงาน
5513523

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0)
Information Systems for Industrial
Management
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงสารสนเทศกับการบริหาร ระบบสํานักงาน
อัตโนมัติ การนําระบบสารสนเทศมาประยุกตกับการบริหารงานอุตสาหกรรม
5612102

วิศวกรรมความปลอดภัยและกฎหมายใน
3(3-0)
งานอุตสาหกรรม
Safety Engineering and Industrial Laws
หลักการขั้นพื้นฐานทางวิศวกรรม สําหรับการปองกันอุบัติเหตุในโรงงานและ
วางมาตรการเพื่อความปลอดภัยในโรงงาน การวางผังโรงงาน การออกแบบอุปกรณตาง ๆ
เพื่อปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในงานอุตสาหกรรม การจัดหนวยงานการบริหารงานดาน
วางแผนเพื่อความปลอดภั ย กฎหมายเกี่ย วของความปลอดภัย และสุขภาพอนามัย ในการ
ทํางาน และเกณฑมาตรฐานในงานอุตสาหกรรมระหวางประเทศ พระราชบัญญัติโ รงงาน
อุ ต สาหกรรมแห งชาติ กฎหมายความปลอดภั ย ของกระทรวงมหาดไทย กฎหมายความ
ปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ ประกันสังคม การ
จัดหางานและพัฒนาฝมือแรงงาน มาตรฐานฝมือแรงงานในประเทศไทยและกลุมอาเซีย น
กฎหมายเจ าหน าที่ความปลอดภัยระดับตางๆ กฎหมายคณะกรรมการอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัย
5612103

เทคโนโลยีไฟฟาอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3(2-2)
Introduction to Electrical and Electronics
ทฤษฎี ว งจรไฟฟ า กระแสตรง การวิ เ คราะห ว งจรไฟฟ า และอุ ป กรณ
อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส ทั้ ง แบบอะนาลอกและดิจิ ต อล รวมถึง ความรู เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ วงจรไฟฟ า
กระแสสลั บ การวิ เ คราะห ว งจรไฟฟ า กระแสสลั บ ทั้ ง ชนิ ด เฟสเดี ย ว และหลายเฟส
เครื่องจักรกลไฟฟา ทฤษฎีการติดตั้งระบบไฟฟาในอาคารและนอกอาคาร ตัวควบคุมในงาน
อุตสาหกรรม
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5612202

อุณหพลศาสตรของไหล
3(3-0)
Thermo Fluid
สมบัติของสารบริสุทธิ์ ระบบ งาน พลังงาน กฎขอที่หนึ่งของเทอรโมไดนามิกส
สมบัติของของไหล สมดุลสถิตของไหล สมการความตอเนื่อง สมการโมเมนตัมและสมการ
พลังงาน การไหลในทอและการวัดการไหล และกฎขอที่สองของเทอรโมไดนามิกส การเกิดขึ้น
ไดเองของกระบวนการกับเอนโทรีป
5613401

การซอมบํารุง
3(2-2)
Maintenance
ความสําคัญ บทบาทของการซอมบํารุงในงานอุตสาหกรรม หลักการ วิธี การ
เครื่องมือ เทคนิคในการซอมบํารุง การวางแผนและปฏิบัติการเบื้องตนเกี่ยวกับการซอมบํารุง
5613503

การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
3(2-2)
Computer Application for Designs
องคประกอบทางฮารดแวรและซอฟตแวรของระบบคอมพิวเตอร ชวยในการ
ออกแบบและการผลิต คอมพิวเตอรกราฟฟกและระบบการแปลงขอมูล ขอบขาย คําสั่งในการ
เขียนภาพ 2 และ 3 มิติ และการเขียนภาพที่ผิว การ เปนขอมูลกล การใชการกําหนดเงื่อนไข
ในการตั ด เฉื อ น การเลื อ กใช วั ส ดุ การจํ า ลองแบบเชิ ง เรขาคณิ ต แบบจํ า ลองโครงลวด
แบบจําลองพื้น ผิว แบบจําลองรู ปทรงตัน กลวิธีการสรางภาพดวยคอมพิวเตอรแบบพารา
เมตริ กซ และวาริ เ อชั่ น การสร างชิ้น สวนประกอบ การออกแบบชิ้น งานอยางงายและการ
ประยุ กตการพิมพภาพบนเครื่องพิมพ ตลอดจนการเชื่อมตอระบบกับเครื่องมือกล ในงาน
อุตสาหกรรม และการทดลอง
5614310

