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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

ปรัชญา
สรางคนดี มีปญญา นําเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทองถิ่นบนวิถีของความพอเพียงและยั่งยืน

วัตถุประสงคของหลักสูตร การจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มี
จุดมุงหมายเพื่อ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถใชเทคโนโลยี และ
พัฒนาใหสอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่น
2. ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ในสาขาเทคโนโลยี อุ ต สาหการ ที่ ส ามารถใช ทั ก ษะเชิ ง วิ ช าชี พ ในการจั ด การ
กระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมการผลิตหลัก และอุตสาหกรรมการผลิตสินคาทองถิ่นได
3. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมจริยธรรม มีเจตคติที่ดี และสามารถใชทรัพยากรอยางรูคุณคา
จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 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) กลุมวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 12
หนวยกิต
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี
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
1500110
1500111
1500112

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1)กลุมภาษา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
Thai Language for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills
ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
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30 หนวยกิต
9
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หนา 1

2500113
2500114
2500115
2500116
4000115
4000116
4000117

5501001
5501002
5501003
4011102
4011103
5501004
5501005
5501006
5501007
5501008

1.2)กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ความจริงกับการพัฒนาชีวติ
Truth and Development for Life
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development
วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาพื้นฐานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับอุตสาหกรรม
Fundamental Mathematics for Industrial
คณิตศาสตรประยุกตสําหรับอุตสาหกรรม
Applied Mathematics for Industrial
สถิติอุตสาหกรรม
Industrial Statistics
ฟสิกสทั่วไป
General Physics
ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป
General Physics Laboratory
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร
Information Technology and Computer
ฝกปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน
Fundamental Technology Practice
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
Safety and Occupation Heath in Enterprise
วัสดุอุตสาหกรรม
Industrial Materials
การจัดการอุตสาหกรรม
Industrial Management
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12 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
94 หนวยกิต
12 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
18หนวยกิต
3(2-2-5)
3(1-4-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หนา 2

5501009 การพัฒนาบุคลากรและการฝกอบรมดานเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Personnel Development and Training for Technology
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
57
หนวยกิต
2.3.1) วิชาบังคับ
42
หนวยกิต
1500108 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
1500109 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Developing Skills in English
5721102 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
Engineering Drawing
5721103 กลศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mechanics
5722104 เทอรโมฟลูอิดส
3(3-0-6)
Thermo fluids
5722107 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Economics
5722206 กรรมวิธีการผลิต
3(2-2-5)
Manufacturing Processes
5722207 กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Manufacturing Processes
5723207 โลหะวิทยา
3(3-0-6)
Metallurgy
5723210 เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Electrical Technology
5723213 ระบบการผลิต
3(3-0-6)
Production Systems
5723214 การจัดการการผลิต
3(3-0-6)
Production Management
5724406 การเปนผูประกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurship
5724213 โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหการ 1
1(0-2-1)
Industrial Technology Project 1
5724214 โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหการ 2
2(0-4-2)
Industrial Technology Project 2
2.3.2) วิชาเลือก
5723204
5723206

การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
เทคโนโลยีซีเอ็นซี
CNC Technology
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15

หนวยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)

หนา 3

5723212
5724302
5724303
5724311
5724312
5724313
5724407
5724409
5724410
5724411
5723801
5724801
5723802

การวัดและเครื่องมือวัด
Measurement and Instrumentation
เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
Metal Forming Technology
คอมพิวเตอรชวยการออกแบบและการผลิต
Computer Aided Design and Manufacturing
เทคโนโลยีการหลอและการเชื่อมโลหะ
Casting and Welding Technology
เทคโนโลยีเครื่องมือ
Tool Technology
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
Product Design and Development
การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Plant Layout
การจัดการธุรกิจชุมชน
Community Business Management
หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีอุตสาหการ
Key Issues in Industrial Technology
การเพิ่มผลผลิตดวยนวัตกรรม
Innovation for Productivity Improvement
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
Preparation for Professional Experience
การฝกประสบการณวิชาชีพ
Professional Experience

