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ปรัชญา
สรางคนดีมีอุดมการณ พัฒนาสังคมดวยองคความรู  ควบคูคุณธรรมกาวนําเทคโนโลยี เพ่ือ

พัฒนาทองถ่ิน
วัตถุประสงคของหลักสูตร เพ่ือใหบัณฑิตมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีความรูกาวทันในสังคมอุตสาหกรรมยุคใหม มีเจตคติ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม
จริยธรรม และจิตสํานึกท่ีดีในการประกอบอาชีพ

2. มีความรู ความสามารถทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกลุมตางๆ ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
รวมท้ังการบริหารจัดการ ควบคุม ดําเนินงานดานวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีมีประสิทธิภาพอันเปน
พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพท่ีดีในสังคมและเปนพ้ืนฐานการศึกษาตอในระดับสูง

3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห  ประยุกต และพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ท่ีสอดคลองกับการพัฒนาทองถ่ินและประเทศ
หลักสูตร

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 80 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 18 หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา 6 หนวยกิต
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6 หนวยกิต
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6 หนวยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ 56 หนวยกิต
2.1) วิชาแกน 9 หนวยกิต
2.2) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 6 หนวยกิต
2.3) วิชาเฉพาะดาน 36 หนวยกิต
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 5 หนวยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
การจัดการเรียนการสอน

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 18 หนวยกิต
1.1) กลุมวิชาภาษา เลือกเรียน 6 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)
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1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เลือกเรียน 6 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต

Truth and Development of Life
3(3-0)

2000114 สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development

3(3-0)

2500115

2500116

วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

3(3-0)

3(3-0)

1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เลือกเรียน

6 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)

หมายเหต ุ   ขอ 1.1) - 1.3) ตองไมซ้ํากับรายวิชาท่ีเคยเรียนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
2) หมวดวิชาเฉพาะ 56 หนวยกิต

2.1) กลุมวิชาแกน 9 หนวยกิต
5502103 ภาษาอังกฤษเทคนิค

Technical  English
3(3-0)

5503102 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
English for Industrial Works

3(3-0)

5513307 การเปนผูประกอบการอุตสาหกรรม
Industrial Entrepreneur

3(3-0)

2.2) กลุมพื้นฐานวิชาชีพ 6 หนวยกิต
5503101 คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม

Industrial Computer
3(2-2)

5503308 องคการและการจัดการอุตสาหกรรม
Organization and Industrial Management

3(3-0)

5504903 สถิติในงานอุตสาหกรรม
Industrial Statistics

3(3-0)

5504904 คณิตศาสตรอุตสาหกรรม
Industrial Mathematics

3(3-0)

5513101 วัสดุศาสตร
Material Science

3(3-0)

5721119 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
Industrial Safety

3(3-0)
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2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดวิชาหนึ่งตอไปนี้ 36 หนวยกิต

1. กลุมวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
วิชาบังคับ 15 หนวยกิต

5513502 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
Industrial Quality Management

3(3-0)

5513505 การจัดการการผลิตและการดําเนินการ
Production and Operation Management

3(3-0)

5514302 การบริหารวัสดุ
Material Management

3(3-0)

5514510 การจัดการทรัพยากรมนุษยในงานอุตสาหกรรม
Human Resource Management in Industry

3(3-0)

5514903 การวิจัยเพ่ือการบริหารจัดการอุตสาหกรรม
Research for Industrial Management

3(2-2)

วิชาเลือก 21 หนวยกิต
5503203 จริยธรรมเพ่ือการบริหาร

Ethics for Administration
3(3-0)

5503501 วิศวกรรมคุณคา
Value Engineering

3(3-0)

5504204 ภาวะผูนําและการพัฒนาทีมงาน
Leadership and Team Development

3(3-0)

5512302 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Plant Design

3(3-0)

5512304 การวิเคราะหความเปนไปไดและการบริหารโครงการ
Feasibility Analysis and Project Management

3(3-0)

5512502 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
Industrial Economics

3(3-0)

5513301 วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering

3(3-0)

5513501 กลยุทธการบริหารจัดการอุตสาหกรรม
Industrial Management Strategy

3(3-0)

5513506

5513507

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
Industrial Management Technology
การเขียนรายงานดานเทคนิคและการนําเสนอ
Technical Report and Presentation

3(3-0)

3(3-0)

5513509 การจัดการโลจิสติกส
Logistics Management

3(3-0)

5514303 การศึกษาการทํางาน
Work Study

3(3-0)
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5514306 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
Industrial Psychology and Organization

3(3-0)

5514311 การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control

3(3-0)

5514501 มนุษยสัมพันธในการบริหารจัดการอุตสาหกรรม
Human Relations in Industrial Management

3(3-0)

5514503 การเพ่ิมผลผลิตในงานอุตสาหกรรม
Industrial Productivity Improvement

3(3-0)

5514507 การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานอุตสาหกรรม
Industrial Efficiency Development

3(3-0)

5514509 การบริหารการเงินในงานอุตสาหกรรม
Financial Management in Industry

3(3-0)

5514902 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
Seminar on Industrial Management Technology

3(3-0)

2. กลุมวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
วิชาบังคับ 15 หนวยกิต

5543107 การออกแบบโดยใชคอมพิวเตอรชวย 1
Computer Aided  Design 1

3(2-2)

5543111 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4
Industrial Product Design 4

3(2-2)

5543113 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 5
Industrial Product Design 5

3(2-2)

5543118 วิถีชีวิตรวมสมัยและแนวโนมเทคโนโลยีผลิตภัณฑ
Contemporary Lifestyle and Trend of Product
Technology

2(1-2)

5544901 การออกแบบนิพนธ
Thesis Design

4(2-4)