การควบคุมคุณภาพ
3(3-0)
Quality Control
ประวัติเบื้องตน คําจํากัดความและความหมาย ระบบคุณภาพ การรวบรวม
ขอมูล หลักการเบื้องตนในการควบคุมคุณภาพ การวางแผนการสุมตัวอยางแบบตางๆ หลัก
สถิติเบื้องตน เทคนิคการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบผลการผลิต การเพิ่มคุณภาพ แผนการ
บริหาร การออกแบบ การหาคาความเชื่อมั่น การใชเทคนิคบํารุงขวัญคนงานเพื่อเพิ่มคุณภาพ
ในการผลิต ตลอดจนแผนการบริหาร ควบคุมคุณภาพแบบตางๆ และการจัดใหกิจกรรมตางๆ
ที่ใชในการควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
5614311

การวางแผนและการควบคุมการผลิต
3(3-0)
Production Planning and Control
ระบบการผลิต การพยากรณ ความตองการและการกําหนดปจจัยการผลิต การ
ตรวจสอบและควบคุม การพยากรณ การออกแบบระบบการควบคุมการผลิต การจัดตาราง
การผลิตหลัก การควบคุมวัสดุคงคลังและสินคา ขนาดของการสั่งซื้อ และการผลิตสินคาการ
สั่งงานการควบคุมตนทุนการผลิต การประกอบและการสมดุลของสายงานผลิต การจัดลําดับ
งานและ ตารางการผลิต การวางแผนและควบคุมโครงการดวยวิธีซีพีเอ็มและเพิรต
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5614312

การจัดการโลจิสติกสและซับพลายเชน
3(3-0)
Logistics and Supply Chain Management
ความหมาย บทบาท กิ จ กรรมหลั ก ของระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ
โลจีสติกส แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสินคาคงคลัง การจัดการวัสดุ การขนสง อุปกรณการ
ขนส ง การคลั งสิ น ค า การจั ด ซื้ อ การสง มอบ โลจีส ติกส โ ลก การจั ดองคกรโลจี ส ติก สที่ มี
ประสิทธิภาพ วิธีควบคุมการปฏิบัติงานดานโลจิสติกส
5614906

ระเบียบวิธีวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
3(2-2)
Manufacturing Technology Research
methodology
ความหมายของการวิ จั ย ประเภทของการวิ จั ย ขั้ น ตอนวิ จั ย การทบทวน
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ การสรางเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล สถิติเพื่อการวิจัย
ความรูทางดานลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรทรัพยสินทางปญญา การนําทรัพยสินทางปญญาไปบูรณาการ
กับเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค การเขียนเคาโครงการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
5614907

โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
3(2-2)
Manufactuing Technology Project
วิชาบังคับกอน : 5614906 ระเบียบวิธีวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
ให นั กศึ กษาทํ าโครงงานเดี่ย วหรือกลุมเพื่อศึกษาหาความรู ปญหาในงาน
เทคโนโลยี อุต สาหกรรม โดยนั ก ศึก ษาต องคน คว าขอ มูล จั ดทํ าเค าโครงงานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิต เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรม และอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน
แลวนํ ามาสรางหรือทดลองการเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล จัดทํารูปเลมรายงานของ
โครงงานและนําเสนอผลงานตอกรรมการและอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน
5514306

จิตวิทยาสําหรับองคการอุตสาหกรรม
3(3-0)
Introduction to Psychology for Inductrial
Qrganizations
การปฏิ บั ติ ทางอุ ต สาหกรรมและผลของการปฏิบั ติทางอุตสาหกรรมที่มีต อ
มนุษย ทฤษฎีองคการ ความเปนมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมองคการ แนวความคิดที่สําคัญ
ของจิตวิทยามาประยุกตกับปญหาที่นาสนใจ เชน ทัศนคติ แรงจูงใจ ความคับของใจ ความ
เหนื่อยลา ความปลอดภัย การสื่อสารและการเปนผูนํา ตลอดจนวิธีแกปญหาของมนุษยใน
อุตสาหกรรมและองคการ
5514501

มนุษยสัมพันธในการจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0)
Human Relations in Industrial Management
ความหมายและความสํ า คั ญ ของหลั ก การมนุ ษ ยสั ม พั น ธ ความต อ งการ
กระบวนการกลุม ความพึงพอใจ แรงจูงใจ การสื่อสารในองคการอุตสาหกรรม บทบาทของ
มนุษยสัมพันธตอการจัดการอุตสาหกรรมในปจจุบันและอนาคต
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5614502

การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในงานอุตสาหกรรม
3(2-2)
Staff Training and Development in Industry
บทบาทหน าที่ของงานฝายบุคคล ความสําคัญของการฝกอบรมและพัฒ นา
บุคลากรในงานอุตสาหกรรม เชน การฝกอบรมหัวหนางาน การฝกอบรมงานเฉพาะดานของ
บุคลากรการวางแผนพัฒนาการฝกอบรม เทคนิคการฝกอบรมและการประเมิน
5514507

การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Work Efficiency Development in Industry
ความหมาย ขอบเขต ปรัชญาและอุดมการณในการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพ
และการสํารวจบุคลิกภาพ การปรับแตงบุคลิกภาพของตนเองและผูอื่นตามความตองการของ
มนุ ษ ย ค า นิ ย ม การสํ า รวจและการแลกเปลี่ ย นค า นิ ย ม ค า นิ ย มที่ สั ม พั น ธ กั บ การทํ า งาน
วัฒนธรรมในการทํางาน การตั้งเปาประสงคของชีวิตและการทํางาน การสํารวจ ความรูสึก
ป ญ หา อุ ป สรรคและวิ ธี ก ารพิ ชิ ต อุ ป สรรคในการทํ างาน การสรา งความเชื่อ มั่น ในตนเอง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
5614512

เทคโนโลยีการผลิตในงานอุตสาหกรรม
3(2-2)
Industrial Production Technology
การผลิตของผลิตภัณฑและชิ้นสวนตาง ๆ ดวยกระบวนการผลิตทางเทคโนโลยี
ที่สงผลใหกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑแตละประเภท เชน การขึ้นรูป การ
ทําแบบ การแปรรูปเครื่องมือกล การหลอ ตลอดจนปฏิบัติการประกอบเปนผลิตภัณฑ ทั้ง
โลหะ อโลหะ และวัสดุอื่น ๆ
5593719

ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
3(2-2)
Hydrolics and Pneumatics
ชิ้นสวนและอุปกรณไฮดรอลิกสและนิวแมติกสที่ใชไฟฟาเปนสัญญาณควบคุม
ตลอดจนศึกษาวิธีการทํางาน การออกแบบวงจร การตอวงจร การแกไข การประยุกตใชงาน
จริงและมีการตอรวมกับคอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพื่อการควบคุมการทํางานของ
ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
5613104

วิทยาการหุนยนตอุตสาหกรรม
3(2-2)
Industrial Robotics
วิวัฒนาการและหลักการทํางานเบื้องตนของหุนยนต โครงสราง และอุปกรณ
ประกอบหุนยนต ระบบควบคุมอัตโนมัติแบบตายตัว แบบยืดหยุน ระบบการขับเคลื่อน และ
ส ง กํ า ลั ง คํ า สั่ ง และการเขี ย นโปรแกรมควบคุ ม หุ น ยนต ปฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม แขนกล ด ว ย
โปรแกรมการเลือกใชหุนยนตใหเหมาะสมกับการผลิตในงานอุตสาหกรรม
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5613301

การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม
3(3-0)
Manufacturing Tools Designs
วิเคราะหสวนประกอบพื้นฐานและหนาที่ของเครื่องมือในงานผลิต ระบบกลไก
และการถายกําลัง การคํานวณแรงกระทบในลักษณะตาง ๆ การเลือกใชและการปรับปรุง
คุณภาพของวัสดุ การออกแบบเครื่องมือและอุปกรณในการผลิต
5613402