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
7
2(90)

หนวยกิต

5(450)

หรือ

การเตรียมฝกสหกิจศึกษา
1(45)
Preparation for Co-operative Education
5724802 สหกิจศึกษา
6(540)
Co-operative Education
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจและตองไมเปนรายวิชาในสาขา
วิชาเอกนั้น

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ

หนา 4

คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดการศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา
9
หนวยกิต
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0-6)
Thai Language for Communication
ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและเหมาะสม
การใชทักษะทางภาษาที่สัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ การสรุปความ
การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษาการฟง การอาน การพูด และการเขียน
อยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร วาจา
และสื่อประสม
1500111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
3(3-0-6)
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(3-0-6)
Language and Culture
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ การกระทบ
ทางวัฒนธรรมกับภาษาที่มีตอกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีตอวิวัฒนาการของภาษา ขนบธรรมเนีย ม
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถิ่น เพื่อการอยูรวมกันอยาง
สันติ ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12
หนวยกิต
2500113
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
Truth and Development for Life
ทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร ดานศาสนา ดานสังคม จิต
นิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคาของชีวิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสํานึก หรือ
ตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
2500114
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษยดาน
ความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพื้นฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวที่แสดงถึงความสามารถใน
การแสดงออกเชิ งสร างสรรค งานศิล ปกรรมแตล ะแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม การสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะที่นําไปสูการ
เขาใจตนเอง เขาผูอื่น และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
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หนา 5