วิชาเลือก 21 หนวยกิต
5542108 การออกแบบผลิตภัณฑไทยรวมสมัย

Contemporary Thai Product Design
3(2-2)

5542206 การออกแบบผลิตภัณฑไม
Wood  Product Design

3(2-2)

5542403 การออกแบบเฟอรนิเจอร 3
Furniture Design 3

3(2-2)

5542601 การออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก
Plastic Product Design

3(2-2)

5542703 การออกแบบบรรจุภัณฑ 3
Packaging Design 3

3(2-2)

5543103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ
Product Design Technology and Innovation

3(2-2)
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วิชาเลือก 21 หนวยกิต
5563101 วัสดุกอสราง

Construction Materials
2(2-0)

5563102 การบริหารงานกอสราง
Construction Management

3(3-0)

5563103 การเขียนแบบกอสรางโดยใชคอมพิวเตอรชวย
Computer Aided Construction Drawings

3(2-2)

5563104 เทคโนโลยีสมัยใหมในงานกอสราง
Modern Technology in Construction

3(3-0)

5563701 การประมาณราคา
Cost Estimation

3(2-2)

5564101 การควบคุมและตรวจงานกอสราง
Construction Supervision and Inspection

3(3-0)

5564102 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลงานกอสราง
Construction Equipment Technology

2(2-0)

5543109 การออกแบบโดยใชคอมพิวเตอรชวย 2
Computer Aided Design 2

2(1-2)

5543117 การประหยัดพลังงานในงานออกแบบผลิตภัณฑ
Saving Energy in Product  Design

3(2-2)

5543212 การออกแบบเครื่องประดับ
Jewelry Design

3(2-2)

5543401 การออกแบบเฟอรนิเจอร 4
Furniture Design 4

3(2-2)

5543701 การออกแบบบรรจุภัณฑ 4
Packaging Design 4

3(2-2)

5543901 วิธีวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
Research Methodology  for Industrial Product Design

2(1-2)

3. กลุมวิชาเทคโนโลยีกอสราง
วิชาบังคับ 15 หนวยกิต

5563601 กําลังวัสดุ
Strength of Materials

3(3-0)

5563602 การวเิคราะหโครงสราง
Structural Analysis

3(3-0)

5564602 โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced Concrete Structure

3(3-0)

5564606 ปฐพีกลศาสตร
Soil Mechanics

3(2-2)

5564901 โครงงานทางเทคโนโลยีกอสราง
Construction Technology Project

3(1-4)
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5564103 การวิเคราะหความวิบัติในงานกอสราง
Construction Failure Analysis

3(3-0)

5564604 โครงสรางไมและเหล็ก
Timber and Steel Structure

3(3-0)

5564607 เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ
Materials Testing Technology

3(2-2)

5564608 เทคโนโลยีงานฐานราก
Foundations Technology

3(3-0)

5564615 การสํารวจเพ่ือการกอสราง
Construction Survey

3(2-2)

5564701 เทคโนโลยีคอนกรีต
Concrete Technology

3(2-2)

5564707 ชลศาสตรเบื้องตน
Introduction to Hydraulics

3(2-2)

5564708 ระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร
Sanitation System in Building

3(3-0)

5564904 สัมมนาเทคโนโลยีกอสราง
Seminar on Construction Technology

2(2-0)

5712501 กฏหมายและพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
Laws and Building Acts

3(3-0)

4. กลุมวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
วิชาบังคับ 15 หนวยกิต

5573103 การวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม
Industrial Measurement and Control

3(1-4)

5573302 โรงตนกําลังและสถานียอย
Power Plant and Substation

3(3-0)

5573601 การใชโปรแกรมทางไฟฟา
Electrical Programming Usage

3(1-4)

5573605 ไมโครคอนโทรลเลอร
Microcontroller

3(1-4)

5574905 โครงการพิเศษ
Special Project

3(0-6)

วิชาเลือก 21 หนวยกิต
5572102 การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟา

Electrical Measurement and Instruments
3(3-0)

5572103 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดไฟฟา
Practice in Electrical Measurement and Instruments

1(0-3)

5572104 วิเคราะหวงจรไฟฟา
Electric Circuit Analysis

3(3-0)
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5572203 การติดตั้งไฟฟา
Electrical  Installation

3(3-0)

5572204 ปฏิบัติการติดตั้งไฟฟา
Practice in Electrical  Installation

1(0-3)

5572602 การออกแบบระบบดิจิทัล
Digital System  Design

3(3-0)

5572603 ปฏิบัติการออกแบบระบบดิจิทัล
Practice in Digital System  Design

1(0-3)

5572701 วงจรอิเล็กทรอนิกส
Electronic  Circuits

3(3-0)

5572702 ปฏิบัติวงจรอิเล็กทรอนิกส
Practice in Electronic  Circuits

1(0-3)

5573306 เครื่องกลไฟฟา
Electrical  Machines

3(1-4)

5573101 เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม
Industrial Electrical Technology

2(1-2)

5573104 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทางไฟฟา
Electrical  Industrial  Product Standards

3(3-0)

5573105 ปฏิบัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทางไฟฟา
Practice in Electrical  Industrial  Product Standards

1(0-3)

5573301 การสงและจาย กําลังไฟฟา
Electric Power Transmission and Distribution

3(3-0)

5573402 การออกแบบระบบไฟฟา
Electrical System Design

3(3-0)

5573410 ระบบควบคุมโปรแกรมลําดับ
Programmable Logic Control System

3(1-4)

5573504 ระบบทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
Refrigeration and Air  Conditioning System

3(3-0)

5573505 ปฏิบัติระบบทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
Practice in Refrigeration and Air  Conditioning System

1(0-3)

5573607 วิทยาการหุนยนต
Robotics

3(1-4)

5574111 การบริหารโครงการไฟฟา
Electrical Project Management

3(3-0)