การพัฒนาผลิตภัณฑ
3(3-0)
Product Development
การพัฒนาแบบผลิตภัณฑ ศึกษาสิ่งที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาผลิตภัณฑ เชน
ประโยชนการใชงาน รูปราง ราคา วิธีการผลิต พฤติกรรมผูบริโภค การคํานึงความสัมพันธ กับ
สิ่งแวดลอม เปนตน เพื่อนําไปใชพัฒนาความคิดในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
5613502

การจัดการคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
3(2-2)
Industrial Quality Controls
หลั ก การการควบคุ ม คุ ณ ภาพในงานอุ ต สาหกรรม บทบาทของการควบคุ ม
คุณภาพกับงานอุตสาหกรรม หลักการและเทคนิคในการบริหารคุณภาพ เครื่องมือควบคุม
คุณภาพ ระบบประกันคุณภาพและการรับรองคุณภาพในงานอุตสาหกรรม มาตรฐานคุณภาพ
ของไทยและมาตรฐานสากล
5614302

เทคโนโลยีเครื่องมือกล
3(2-2)
Machine Tools Technology
การทดลองปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ กรรมวิ ธี แ ปรรู ป โลหะ โดยใช เ ครื่ อ งมื อ กล
ประเภทตาง ๆ เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องเจาะ เครื่องกัด เครื่องเจียระไน เพื่อใหไดผลงาน
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและสามารถนําไปใชกับเครื่องจักรกลไดเหมาะสมกับงาน
5614303

สัมมนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
3(2-2)
Manufacturing Technology Seminar
หลักการจัดการสัมมนาในแบบตางๆ จัดการสัมมนาในและ/หรือนอกหองเรียน
เพื่ อแลกเปลี่ ย นประสบการณ ในการจั ดสั มมนาเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรมการผลิต ระหว า ง
นั ก ศึ ก ษา อาจารย วิ ท ยากร ที่ มี ป ระสบการณ ต า งกั น เพื่ อ หาแนวทางแก ป ญ หา และ
วิธีดําเนินการจัดสัมมนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตใหมีประสิทธิภาพ
5622404

การวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
3(2-2)
Measurement and Instrument in Industry
การวัดและเครื่องมือในงานอุตสาหกรรมซึ่งใชในการควบคุมกระบวนการผลิต
ไดแก การวัดอุณหภูมิ ความดั น ปริมาณการไหล ระดับของการไหล ความเปนกรด เปนดาง
ความชื้ น ความหนาแน น สภาพการนํ า ทางไฟฟ า การวั ด และการส ง สั ญ ญาณเพื่ อ ควบคุ ม
กระบวนการผลิต การทํางานของตัวควบคุมโดยระบบไฟฟา
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5643511

การควบคุมมลพิษและการจัดการของเสีย
3(3-0)
Pollution Control and Waste Treatment
ความรูพื้นฐานดานสิ่งแวดลอม ความหมาย ชนิดและประเภทของมลพิษ แหลง
มลพิษ ของเสียและมลพิษในงานอุตสาหกรรม ผลของมลพิษที่มีตอมนุษยืและสิ่งแวดลอม เชน
การทําลายชั้นบรรยากาศ สภาวะเรือนกระจก เปนตน การควบคุมการจัดการของเสียและ
มลพิษ
5724409

การจัดการธุรกิจชุมชน
3(3-0)
Business Community Manangment
การวัดและเครื่องมือในงานอุตสาหกรรมซึ่งใชในการควบคุมกระบวนการผลิต
ไดแก การวัดอุณหภูมิ ความดัน ปริมาณการไหล ระดับของการไหล ความเปนกรด เปนดาง
ความชื้ น ความหนาแน น สภาพการนํ า ทางไฟฟ า การวั ด และการส ง สั ญ ญาณเพื่ อ ควบคุ ม
กระบวนการผลิต การทํางานของตัวควบคุมโดยระบบไฟฟา
5514515