2500115

วิถีไทยสูสังคมโลก
3(3-0-6)
Thai Living to Global Society
ความสั ม พั น ธ แ ละการบู ร ณาการของสั ง คมไทยและสั ง คมโลก ทางด า นสั ง คมวั ฒ นธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวมกิจกรรมสืบ
สานวั ฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ไทย และทองถิ่ น การวิเคราะห ประเด็น เกี่ ย วกับ วิวัฒ นาการ
ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชน ระดับประเทศและ
ระหวางประเทศ
2500116
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน เชน
พระราชบั ญ ญั ติ จ ราจรทางบก พระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ให โ ทษ พระราชบั ญ ญั ติ ท ะเบี ย นราษฎร
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9
หนวยกิต
4000115
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(2-2-5)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอ
ภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ปญหา
ความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑทางธรรมชาติที่มีผ ลกระทบ
ตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติแบบแผนการดําเนินชีวิตแบบ
องครวมในชีวิตประจําวันที่มีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกายเพื่อพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Problem Solving
การเสริมสร างทักพัฒ นาการคิด และตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตางๆ ของมนุษย
ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การ
คิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพื่อแกปญหาในโลกสมัยใหม สําหรับ
การดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0-6)
Technology and Development
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งเทคโนโลยี กั บการพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิต และสภาพแวดลอ ม การนํ า
เทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร เปรียบเทียบขอดี
ขอเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลการพัฒนาอยางยั่งยืน
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
94
หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
12 หนวยกิต
5501001
คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics for
Industrial
วิชาบังคับกอน : ไมมี
จําแนกลักษณะขอมูลทางคณิตศาสตร ทฤษฎีเซตและตรรกศาสตร คณิตศาสตร
พื้นฐานที่เกี่ยวกับระบบจํานวนจริง จํานวนเชิงซอนและระบบสมการ การประยุกตคณิตศาสตรเชิง
ตรีโกณมิติ ภาคตัดกรวย ระบบของเมตริกซ และเวกเตอร
5501002
คณิตศาสตรประยุกตสําหรับอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Applied Mathematics forIndustrial
วิชาบังคับกอน : คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับ
อุตสาหกรรม
ลิมิตของฟงกชั่น ฟงกชั่นความตอเนื่อง อนุพันธ ปริพันธ การประยุกตใชปริพันธจํากัด
เขต การหาปริพันธเชิงตัวเลขของฟงกชั่นหลายตัวแปร ฝกปฏิบัติการแกปญหาโดยแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรตามสาขาวิชาชีพ
5501003
สถิติอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Statistics
วิชาบังคับกอน : คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับ
อุตสาหกรรม
หลักการทางสถิติประเภทของสถิติ เทคนิค การวางแผน การจัดทําระเบียบวิธีทาง
สถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแปลความหมาย และการนําเสนอขอมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ และทฤษฎีความนาจะเปน ฝกปฏิบัติจากกรณีศึกษางานสถิติในงานอุตสาหกรรมตามสาขา
วิชาชีพ
4011102
ฟสิกสทั่วไป
3(3-0-6)
General Physics
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการทางฟสิกสและการประยุกตื เนื้อหาครอบคลุมหัวขอทาง กลศาสตรของไหล
อุณหพลศาสตร คลื่นและคลื่นเสียง ไฟฟาและแมเหล็ก คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตรและฟสิกสแผน
ใหม
4011103
ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป
1(0-3-1)
General Physics
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ การวัดและความคลาดเคลื่อน กลศาสตรของไหล อุณหพล
ศาสตร คลื่นและคลื่นเสียง ไฟฟาและแมเหล็ก คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตรและฟสิกสแผนใหม
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2.2) กลุมวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี
18
หนวยกิต
5501104
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Information Technology and Computer
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การบริหารขอมูล การใชอินเตอรเน็ต การสื่อสารสมัยใหม และการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศในปจจุบันมาใชงานในอุตสาหกรรม การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
5501105 ฝกปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน
3(1-4-5)
Fundamental Technology Practice
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ฝกปฏิบัติการงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน การใชเครื่องมือชางพื้นฐาน เครื่องมือรางแบบ
เครื่องมือวัดเบื้องตน งานวางแบบชิ้นงาน งานตะไบ งานเลื่อย งานสกัด งานลับดอกสวาน งาน
เจาะ งานทําเกลียวดวยมือ งานไฟฟาเบื้องตน งานเชื่อมโลหะเบื้องตน
5501106 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 3(3-0-6)
Safety and Occupation Heath in Enterprise
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย
ดานอาชีวอนามัย ระบบมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักการ
และเทคนิคที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
5501107 วัสดุอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Materials
วิชาบังคับกอน : ไมมี
พื้นฐานของวัสดุอุตสาหกรรม ประเภทของวัสดุ สมบัติของวัสดุ สวนประกอบและประโยชนของ
วัสดุ หลักการผลิตและการบวนการผลิตวัสดุอุตสาหกรรม การประยุกตใชงานวัสดุ วัสดุใหมทาง
อุตสาหกรรม รวมทั้งวัสดุกับผลกระทบสิ่งแวดลอม
5501108 การจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Management
วิชาบังคับกอน : ไมมี
พื้นฐานของการจัดการ ศาสตรและศิลปของการจัดการในงานอุ ตสาหกรรม
โครงสรางองคกรและการกําหนดนโยบาย การวางแผน การควบคุมติดตามการประเมินผลในงาน
อุตสาหกรรม การจัดการคุณภาพ จิตวิทยาอุตสาหกรรม การวางแผนดานปจจัยสนับสนุน การ
จัดการโลจิสติกส การควบคุมทางดานงบประมาณและการเงิน ตนทุนคาใชจาย
5501109 การพัฒนาบุคลากรและการฝกอบรมดานเทคโนโลยี 3(2-2-5)
Personnel Development and Training for
Technology
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การพัฒนาบุคลากรในองคกร การวางแผนและการบริหารการฝกอบรมการพัฒนาตาม
สายอาชีพ การสํารวจความจําเปนในการฝกอบรม การกําหนดวัตถุประสงคในการฝกอบรม การ
จั ด ทํ า แผนการฝ ก อบรม เทคนิ ค การนํ า เสนอและการสอนงานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สื่ อ การ
ฝกอบรม การวัดประเมินผล กาจัดทําเอกสารในการฝกอบรม ฝกปฏิบัติการเปนวิทยากรหรือ
ผูสอนงาน
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2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
57
หนวยกิต
2.3.1) วิชาบังคับ
42
หนวยกิต
1500108 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
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
3(3-0-6)
Developing Skill in English
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
3(2-2-5)
Engineering Drawing
วิชาบังคับกอน : ไมมี
อุปกรณเขียนแบบและการใช การเขียนรูปเรขาคณิต ตัวอักษรและตัวเลข การเขียน
แบบภาพออรโธกราฟฟก การกําหนดขนาด การเขียนภาพตัด การเขียนแบบภาพไอโซเมตริกและ
ภาพออบลี ค การเขี ย นภาพสเก็ ต ช ความหยาบของผิ ว งาน ระบบงานสวมและเกณฑ ค วาม
คลาดเคลื่อน การเขียนแบบการยึดตรึง การเขียนแบบสั่งงาน และการใชโปรแกรมชวยเขียนแบบ
5721103 กลศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mechanics
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การจําแนกความรูเกี่ยวกับกลศาสตรวิศวกรรม สภาพและพฤติกรรมของวัตถุในทาง
สถิตยศาสตรวิศวกรรม ระบบและผลลัพธของแรงตางๆ ที่กระทําตอวัตถุ การรวมแรงและการแยก
แรง
การสมดุลของแรงการวิเคราะหโครงสรางอยางงาย จุดศูนยกลางและจุดศูนยถวงของวัตถุ
แรงเสี ย ดทาน โครงสร า งแบบทรั ส ท โมเมนตความเฉื่อ ยของพื้น ที่ ความเคน และความเครีย ด
คุณสมบัติทางกลของของแข็ง ความสัมพันธของความเคนและความเครียด ไดอะแกรมของโมเมนต
ดัดและแรงเฉือน ความเคนและการเปลีย่ นรูปทรงของคาน การโกงของคาน และการบิดของเพลา