5574401 การสองสวาง
Illumination

3(3-0)

5574403 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
Power System Analysis

3(3-0)



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม (ตอเน่ือง) หนา 8

5. กลุมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
วิชาบังคับ 15 หนวยกิต

5582103 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
Electronic Circuit Analysis

3(2-2)

5583702 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
C  Programming

3(2-2)

5583711 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
Data Communication and Computer Network

3(2-2)

5583719 เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร
Microcontroller Technology

3(2-2)

5584909 โครงงานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
Electronic Technology Project

3(2-2)

วิชาเลือก 21 หนวยกิต
5582101 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส

Electronic Circuit Design
3(2-2)

5582104 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
Electronic Technology

3(2-2)

5582705 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส
Electronic Measuring Instruments

3(2-2)

5583404 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร
Sensors and Transducers

3(2-2)

5583406 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
Industrial Electronics

3(2-2)

5583408 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control System

3(2-2)

5583504 เทคโนโลยีการสื่อสาร
Communication Technology

3(3-0)

5583506 การสื่อสารเสนใยนําแสง
Fiber Optic Communication

3(2-2)

5584301 เทคโนโลยีโทรทัศน
Television Technology

3(2-2)

5584303 เทคโนโลยีโทรศัพทเคลื่อนท่ี
Mobile Phone Technology

3(3-0)

5584306 เทคโนโลยีหุนยนต
Robotic Technology

3(2-2)

5584703 การประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอร
Microcontroller Applications

3(2-2)

5584713 การซอมบํารุงคอมพิวเตอร
Computer Maintenance

3(2-2)
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5584902 การบริหารงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส
Electronic Research Management

3(3-0)

5584908 สัมมนาทางอิเล็กทรอนิกส
Seminar  on Electronics

3(2-2)

6. กลุมวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
วิชาบังคับ 15 หนวยกิต

5593705 เทอรโมไดนามิกสวิศวกรรม
Engineering Thermodynamics

3(3-0)

5593706 กลศาสตรของไหล
Fluid Mechanics

3(3-0)

5593707 การถายเทความรอน
Heat Transfer

3(3-0)

5593715 กลศาสตรวิศวกรรม
Engineering Mechanics

3(3-0)

5594905 โครงงานเทคโนโลยีเครื่องกล
Mechanical Technology Project

3(2-2)

วิชาเลือก 21 หนวยกิต
5592501 เทคโนโลยีเครื่องกล

Machinery Technology
3(2-2)

5593602 การทําความเย็นและปรับอากาศ
Refrigeration and Air Conditioning

3(2-2)

5593703 การออกแบบเครื่องกล
Machinery Design

3(3-0)

5593709 การวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
Measurement and Instrument in Industry

3(2-2)

5593711 ไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม
Industrial Hydraulics

3(2-2)

5593712 นิวแมติกสอุตสาหกรรม
Industrial Pneumatics

3(2-2)

5593717 กลศาสตรวัสดุ
Material Mechanics

3(3-0)

5593718 กลศาสตรเครื่องจักรกล
Mechanics of Machinery

3(3-0)

5593719 ไฮดรอนิกสและนิวทรอนิกส
Hydronics and Pneutronics

3(2-2)

5593720 การเขียนแบบและออกแบบโดยใชคอมพิวเตอรชวย
Computer Aided Drawing and Design

3(2-2)

5594202 เครื่องยนตสันดาปภายใน
Internal Combustion Engines

3(2-2)
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5594404 เทคโนโลยีพลาสติกและไฟเบอรกลาส
Plastic and Fiber Glass Technology

3(2-2)

5594503 พลังงานหมุนเวียน
Renewable Energy

3(3-0)

5594510 การอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
Energy Conservation in Factory

3(3-0)

5594701 วิศวกรรมยานยนต
Automotive Engineering

3(3-0)

5594705 ตนกําลังโรงจักร
Power Plant

3(3-0)

5594709 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
Mechanical Engineering Laboratory 1

1(0-3)

5594710 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
Mechanical Engineering Laboratory 2

1(0-3)

5594716 วิศวกรรมแปรสภาพผลิตผลเกษตร
Agricultural Processing Engineering

3(2-2)

7. กลุมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
วิชาบังคับ 15 หนวยกิต

5652101 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
Data Communication and Computer Network

3(2-2)

5653306 วิศวกรรมซอฟตแวร
Software Engineering

3(2-2)

5653611 การจัดการงานวิศวกรรมโดยใชคอมพิวเตอรชวย
Computer Aided Engineering Management

3(2-2)

5654901 โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
Industrial Computer Technology Project

3(2-2)

5654902 การศึกษาเอกเทศดานโปรแกรมคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
Independent Study on Industrial Computer Programming

3(2-2)

วิชาเลือก 21 หนวยกิต
5651301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน

Basic Computer Programming
3(2-2)

5652201 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
Data Structures and Algorithms

3(3-0)

5652204 ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems

3(2-2)

5652301 ระบบจัดการฐานขอมูล
Database Management Systems

3(2-2)

5652302 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรข้ันสูง
Advanced Computer Programming

3(2-2)
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5652703 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
Computer Architecture

3(2-2)

5653201 การจัดการทรัพยากรขอมูล
Data Resource Management

3(2-2)

5653202 ความม่ันคงและการประกันระบบสารสนเทศ
Security and Assurance in Information Systems

3(3-0)

5653604 การใชโปรแกรมประยุกตดานวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม
Application Program for Science and Industry

3(2-2)

5653607 การเขียนแบบและออกแบบดวยคอมพิวเตอร
Computer Drawing and Design

3(2-2)

5653608 คอมพิวเตอรในงานควบคุม
Computer in Controlling

3(2-2)