การพัฒนาและการจัดการพลังงานหมุนเวียน
3(3-0)
Development and Renewable Energy
Management
แหล ง พลั ง งานของโลกและแหลง พลัง งานในประเทศเนน รายละเอีย ดของ
การศึ กษาด านพลั ง งานหมุ น เวี ย น โดยศึก าความรูพื้ น ฐานและเทคโนโลยีที่ ใชใ นการผลิ ต
พลังงานจากพลังงานหมุนเวียนในรูปตาง ๆ รวมทั้งการประยุกตใชงานของพลังงานหมุนเวียน
ตาง ๆ เหลานี้ ซึ่งไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังงานชีวมวล พลังงานลม พลังงานน้ํา พลังงาน
ความรอนใตพิภพ พลังงานคลื่น พลังงานจากอุณหภูมิแตกตางของน้ําทะเล พลังงานจากน้ําขึ้น
น้ําลง รวมทั้งศึกษาศักยภาพและผลกระทบจากการใชพลังงานหมุนเวียนดังกลาว
5572307

มอเตอรและการควบคุม
3(1-4)
Motors and Control
โครงสรางและหลักการทํางานของมอเตอรเหนี่ ยวนํา 1 เฟสและ 3 เฟส
สัญลักษณและวงจรในการควบคุมมอเตอร อุปกรณที่ใชควบคุมมอเตอรไฟฟา อุปกรณที่ใช
ปองกันมอเตอรไฟฟา การคํานวณหาขนาดสายไฟและอุปกรณปองกันมอเตอรไฟฟา การเริ่ม
เดินมอเตอรแบบตางๆ การควบคุมการกลับทางหมุน การควบคุมการลดแรงดันขณะเริ่มเดิน
แบบสตาร-เดลตาและปฏิบัติตามรายวิชา
5573104

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทางไฟฟา
3(3-0)
Eletrical Industrial Product Standards
วิวั ฒ นาการของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานทั่ว ไป
มาตรฐานบังคับ มาตรฐานทางไฟฟาตรามาตรฐานและบังคับของสมาชิก ISO ระดับมาตรฐาน
ผลิ ตภั ณฑ อุต สาหกรรม ข อกํ าหนดและเกณฑมาตรฐานของประเทศไทยและตางประเทศ
สมาชิ กองค การระหว างประเทศวา ดว ยการมาตรฐาน ปฏิบัติการศึกษาคน ความาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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5613103

การอนุรักษพลังงานโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Energy Conservation in Factory
วิวั ฒ นาการของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานทั่ว ไป
มาตรฐานบังคับ มาตรฐานทางไฟฟาตรามาตรฐานและบังคับของสมาชิก ISO ระดับมาตรฐาน
ผลิ ตภั ณฑ อุต สาหกรรม ข อกํ าหนดและเกณฑมาตรฐานของประเทศไทยและตางประเทศ
สมาชิ กองค การระหว างประเทศวา ดว ยการมาตรฐาน ปฏิบัติการศึกษาคน ความาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
5613701

หลักการทําความเย็น
3(2-2)
Principles of Refrigeration
ทฤษฎี และปฎิบัติห ลักการทํางานของระบบการทําความเย็น วงจรเครื่องทํา
ความเย็น ชุดควบคุมน้ํายาเครื่องทําความเย็น คอมเพสเซอร อีวาพอเรเตอร อุปกรณอื่นๆ ของ
ระบบเครื่ องทํ า ความเย็ น น้ํ า ยาเครื่ อ งทํ าความเย็ น และน้ํ า มั น หล อ ลื่ น P-H ไดอะแกรม
การทํางานของตูเย็นและตูแช
5613702

ระบบไฟฟาของเครื่องทําความเย็น
3(2-2)
Electrical Systems of Refrigerator
ทฤษฎีและปฎิบัติวงจรไฟฟาเครื่องทําความเย็น การควบคุมการทํางานดวย
วงจรอิเล็ กทรอนิกส รีเลย รีเลยควบคุม แม็กเนติกคอนแทกเตอร เซอรกิตเบรกเกอร การ
เลือกใชอุปกรณควบคุมทางกลทางไฟฟา การตรวจซอมขอบกพรองและการแกไขทางกล ทาง
ไฟฟา
5613703

การปรับอากาศอุตสาหกรรม
3(2-2)
Industrial Air-conditioning
ทฤษฎีและปฎิบัติหลักการกระบวนการปรับอากาศ กระบวนการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมแผนภูมิไซโครเมตริก หลักการคํานวณอัตราการทําความเย็น ระบบปรับอากาศ
แบบตางๆ สวนประกอบระบบปรับอากาศ ระบบควบคุมการปรับอากาศ ระบบทอ ระบบการ
จายอากาศ การบํารุงรักษาและวิเคราะหขอขัดของระบบปรับอากาศ มาตรฐานการติดตั้ง
ระบบปรับอากาศ รวมทั้งผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
5613704