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ

หนา 9

5722104

เทอรโมฟลูอิดส
3(3-0-6)
Thermofluids
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เทอรโมไดนามิกสเบื้องตน หลักการและนิยามพื้นฐาน คุณสมบัติและสถานะของสาร
บริสุทธิ์ งานและความรอน กฎขอที่หนึ่งของเทอรโมไดนามิกส ระบบคงมวลและระบบคงปริมาตร
กลศาสตรของไหลเบื้ องต น คุณสมบัติของของไหล กฎการอนุรักษมวล โมเมนตัมและพลังงาน
สมดุลสถิตยของของไหล สมการของแบรนูลยี สนามการไหล การไหลแบบทรงตัวและไมอัดตัวได
การถายเทความรอนเบื้องตน การนํา การพา และการแผรังสีความรอน
5722107 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Economics
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการทางเศรษฐศาสตร แนวความคิดเกี่ยวกับตนทุน คาของเงินที่เปลี่ยนตามเวลา
และดอกเบี้ย การวิเคราะหจุดคุมทุน วิธีคํานวณคาเสื่อมราคา การตัดสิ นใจเลือกขอเสนอภายใต
เงื่อนไขตางๆ การเลือกโครงการโดยวิธีมูลคาปจจุบัน วิธีเทียบเทารายป วิธีอัตราผลตอบแทนภายใน
และอัตราผลตอบแทนภายนอก การวิเคราะหการเปลี่ยนทดแทนทรัพยสิน การตัดสินใจภายใต
ความเสี่ยงและความไมแนนอน การประมาณภาษีเงินได การวิเคราะหความไวเชิงเศรษฐศาสตร
5722206 กรรมวิธีการผลิต
3(2-2-5)
Manufacturing Processes
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการทางอุตสาหกรรมการผลิตโดยการหลอโลหะ การเชื่อม
โลหะ แมพิมพโลหะ และแมพิมพพลาสติกแบบตางๆ การตีขึ้นรูป การดึงขึ้นรูป การรีดขึ้นรูป การ
อัดขึ้นรูป การขึ้นรูปโลหะผง โลหะวิศวกรรม คุณสมบัติของโลหะชนิดตางๆ การปรับคุณสมบัติดวย
ความรอนของโลหะ การวางแผนการผลิต การประมาณราคาชิ้นงานจากกระบวนการผลิต
5722207 กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Manufacturing Processes
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการผลิตโดยเครื่องมือกล การคํานวณความเร็วตัด อัตรา
ปอน ความเร็วรอบ อัตราการตัดวัสดุ รูปทรงของมีดตัดแบบตางๆ การกลึงรูปทรงตางๆ การควาน
การกั ด ราบและการกั ด ปาดหน า การกั ด เซาะร อง การกั ด เฟอ งและเกลี ย ว เครื่อ งกลึ งซี เ อ็ น ซี
เครื่องกัดซีเอ็นซีและเครื่องจักรกลซีเอ็นซีอื่นๆ การควบคุมเครื่องจักรกลซีเอ็นซีดวยรหัสตัวเลขและ
ตัวอักษร
5723207 โลหะวิทยา
3(3-0-6)
Metallurgy
วิชาบังคับกอน : ไมมี
โครงสรางของวัสดุโลหะขอบกพรองในผลึกกลไกของแพร ในโลหะผสมแผนภาพสมดุล
ภาคธาตุระบบเดี่ยวระบบคูและระบบไตรของโลหะการปรับสมบัติดวยความรอนของโลหะและ
โลหะผสม ได แ ก ก ารปรั บ คื น สภาพการเกิ ด ผลึ ก ใหม และการเติ บ โตของเกรนแผนภาพการ
เปลี่ยนแปลงเวลาและอุณหภูมิความสัมพันธระหวางโครงสรางจุลภาคและสมบัติทางกลของโลหะ
และโลหะผสมโลหะวิทยาผงและการกัดกรอนของโลหะ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
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5723210

เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Electrical Technology
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบไฟฟาเบื้องตนเครื่องมือวัดไฟฟาและการใชงานวงจรไฟฟา
แมเหล็กไฟฟาเครื่องกลไฟฟากระแสตรงหมอแปลงไฟฟาเครื่องกลไฟฟากระแสสลับการปองกัน
ไฟฟาและการควบคุมมอเตอรทฤษฎีการติดตั้งระบบไฟฟาในอาคารและนอกอาคาร
5723213 ระบบการผลิต
3(3-0-6)
Production Systems
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ลักษณะโครงสรางของธุรกิจ ประเภทโครงสรางองคการ หลักการบริหาร หนาที่ของ
ฝายบริหารทั้งในดานการวางแผน การจัดสายงาน การจัดการคนเขาทํางาน การสั่งการ การจูงใจ
คนทํางาน การควบคุมการปฎิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายขององคการ หลักการและเทคนิคการ
ควบคุมคุ ณภาพในรูป แบบตางๆ การใชสถิติสําหรับการควบคุมคุณภาพ การจัดการคุณภาพใน
องคการ กรณีศึกษาสําหรับการจัดการการผลิต
5723214 การจัดการการผลิต
3(3-0-6)
Production Management
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ลักษณะแนวคิดและความสําคัญของการผลิต ปจจัยเพื่อการตัดสินใจในเลือกการผลิต
การพยากรณยอดขาย การวางแผนผลิตภัณฑและกําลังการผลิต การวางแผนการผลิต การจัดตาราง
การผลิต การควบคุมการผลิต ระบบการจัดซื้อ ระบบการควบคุมพัสดุคงคลัง การศึกษาการทํางาน
การวัดผลงานกรณีศึกษาสําหรับการจัดการการผลิต
5724406 การเปนผูประกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurship
วิชาบังคับกอน : ไมมี
คุณสมบัติของผูประกอบการและการพัฒนาสูการเปนผูประกอบการที่ดี หลักทฤษฎี
และปฏิบัติการบริหารจัดการธุรกิจของตน ความคิดสรางสรรค เริ่มจากธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลาง
ขนาดใหญ การจัดทําแผนธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ การบริหารจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
การตลาด การประชาสัมพันธ การลงทุน การวาจางและการเหมาชวงการผลิต นโยบายสิ่งแวดลอม
เศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ มี ผ ลต อ การประกอบการ กฎหมายธุร กิจ ที่เ กี่ย วข อง การบริ ห ารจั ดการ
นวัตกรรม และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
5724406 โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหการ 1
1(0-2-1)
Industrial Technology Project 1
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เปนสวนแรกของวิชาโครงงานเทคโนโลยีอุตสาหการ1 ซึ่งใหนักศึกษาทําโครงงานเดี่ยว
หรือกลุมที่เปนปญหาเกี่ยวของกับทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในชั้นปที่ 4 โดยนักศึกษาตองคนควา
ขอมูล วิเคราะหขอมูลและจุดสําคัญของปญหา วัตถุประสงคของโครงงาน และเตรียมเอกสาร งาน
ออกแบบอยางสมบูรณ เพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการและอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน เพื่อทํา
โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหการ2 รวมทั้งสอดแทรกความรูทางดานลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ทรัพยสินทาง
ปญญา ประโยชนของทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของกับการทําโครงงานในอนาคตตลอดจนการนํา
ทรัพยสินทางปญญาไปบูรณาการกับเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
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5724214

โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหการ 2
2(0-4-2)
Industrial Technology Project 2
วิชาบังคับกอน : 5724213 โครงงานเทคโนโลยี
อุตสาหการ1
โครงงานต อ เนื่ อ งจากโครงงานเทคโนโลยี อุ ต สาหการ1นั ก ศึ ก ษาต อ งส ง รายงาน
ความกาวหนาของโครงงานครั้งที่ 2 ซึ่งอาจมีการปรับแตงแผนดําเนินงานและคาใชจายที่จําเปน
เมื่อโครงงานเสร็จแลว นักศึกษาตองวิเคราะห สรุปผล และเขียนรายงานปริญญานิพนธใหถูกตอง
และสมบูรณรวมทั้งนําเสนอผลที่ไดจากการทําโครงงานตอกรรมการและอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน
2.3.2) วิชาเลือก
15
หนวยกิต
5723204 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
Production Planning and Control
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ระบบการผลิ ต การพยากรณ ความต องการและการกําหนดปจ จั ย การผลิตการ
ตรวจสอบและการควบคุมพยากรณ การจัดการวัสดุคงคลังและสินคา การวางแผนการผลิต การ
วิเคราะหตนทุนและกําไรเพื่อการตัดสินใจในการผลิต การจัดตารางการผลิตการออกแบบระบบ
ควบคุมการผลิต การประกอบและการสมดุลของสายการผลิต การจัดลําดับงานและตารางการผลิต
การวางแผน และควบคุมโครงการดวยวิธี ซีพีเอ็มและเพอรท
5723206 เทคโนโลยีซีเอ็นซี
3(2-2-5)
CNC Technology
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เครื่องกลึงซีเอ็นซี เครื่องกัดซีเอ็นซี และเครื่องจักรกลซีเอ็นซีอื่นๆ สวนประกอบ
และการทํางานของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี รูปแบบและการใชมีดตัดแบบตางๆ มาตรฐานของมีดตัด
การคํานวณหาความเร็วรอบอัตราปอนและความลึกของการตัดเฉือน การควบคุมเครื่องจักรกล
ซีเอ็นซีดวยรหัสตัวเลขและตัวอักษร การวางแผนการผลิตชิ้นงานดวยเครื่องจักรกลซีเอ็นซี การ
ระมัดระวังปองกันผูปฏิบัติงานและเครื่องจักรใหมีความปลอดภัย ปฏิบัติการผลิตชิ้นงานดวยเครื่อง
จักกลซีเอ็นซี
5723212 การวัดและเครื่องมือวัด
3(2-2-5)
Measurement and Instrumentation
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการเบื้องตน และวิธีการใชเครื่องมือชนิดอนาล็อกและดิจิตอล การวิเคราะห คา
จากการวัด เชน ความแมนยํา ความถูกตอง ความเชื่อถือได เปนตน ทฤษฎีการวัดเบื้องตน การ
ประเมินคาความไมแนนอนในการวัด หลักการทํางานของอุปกรณตรวจรูแตละชนิด หลักการสอบ
เทียบเครื่องมือวัด กรณีศึกษาการวัดทางอุตสาหกรรม
5724302 เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
3(2-2-5)
Metal Forming Technology
วิชาบังคับกอน : ไมมี
งานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การขึ้น รู ปโลหะ ทฤษฎี การออกแบบงาน การตกแตงและการ
ตรวจสอบ เครื่องมือกลสําหรับขึ้นรูปโลหะ ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติในการรีดโลหะ การตีขึ้นรูป การอัด
ขึ้น รู ป การดึ งลวดและทอ การดึงขึ้น รูปและการดึงอัดขึ้นรูป การขึ้น รูปโลหะแผน และโลหะผง
สาเหตุขอบกพรองและวิธีการแกไข
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
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5724303