5653703 ไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร
Microprocessor and Microcontroller

3(2-2)

8. กลุมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
วิชาบังคับ 15 หนวยกิต

5721101 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials

3(3-0)

5721108 คอมพิวเตอรชวยการออกแบบ
Computer Aided  Design

3(2-2)

5722201 กรรมวิธีการผลิต
Manufacturing Processes

3(2-2)

5723206 เทคโนโลยีซีเอ็นซี
CNC Technology

3(3-0)

5724219 โครงงานในงานเทคโนโลยีอุตสาหการ
Industrial Technology Project

3(2-2)

วิชาเลือก 21 หนวยกิต
5722107 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม

Engineering Economics
3(3-0)

5722202 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control

3(3-0)

5722203 การศึกษางานอุตสาหกรรม
Industrial Work Study

3(3-0)

5723204 การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control

3(3-0)

5723208 เทคโนโลยีการหลอโลหะ
Foundry Technology

3(2-2)

5723209 เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ
Welding Technology

3(2-2)
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5723211 การจัดการพลังงาน
Energy Management

3(3-0)

5723212 การวัดและเครื่องมือวัด
Measurement and Measuring Instrument

3(2-2)

5724301 เทคโนโลยีเครื่องมือกล
Machine Tool Technology

3(2-2)

5724303 คอมพิวเตอรชวยการออกแบบและการผลิต
Computer Aided Design and Manufacturing

3(2-2)

5724304 การออกแบบแมพิมพโลหะ
Stamping Dies Design

3(2-3)

5724305 การออกแบบแมพิมพพลาสติก
Plastic Mold Design

3(2-3)

5724404 โลจิสติกสและการจัดการโซอุปทาน
Logistics and Supply Chain Management

3(3-0)

5724405 โปรแกรมประยุกตสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหการ
Application Program for Industrial Technology

3(2-2)

5724407 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Plant Layout

3(3-0)

5724409 การจัดการธุรกิจชุมชน
Community Business Management

3(3-0)

5724501 การจัดการสิ่งแวดลอม
Environment Management

3(3-0)

5724505 การอนุรักษพลังงานในอาคาร
Energy Conservation in Building

3(3-0)

2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 5 หนวยกิต
5503801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Preparation for Professional Internship in Industrial
Technology

2(90)

5504802 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Professional
Internship in Industrial Technology

3(270)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับ

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 18 หนวยกิต

1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
Thai Language  for Communication

3(3-0)

ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาท่ีสัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ การ
สรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด และ
การเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร
วาจา และสื่อประสม

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 อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีตอวิวัฒนาการของภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม  วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถ่ิน
เพ่ือการการอยูรวมกันอยางสันติ ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ

2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เลือกเรียน 6 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต

Truth and Development of Life
3(3-0)

ทฤษฎีตางๆ เก่ียวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร  ดานศาสนา ดาน
สังคม จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคา
ของชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมี
จิตสํานึกหรือความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม

2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development

3(3-0)

การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย
ดานความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพ้ืนฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะท่ี
นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
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2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society

3(3-0)

ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวม
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถ่ิน การวิเคราะหประเด็นเก่ียวกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

3(3-0)

กฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
ชีวิตประจําวัน  เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติ
ทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน

3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เลือกเรียน 6 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต

Sciences and Equilibrium of Life
3(2-2)

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยน แปลงท่ีมี
ผลกระทบตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค
พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและ
ผลิตภัณฑทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ   แบบแผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันท่ีมีความพอดี และการฝกปฏิบัติออก
กําลังกาย  เพ่ือพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ

Integrated Problem Solving
3(3-0)

การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตาง ๆ
ของมนุษย ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพ่ือแกปญหาในโลก
สมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา

Technology and Development
3(3-0)

ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานตาง ๆ ไดแก การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน

5502103 ภาษาอังกฤษเทคนิค 3(3-0)
Technical English
พัฒนาการอาน การเขียน การฟง และการพูดภาษาอังกฤษท่ีใชในเทคโนโลยีสาขาตางๆ

ศัพททางเทคนิค และสํานวนภาษาอังกฤษท่ีมีความหมายเฉพาะทาง การสื่อสารภาษาอังกฤษในการทํางานท่ี
เก่ียวของกับเทคโนโลยีสาขาตางๆ

Improvement reading, writing, listening and English speaking in the
technology field. Technical terms and expressions in specific purpose. English
communication skills in related technology fields.

5503102 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 3(3-0)
English for Industrial Works

ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานดานอุตสาหกรรม การอานบทความ
ดานเทคนิค การอานคูมือการใชเครื่องมือและอุปกรณตางๆ การเขียนรายงาน การติดตอสื่อสารภายใน
องคกรอุตสาหกรรมดวยบันทึก และสื่ออิเล็กทรอนิกส การบรรยายหรือนําเสนอสั้นๆในงานดาน
อุตสาหกรรม

English language skills for communication in the industry. Reading in
technical articles, tools and equipment hand books. Report writing. Communication
within the industrial Organization with recording and electronic media. Lecture or short
presentation in the industry.