เครื่องปรับอากาศขนาดใหญเพื่องานอุตสาหกรรม
3(2-2)
Chiller Air-conditioner for Industrial Works
ทฤษฎีและปฎิบัติระบบการทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ ชนิด
และหลักการของเครื่องปรับอากาศ การใชงานเครื่องปรับอากาศขนาดใหญอยางถูกวิธี การ
บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดใหญเพื่อการอนุรักษพลังงาน การอานมาตรวัดและบันทึก
ขอมูลในระบบปรับอากาศ การควบคุมดวยระบบอัตโนมัติ
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5613705

เครื่องปรับอากาศสําหรับการจัดการธุรกิจขนาดยอม
3(3-0)
Air-conditioner for Small Business
Management
ปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนินงานธุรกิจขนาดยอม ดานการจัดองคการ การ
ปฎิบัติงาน การเริ่มตนประกอบธุรกิจ การลงทุน เงินทุ น การควบคุมการบริหาร การติดตอ
ประสานงานในวงการธุรกิจเครื่องปรับอากาศ และความสัมพันธดานกฎหมายกับหนวยงาน
รัฐบาล
5613706

การศึกษาการทํางานเกี่ยวกับงานเครื่องปรับอากาศ
3(3-0)
Work Study for Air-conditioner
เทคนิคการสรางแผนภูมิแบบตาง ๆ หลักการเคลื่อนไหวแบบประหยัด การ
วิเคราะหความเคลื่อนไหวอยางละเอียด การวิเคราะหกระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศ
การศึกษาเวลาและหาเวลามาตรฐานในการทํางาน การสุมงาน เทคนิคในการเพิ่มผลผลิตใน
กระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศ
5613707

การปรับอากาศในรถยนต
3(2-2)
Automotive Air-conditioning
ลั กษณะของส ว นประกอบ หนา ที่แ ละการทํ างานของระบบปรับ อากาศใน
รถยนต การใชไชโครเมตริกชารทในการคํานวณโหลด การออกแบบ การคํานวณทอลม การ
จายลม การวิเคราะห อากาศเสียของเครื่องปรับอากาศในรถยนต และปฎิบัติตามรายวิชา
5613708

สัมมนางานเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศ
3(2-2)
Seminar on Air-conditioner Technology
หลักการจัดการสัมมนาในแบบตางๆ จัดการสัมมนาในและนอกหองเรียนเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับงานเครื่องปรับอากาศระหวางนักศึกษา อาจารย วิทยากรที่มี
ประสบการณตางกัน เพื่อหาแนวทางปญหา และวิธีดําเนินงานอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
ใหมีประสิทธิภาพ
5724501

การจัดการสิ่งแวดลอม
3(3-0)
Environmental Management
กฎหมาย ระเบียบ สนธิสัญญาและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม การใช
พลังงานที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม วงจรการใชพลังงาน อุตสาหกรรมขนาดเล็กกับการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การประเมินทางเลือกการใชพลังงานที่เหมาะสม
เทคโนโลยีประเภทปองกันและลดมลพิษ โครงการพระราชดําริ เปนตน เทคโนโลยีเกี่ยวกับ
การหมุ น เวี ย นสร างคุ ณภาพเพิ่ ม เทคโนโลยี ทางดาน การลดการใช การใชซ้ําและการนํา
กลับมาใชใหม โครงการหรือเงื่อนไขตาง ๆ ที่เขาสูตลาดคารบอน เทคโนโลยีที่สรางผลผลิตเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม โครงการฉลากคารบอน การคํานวณคารบอนเครดิต ความรูเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ และคุณธรรมธุรกิจ
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5724502