คอมพิวเตอรชวยการออกแบบและการผลิต
3(2-2-5)
Computer Aided Design and Manufacturing
วิชาบังคับกอน : ไมมี
โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยการออกแบบและการผลิตคําสั่งของการสรางและแสดงผล
ของภาพดวยคอมพิวเตอรการแสดงภาพสามมิติการจําลองการตัดเฉือนดวยคอมพิวเตอร เชน การ
จําลองการกัด การจําลองการกลึง เปนตน เงื่อนไขและรูปแบบการกําหนดพารามิเตอรตางๆ ในการ
ใชคอมพิวเตอรชวยการผลิต การเลือกทูลแบบตางๆ ในแบบจําลองที่สอดคลองกับเครื่องจักร การ
แปลงไฟลจากแบบจําลองสามมิติ ใหเปนรหัส จีและเอ็มที่สามารถนําไปใชควบคุมเครื่องจักรได การ
ประยุกตใชคอมพิวเตอรชวยการออกแบบและการผลิตในปจจุบันของอุตสาหกรรม
5724311 เทคโนโลยีการหลอและการเชื่อมโลหะ
3(2-2-5)
Casting and Welding Technology
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทําแบบหลอโลหะ การออกแบบระบบปอนจายน้ําโลหะ
การออกแบบกระสวนและชิ้นงานหลอ ขอบกพรองและวิธีแกไขชิ้นงานหลอ กระบวนการทําแบบ
หลอพิเศษ ศึกษาเทคนิคการเชื่อมโลหะดวยกรรมวิธีตางๆ เทคนิคการเชื่ อมโลหะชนิดตางๆ การ
ออกแบบแนวเชื่อม โลหะวิทยาสําหรับงานเชื่อมโลหะและงานหลอโลหะ
5724312 เทคโนโลยีเครื่องมือ
3(3-0-6)
Tool Technology
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เครื่องมือชวยในการผลิตเพื่อการจับยึดและบังคับชิ้นงาน เพื่อการทําใหเกิดผิวงานใหม
เพื่อ การวัด เพื่อการประกอบ หรือเพื่อการเคลื่อนที่ใหไดตําแหนงไมเกินพิกัดที่กําหนดในแบบ การ
ตรวจสอบและตัดสินใจเลือกระนาบบังคับชิ้นงานที่เหมาะสม ระนาบบังคับโดยตรง โดยออมเพื่อ
หลีกเลี่ยงงานเสียใหมากที่สุด การคํานวณแรงและระยะทางการเคลื่อนตัวของอุปกรณถายทอดแรง
ที่ใชในอุปกรณบังคับชิ้นงาน ลิ่ม ลูกเบี้ยว สกรู ขอพับ ตัวอยางกลไกชุดอุปกรณบังคับและอุปกรณ
นําเจาะ เครื่องมือแมพิมพปมตัดเจาะ
5724313 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
3(3-0-6)
Product Design and Development
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ขั้ น ตอน โครงสร า ง การออกแบบและพัฒ นาผลิ ตภั ณฑ การใช ทฤษฎี วิ ธีก ารและ
เครื่องมือชวยในการออกแบบผลิตภัณฑ การรวบรวม การวิเคราะหความตองการ และการเปลี่ยน
ความตองการของลูกคามาเปนลักษณะของผลิตภัณฑ การสรางแนวคิดในการออกแบบ การสราง
แบบจํ า ลองผลิ ต ภั ณฑ การออกแบบเพื่ อ การผลิ ต และการประกอบ การออกแบบและพั ฒ นา
ผลิตภัณฑตามภูมิปญญาทองถิ่น กรณีศึกษาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)
5724407
การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Plant Layout
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนะนําการวางผังโรงงานการวิเคราะหเบื้องตนของการวางผังโรงงานและการวางแผน
สิ่งอํานวยความสะดวกไดแกการขนยายวัสดุธรรมชาติของปญหาการวางผังโรงงานทําเลที่ตั้งโรงงาน
การวิ เ คราะห ผ ลิ ต ภั ณฑ เ พื่ อวางผั งชนิ ดพื้น ฐานของการวางผังการบริ การและงานสนับสนุน การ
วิเคราะหการเก็บและคลังเก็บพัสดุ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
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5724409