5513307 การเปนผูประกอบการอุตสาหกรรม 3(3-0)
Industrial Entrepreneur
ความรูเก่ียวกับธุรกิจอุตสาหกรรม คุณสมบัติของผูประกอบการและกระบวน การพัฒนา

สูการเปนผูประกอบการท่ีดี หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารจัดการอุตสาหกรรม การจัดการธุรกิจขนาด
กลางขนาดยอม (SMEs) ปฏิบัติการจัดทําแผนธุรกิจ การดําเนินการจัดตั้งธุรกิจ การบริหารจัดการการผลิต
การตลาด การลงทุน การวาจาง การเหมาชวง การบริหารคาตอบแทน กฎหมายธุรกิจ นวัตกรรมทางธุรกิจ
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม การเสริมสรางการประกอบธุรกิจใหประสบผลสําเร็จ รวมท้ัง
กรณีศึกษาจากหนวยงาน

2.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
5503101 คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม 3(2-2)

Industrial Computer
การนําคอมพิวเตอรมาใชในงานอุตสาหกรรม การประมวลผลขอมูล การนําโปรแกรม

ประยุกตมาใชกับการจัดการอุตสาหกรรม การออกแบบตาง ๆ ตลอดจนการนําขอมูลจากเครือขาย
อินเทอรเน็ตมาใชในโรงงานอุตสาหกรรมจนสามารถพัฒนางานดานอุตสาหกรรมในแผนงานท่ีเก่ียวของ
ตลอดจนแนวคิดในการบริหารจัดการยุคใหม
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5503308 องคการและการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0)
Organization and Industrial Management
ลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจอุตสาหกรรม การวางแผน การจัดสายงาน

หลักเกณฑและแนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ  หลักการ
บริหารและหนาท่ีสําคัญของฝายบริหาร การวางแผนการจัดคนเขาทํางาน  การสั่งการ  การจูงใจคนทํางาน
การควบคุมปฏิบัติงานตางๆ ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายท่ีกําหนด รวมท้ังปญหาการจัดองคการและ
การจัดการอุตสาหกรรมในปจจุบันและแนวโนมการพัฒนา
5504903 สถิติในงานอุตสาหกรรม 3(3-0)

Industrial Statistics
ทฤษฎีความนาจะเปน และการแจกแจงทางสถิติ ทฤษฎีการสุมตัวอยาง ทฤษฎีการ

ประมาณคา  การทดสอบสมมุติฐาน  สถิติ ท่ีไม ใชพารามิเตอร   การถดถอย  และสหสัมพันธ
การวิเคราะหความแปรปรวน  การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเบื้องตน
5504904 คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 3(3-0)

Industrial Mathematics
คณิตศาสตรท่ีใชในงานอุตสาหกรรมเชน ระบบจํานวน ฟงกชัน ฟงกชันเชิงเสน

ฟงกชันเอ็กซโปเนนเชียล ฟงกชันลอการึทึม ฟงกชันตรีโกณมิติ อนุพันธเบื้องตน ปริพันธเบื้องตน และการ
ประยุกตใชคณิตศาสตรในงานอุตสาหกรรม
5513101 วัสดุศาสตร 3(3-0)

Material Science
กระบวนการผลิต คุณสมบัติและการนําไปใชงานของวัสดุประเภทตาง ๆ ไดแก เหล็ก

เหล็กผสม เหล็กหลอ โลหะท่ีไมใชเหล็ก เชน ทองแดง อะลูมิเนียม สังกะสี ดีบุก ฯลฯ วัสดุประเภทโลหะ
ไดแก วสัดุเซรามิกส ยาง แกว ไมและวัสดุอุตสาหกรรม  อ่ืน ๆ
5721119 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(3-0)

Industrial Safety
การประเมินสถานภาพความปลอดภัยในสถานประกอบการ กฎหมายท่ีเก่ียวของดาน

ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม หลักการควบคุมมลภาวะในอุตสาหกรรม หลักการจัดการความปลอดภัย
การจัดการความเสี่ยง อาชีวะอนามัย สาเหตุและการควบคุมอุบัติภัย ระบบการปองกันอุบัติภัย การใช
อุปกรณสําหรับความปลอดภัย การฝกอบรมดานความปลอดภัย หลักจิตวิทยาอุตสาหกรรมเบื้องตน การ
เตรียมแผนฉุกเฉิน การจัดทํารายงานและการประเมินแผนงานดานความปลอดภัย จรรยาบรรณ

2.3 วิชาชีพเฉพาะดาน
กลุมวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
บังคับ 15 หนวยกิต
5513502 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 3(3-0)

Industrial Quality Management
หลักการการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม บทบาทของการควบคุมคุณภาพกับ

งานอุตสาหกรรม  หลักการและเทคนิคในการบริหารคุณภาพ เครื่องมือควบคุมคุณภาพ  ระบบประกัน
คุณภาพและการรับรองคุณภาพในงานอุตสาหกรรม มาตรฐานคุณภาพของไทยและมาตรฐานสากล
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5513505 การจัดการการผลิตและการดําเนินการ 3(3-0)
Production and Operation Management

หลักการบริหารการผลิตและการดําเนินการของสถานประกอบการ การวางแผน
การดําเนินการ  การจัดองคกร  การเลือกทําเลท่ีตั้ง  การออกแบบผลิตภัณฑ  การวิจัยและการพัฒนา
การตัดสินใจ  การคิดและการควบคุมตนทุน  การจัดซื้อ จัดสง จัดเก็บ เทคนิคเชิงปริมาณเพ่ือการ
แกปญหาในงานอุตสาหกรรม
5514302 การบริหารงานวัสดุ 3(3-0)

Material Management
กระบวนการจัดหาวัสดุท่ีใชในงานอุตสาหกรรม  ไดแก  ประเภทและชนิดของวัสดุ

แหลงผลิตหรือจัดทําหรือแหลงจําหนาย  กรรมวิธีและข้ันตอนการจัดหาวัสดุดังกลาว  ระบบการเก็บรักษา
และระบบการจําหนายวัสดุใหกับหนวยตางๆ  หลักการจัดหาวัสดุเพ่ือใหเกิดความประหยัดและความ
รวดเร็วในการทํางาน
5514510 การจัดการทรัพยากรมนุษยในงานอุตสาหกรรม 3(3-0)

Human Resource Management in Industry
ความหมายและความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย  ขอบขาย  บทบาท  ความ