การนําของเสียกลับมาใชใหม
3(3-0)
Waste Recycling
ตนทุนและนโยบายการรีไซเคิล วัสดุโดยพิจารณาการผลิต การเลือกใชวัสดุ
การใชพลังงาน การทิ้งของเสียในอุตสาหกรรมการผลิตและการเกษตร มาตรการปองกันการ
ปนเปอนของสิ่งแวดลอม การรีไซเคิลวัสดุในอุตสาหกรรมการผลิตตาง ๆ อุตสาหกรรมการ
ผลิตและแปรรูปเหล็กและโลหะอื่น ๆ อุตสาหกรรมการผลิตสินคา ผลิตภัณฑเคมี อนินทรีย
อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ เสนใย และพลาสติก อุตสาหกรรมการเกษตร การรีไซเคิลวัสดุ
จากการเกษตร เศรษฐศาสตรของการหมุนเวียนกลับมาใชใหม
2.4) กลุม วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
7 หนวยกิต
5613801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยี
2(90)
อุตสาหกรรมการผลิต
Preparation for Professional Internship
in Manufacturing Technology
การเตรียมความพรอม ในดานความรู วิธีการทํางานวัฒนธรรม มารยาท การ
วางตัว การปฏิบัติตนใหเหมาะสมกอนออกไปฝกประสบการณวิชาชีพในโรงงานหรือหนวยงาน
ตาง ๆ ตามลักษณะงานที่นักศึกษาสนใจ
5613802

การเตรียมฝกสหกิจศึกษา
1(45)
Preparation for Co-operative Education
จั ด กิ จ กรรมเตรี ย มความพร อ มในด า นความรู ทั ก ษะทางด า นเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิต การประสานงานกับแหลงประกอบการในเครือขายมาประชุมวางแผน
ร ว มกั น กั บ คณาจารย และนั ก ศึ ก ษาทั้ ง ทางด า นความรู ทั ก ษะ การปฏิ บั ติ ง านและการ
เสริมสรางคุณลักษณะที่เหมาะสม
5614801

การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยี
5(450)
อุตสาหกรรมการผลิต
Professional Internship in Manufacturing
Technology
การฝกประสบการณวิชาชีพ เพื่อใหไดรับรูลักษณะของงานจากการทํางานจริง
เพื่ อให นักศึ กษได พัฒนาตนเองใหมีความรู ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะใหเหมาะสมกับ
วิชาชีพนั้น โดยมีอาจารยนิเทศกและเจาหนาที่ของหนวยงานที่ใหการฝกประสบการณวิชาชีพ
รวมกันประเมินผล
5614802

สหกิจศึกษา
6(540)
Co-operative Education
การออกปฏิ บั ติ ก าร โดยจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ ละปฏิ บั ติ ร ว มกั บ สถาน
ประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่เปนเครือขายกับสาขาวิชาฯ เพื่อใหนักศึกษาเกิดการ
เรียนรูจากประสบการณจริง และใหมีอาจารยนิเทศกอยางใกลชิด ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 16
สัปดาห โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสาขาวิชา
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กลุมวิชาปรับพื้นฐาน
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
5611501 พื้นฐานคณิตศาสตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
3(3-0)
Fundamentals Mathematics of Manufacturing
Technology
สัญลักษณทางคณิตศาสตร ระบบจํานวนจริง การคํานวณความยาว พื้นที่ พื้นที่
ผิวและปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิต เลขยกกําลัง ฟงกชั่นตรีโกณมิติ ฟงกชั่นล็อคการึทึมและ
เอกซโปแนนเชียล เมตริกซ สมการ การแกสมการหลายตัวแปร การใชเครื่องคํานวณ หนวยวัด
และมิติ โมเมนต งาน พลังงาน ความหนาแนน ความดัน ความรูเกี่ยวกับการคํานวณเบื้องตน
ในงานไฟฟา
5611502

ปฎิบัติการพื้นฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
3(1-4)
Pratice in Fundamentals of Manufacturing
Technology
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับงานไฟฟา งานเครื่องยนต การใชเครื่องมือในงานโลหะ
แผน งานเชื่อมดวยไฟฟาและแกส เครื่องมือวัดชนิดตาง ๆ ในงานอุตสาหกรรม วิธีการใชงานที่
ถูกตอง การบํารุงรักษาเครื่องมือ และฝกปฏิบัติตามเนื้อหารายวิชา
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่ เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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