การจัดการธุรกิจชุมชน
3(3-0-6)
Community Business Management
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิดพื้นฐานธุรกิจชุมชน กรณีศึกษาตัวอยางผลิตภัณฑชุมชน การออกแบบผลิตภัณฑ
และบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑชุมชน การจัดการการตลาดและการเงินเบื้องตนสําหรับผลิตภัณฑ
ชุ ม ชน มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ การนํ า หลั ก การจั ด การต า งๆไปประยุ ก ต ใ ช กั บ กรณี ศึ ก ษาตั ว อย า ง
ผลิตภัณฑชุมชน
5724410
หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีอุตสาหการ
3(3-0-6)
Key Issues in Industrial Technology
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เรื่ องเฉพาะทางเทคโนโลยี อุตสาหการในระดับ ปริญ ญาตรี เป น หัว ขอ เรื่องที่
นาสนใจในปจจุบันหรือวิทยาการใหมๆ ซึ่งหัวขอเรื่องนั้นไดความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เปนวิชาบรรยายและ/หรือปฏิบัติการ สามารถสรุปผลและประเมินผลหัวขอที่ศึกษาไดใน
ภาคการศึกษานั้นๆ
5724411
การเพิ่มผลผลิตดวยนวัตกรรม
3(3-0-6)
Innovation for Productivity Improvement
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่สงเสริมการเพิ่มผลิต การวิเคราะห
ปญหาที่เกิดจากการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี ศึกษาแหลงเรียนรู เครือขายการเรียนรู และการ
เลือกใช การออกแบบ การสราง การนําไปใช การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สําหรับการจัดการเรียนรูในอนาคตไดอยางเหมาะสม
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
7
หนวยกิต
5723801
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
2(90)
Preparation for Professional Experience
วิชาบังคับกอน :ไมมี
จัดกิจกรรมเพื่อใหนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการมีความพรอมดานความรู วิธี
ทํางาน วั ฒนธรรม มารยาท การวางตัว การปฏิบัติตนใหเหมาะสมกอนออกไปฝกประสบการณ
วิชาชีพในโรงงานหรือหนวยงานตางๆ ตามลักษณะงานที่นักศึกษาสนใจรวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อให
นักศึกษาเลือกใชหรือประยุกตเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาทองถิ่น เชน กิจกรรมดูงาน การ
เตรียมความพรอมสําหรับทําโครงงานเพื่อพัฒนาทองถิ่น เปนตน
5724801

ฝกประสบการณวิชาชีพ
5(450)
Professional Experience
วิชาบังคับกอน : 5613801เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
ใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพในดานที่ตนเองมีความสนใจ เพื่อใหไดรับรูลักษณะ
ของงานจากการทํางานจริง เพื่ อใหนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการไดพัฒนาตนเองใหมี
ความรู ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะใหเหมาะสมกับวิชาชีพนั้น โดยมีอาจารยนิเทศและเจาหนาที่
ของหนวยงานที่ใหการฝกงานรวมกันประเมิน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ

หนา 14

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจและตองไมเปนรายวิชาในสาขา
วิชาเอกนั้น
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