รับผิดชอบ แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการทรัพยากรมนุษย กระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษย การ
วิเคราะหงาน การวางแผนและติดตามงานดวยตนเอง การวางแผนกําลังคนใหสอดคลองกับการผลิต  การ
สรรหา  การคัดเลือก  การฝกอบรมและการพัฒนา การโยกยายและแตงตั้ง การพิจารณาความดี
ความชอบ การจูงใจ การพัฒนาเสนทางอาชีพ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรมนุษย
ในงานอุตสาหกรรม
5514903 การวิจัยเพื่อการบริหารอุตสาหกรรม 3(2-2)

Research for Industrial Management
หลักการและแนวคิดในการวิจัย  เทคนิควิธีการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยางการวิจัย

เครื่องมือการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติในการวิจัย  การทําเคาโครงการวิจัยทางการบริหารงาน
อุตสาหกรรม  ฝกปฏิบัติทําสารนิพนธ (Individual Study) และนําเสนอรายงานการวิจัย

5503203 จริยธรรมการบริหารงานอุตสาหกรรม 3(3-0)
Industrial Management Ethics

ความหมายและความสําคัญของจริยธรรม องคประกอบของการเกิดจริยธรรม
การสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงการศึกษาแนวคิดจริยธรรมการบริหารสมัยใหมการนํา
จริยธรรมมาใชในการบริหารงานอุตสาหกรรม ศึกษากรณี จริยธรรมกับการบริหารงานอุตสาหกรรม
5503501 วิศวกรรมคุณคา 3(3-0)

Value Engineering
วิธีการของวิศวกรรมคุณคา  และรูจักประยุกตใชเทคนิคของวิชานี้เพ่ือการออกแบบ

ผลผลิตทางอุตสาหกรรมอยางมีข้ันตอน  ท้ังนี้เพ่ือใหไดมาซึ่งผลประโยชนสูงสุดในการผลิต  เชน  สามารถ
ลดตนทุนการผลิต แตคุณภาพยังดีเลิศ การใชวิศวกรรมคุณคาในงานอุตสาหกรรม
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5504204 ภาวะผูนําและการพัฒนาทีมงาน 3(3-0)
Leadership and Team Development

แนวคิดเก่ียวกับผูนําและภาวะผูนํา  ความหมาย  ทฤษฏีเก่ียวกับผูนํา  รูปแบบ และ
คุณสมบัติของผูนํา  ภาวะผูนําในการบริหารงานอุตสาหกรรม   การสรางทีมงาน ความหมาย ความสําคัญ
กระบวนการทํางานเปนทีม  องคประกอบและเทคนิคการสรางทีมงาน
5512302 การออกแบบและบริหารโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0)

Industrial Plant Design and Management
การเลือกทําเลท่ีตั้ง การออกแบบผังโรงงานเบื้องตน การวิเคราะหการออกแบบผัง

โรงงานข้ันพ้ืนฐาน ชนิดของอุปกรณท่ีสําคัญในการลําเลียงวัสดุภายในโรงงานการจัดระบบตาง ๆ ของ
โรงงาน เชน แสง สี เสียง การจัดวางอุปกรณเครื่องมือ  เสนทางการเคลื่อนยายวัสดุในโรงงาน
5512304 การวิเคราะหความเปนไปไดและการบริหารโครงการ 3(3-0)

Feasibility Analysis and Project Management
ลักษณะและความหมายของการวางแผน  กระบวนการในการวางแผนประเภทของแผน

ขอดีและขอจํากัดของการวางแผน  บุคคลท่ีเก่ียวของกับการวางแผน  ลักษณะของแผนท่ีดี  การวางแผน
ภายใตภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลง  การวิเคราะหสภาพแวดลอมท่ีสงผลตองานการวางแผนปฏิบัติงาน
การจัดทําโครงการเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานและการเลือกใช  การประเมินผลโครงการ
5512502 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 3(3-0)

Industrial Economics
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเศรษฐศาสตร อุปสงคและอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค

ทฤษฎีการผลิต ตนทุนการผลิต ตลาดแขงขันสมบูรณ ตลาดผูกขาด ตลาดก่ึงแขงขันก่ึงผูกขาด ตลาดผูขาย
นอยราย แนวคิดและบทบาทหนาท่ีของนักเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม นโยบายรัฐบาล การวิเคราะห
อุตสาหกรรม
5513301 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0)

Safety Engineering
หลักการข้ันพ้ืนฐานทางวิศวกรรม เพ่ือการปองกันอุบัติเหตุในโรงงาน การวางแผนและ

มาตรการเพ่ือความปลอดภัยในโรงงาน การวางผังโรงงาน เพ่ือลดอุบัติเหตุใหนอยท่ีสุด การออกแบบ
อุปกรณตาง ๆ  เพ่ือปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนในงานเชื่อม  งานไฟฟา  งานท่ีเก่ียวของกับเชื้อเพลิงและ
สารท่ีเปนพิษ การจัดหนวยงานเพ่ือบริหารงานดานการวาง แผนเพ่ือความปลอดภัย
5513501 กลยุทธการบริหารงานอุตสาหกรรม 3(3-0)

Industrial Management Strategy
แนวคิดและหลักการบริหารเชิงกลยุทธ มีความรูความเขาใจในกระบวนการกําหนดกล

ยุทธในการบริหารงานทางอุตสาหกรรม กระบวนการคิดและการตัดสินใจในการบริหารอยางเปนระบบ
ความเปนผูนํา วัฒนธรรม และจรรยาบรรณของนักบริหาร ตลอดจนกระบวนการนํากลยุทธลงสูปฏิบัติท่ีมี
รายละเอียดในเชิงทฤษฎี และศึกษากรณีศึกษา
5513506 การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0)

Industrial Management
หลักการ องคประกอบพ้ืนฐานงานอุตสาหกรรม วิวัฒนาการจัดการทางอุตสาหกรรมและ

การผลิต ทฤษฎี พ้ืนฐานในการจัดการอุตสาหกรรมและแนวคิดการบริหารอุตสาหกรรมของ
นักบริหาร เทคนิคการแกปญหาในงานอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีสมัยใหมกับการจัดการอุตสาหกรรม



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม (ตอเน่ือง) หนา 19

5513507 การเขียนรายงานดานเทคนิคและการนําเสนอ 3(3-0)
Technical Report and Presentation
รูปแบบของการเขียนรายงานดานเทคนิค  ไดแก   การรายงานผลตอการผลิต

การรายงานผลตอการผลิต  การรายงานการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล  การรายงานผลการตรวจซอม
เครื่องจักรกล  สภาพการทํางาน  การเกิดอุบัติเหตุ  ปญหาและอุปสรรคในการทํางานตลอดจนรายงาน
ตางๆ  ท่ีเก่ียวของกับงานอุตสาหกรรม
5513509 การจัดการโลจิสติกส 3(3-0)

Logistic  Management
ความหมาย  บทบาท  กิจกรรมหลัก  ของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกส

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการสินคาคงคลัง  การจัดการวัสดุ  การขนสง  อุปกรณการขนสง  การคลังสินคา
การจัดซื้อ การสงมอบ  โลจิสติกสโลก  การจัดองคกรโลจิสติกสท่ีมีประสิทธิภาพ  วิธีควบคุมการปฏิบัติงาน
ดานโลจิสติกส
5514303 การศึกษาการทํางาน 3(3-0)

Work Study
การทํางานของคน วิธีจัดเวลาทํางาน เทคนิคการสรางแผนภูมิการผลิต หลักการ

เคลื่อนไหวแบบประหยัด ความเม่ือยลา การพักผอนขณะปฏิบัติงาน และวิธีการทํางานใหงายข้ึน วิเคราะห
การเคลื่อนไหวอยางละเอียด การจัดงานทฤษฎีและปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษาเวลาการวัดผลงาน และการ
กําหนดมาตรฐานในการทํางานของคน
5514306 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 3(3-0)

Industrial Psychology and Organization
การปฏิบัติทางอุตสาหกรรม และผลของการปฏิบัติทางอุตสาหกรรมท่ีมีตอมนุษย  ทฤษฎี

องคการ  ความเปนมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ แนวความคิดท่ีสําคัญของจิตวิทยามา
ประยุกตกับปญหาท่ีนาสนใจ  เชน  ทัศนคติ  แรงจูงใจ  ความคับของใจ  ความเหนื่อยลา  ความปลอดภัย
การสื่อสารและการเปนผูนํา  ตลอดจนวิธีแกปญหาของมนุษยในอุตสาหกรรมและองคกร
5514311 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0)

Production Planning and Control
ระบบการวางแผนผลิตในกระบวนการผลิตแบบตาง ๆ โดยเริ่มตั้งแตการ  พยากรณ

การผลิต การวางแผนกําลังการผลิต  และการวางแผนโครงการในการทํางานแตละโครงการ การควบคุม
พัสดุ คงคลัง  การควบคุมตนทุนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ รวมท้ังการแกปญหาการวางแผนและ
ควบคุมการผลิต
5514501 มนุษยสัมพันธในการบริหารงานอุตสาหกรรม 3(3-0)

Human Relations in Industrial Management
ความหมายและความสําคัญของหลักการมนุษยสัมพันธ ความตองการของมนุษย

กระบวนการกลุม ความพึงพอใจ แรงจูงใจ การสื่อสารในองคการอุตสาหกรรม เทคนิคการสราง
มนุษยสัมพันธ ยุทธศาสตรกับมนุษยสัมพันธ บทบาทของมนุษยสัมพันธตอการจัดการอุตสาหกรรมใน
ปจจุบันและอนาคต
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5514503 การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม 3(3-0)
Industrial Productivity Improvement
ความหมาย หลักการและวิธีการเพ่ิมผลผลิตในงานอุตสาหกรรม  แนวทางและเทคนิค

การเพ่ิมผลผลิต เครื่องมือในการเพ่ิมผลผลิต การวัดการเพ่ิมผลผลิต การปรับปรุงนวตกรรมการเพ่ิม
ผลผลิต และกลยุทธในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน รวมถึงเทคนิคตาง ๆ ในการลดความสูญเปลา
5514507 การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานอุตสาหกรรม 3(3-0)

Industrial Efficiency Development
ความหมาย  ขอบเขต  ปรัชญาและอุดมการณในการพัฒนาตนเองในงานอุตสาหกรรม

เชน  บุคลิกภาพและการสํารวจบุคลิกภาพ  การปรับแตงบุคลิกภาพของตนเอง  และผูอ่ืนตามความ
ตองการของมนุษย คานิยมการสํารวจ  และการแลกเปลี่ยนคานิยม  คานิยมท่ีสัมพันธกับการทํางาน
วัฒนธรรมในการทํางาน  การตั้งเปาประสงคของชีวิตและการทํางาน  การสํารวจความรูสึก  ปญหา
อุปสรรคและวิธีการพิชิตอุปสรรคในการทํางาน  การสรางความเชื่อม่ันในตนเอง  รวมถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทํางาน
5514509 การบริหารการเงินในงานอุตสาหกรรม 3(3-0)

Industries Financial Management
แนวคิดทางการเงิน วัตถุประสงคและหนาท่ีของการเงิน การวิเคราะหงบการเงิน และ

จุดคุมทุนในงานอุตสาหกรรม การวิเคราะหความเสี่ยงและผลตอบแทน การวางแผนและการพยากรณทาง
การเงิน การบริหารสินทรัพยหมุนเวียน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น  ระยะปานกลาง  และระยะยาว
เทคนิคและวิธีการตัดสินใจลงทุน  ยุทธวิธีในการจัดโครงสรางทางการเงิน นโยบายเงินปนผล  การรวม
กิจการ  การฟนฟูและเลิกกิจการ
5514902 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 3(2-2)

Seminar on Industrial Management Technology
หลักการจัดการสัมมนาในแบบตาง ๆ จัดการสัมมนาในและ/หรือนอกหองเรียนเพ่ือ

แลกเปลี่ยนประสบการณในการจัดการอุตสาหกรรมระหวางนักศึกษา อาจารย วิทยากร ท่ีมีประสบการณ
ตางกัน เพ่ือหาแนวทางแกปญหา และวิธีดําเนินการจัดการอุตสาหกรรมใหมีประสิทธิภาพ
กลุมวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
บังคับ 15 หนวยกิต
5543107 การออกแบบโดยใชคอมพิวเตอรชวย 1 2(1-2)

Computer Aided  Design 1
หลักการ และวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในการสรางภาพดวยคอมพิวเตอรเทคนิค

การสรางภาพสองมิติ เชน ภาพลายเสน ภาพประกอบเรื่องราว ภาพทางการออกแบบกราฟก ฯลฯ ฝก
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพ่ือชวยในการออกแบบโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
5543111 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4 3(2-2)

Industrial Product Design 4
จรรยาบรรณและหลักปฏิบัติของนักออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (Ethics and

Practices) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา (Intellectual  Property) เชน สิทธิบัตร (Patent)
ลิขสิทธิ์ (Copyright) ฯลฯ เนนการออกแบบเขียนแบบสําหรับการขอลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร
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ฝกปฏิบัติการออกแบบ การนําความรูเชิงชางภูมิปญญาไทยมาออกแบบปรับปรุงผลิตภัณฑเดิม (Re-
design) พัฒนาเปนผลิตภัณฑรวมสมัยเพ่ือนําไปสูแนวคิดใหม
5543113 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 5 3(2-2)

Industrial Product Design 5
วางแผนการออกแบบ การเตรียมงานข้ันแรก   วิธีการคนควาวิจัยการวิเคราะหขอมูลและ

ปจจัยตางๆท่ีเก่ียวของ เพ่ือประกอบการออกแบบผลิตภัณฑในระบบอุตสาหกรรม (Mass Production)
การทํารายการประกอบและประมาณราคา ฝกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดาน
สาธารณประโยชน สามารถผลิตในระบบอุตสาหกรรม เนนปฏิบัติตามข้ันตอนการออกแบบตาม
มาตรฐานสากล
5543118 วิถีชีวิตรวมสมัยและแนวโนมเทคโนโลยีผลิตภัณฑ 2(1-2)

Contemporary  lifestyle  and  Trend  of  Product Technology
เปรียบเทียบวิถีชีวิตของคนในสังคมเมืองและนอกเมืองในปจจุบัน  ในรูปแบบตางๆ ความ

แตกตางระหวางสังคมไทยกับสังคมตะวันตก ดานเทคโนโลยี  วัฒนธรรม  ประเพณี  รสนิยม  วิเคราะห
แนวโนมและความนิยม  ฝกปฏิบัติเปรียบเทียบและออกแบบผลิตภัณฑในลักษณะท่ีเก่ียวของ
5544901 การออกแบบนิพนธ 4(2-4)

Thesis Design
วิชาบังคับกอน :  5543901 วิธีวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
การบูรณาการความรู ท่ี ศึกษามาตลอดหลักสูตร  เ พ่ือสรางสรรคผลงานดาน

การออกแบบผลิตภัณฑ  โดยการศึกษาทฤษฎี  วิธีการ  การเสนอโครงการวิจัยรายบุคคล  พรอมวิเคราะห
ขอมูลประกอบการออกแบบผลิตภัณฑ การจัดทําภาคนิพนธและผลงานทางออกแบบผลิตภัณฑ โดยการ
คนควาดวยตนเอง ภายใตการควบคุมของท่ีปรึกษาโครงการ
วิชาเลือก
5542108 การออกแบบผลิตภัณฑไทยรวมสมัย 3(2-2)

Contemporary Thai Product Design
เอกลักษณ  การผสมผสานแนวคิดเชิงชางของผลิตภัณฑไทย การวิเคราะหกระบวนการ

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑไทยอยางมีเอกลักษณ
5542206 การออกแบบผลิตภัณฑไม 3(2-2)

Wood Product Design
หลักการออกแบบผลิตภัณฑไม  ชนิด ประเภทและคุณสมบัติของไมชนิดตางๆ  ศึกษา

เครื่องมืออุปกรณและเครื่องจักรท่ีใชกับงานไม   กระบวนการแปรรูปในเชิงอุตสาหกรรม กระบวนการข้ึน
รูปและการตกแตงสีผิวการแกะสลักไมและการฉลุไม  การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑไม ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบและข้ึนรูปผลิตภัณฑไมเปนวัสดุหลัก
5542403 การออกแบบเฟอรนิเจอร 3 3(2-2)

Furniture Design 3
รูปแบบและหลักการออกแบบเฟอรนิเจอรติดตั้งถาวร (Built-in Furniture) ระบบ

ประสานทางพิกัด (Modular system Furniture) สรีระรางกายมนุษยท่ีสัมพันธกับเฟอรนิเจอร สัดสวน
ของเฟอรนิเจอรกับการใชสอยและสภาพแวดลอม โครงสรางเฟอรนิเจอร การวิเคราะห การแกปญหาใน
การออกแบบเฟอรนิเจอร   การเลือกใชวัสดุและการตกแตงผิวเฟอรนิเจอรท่ีเหมาะสม  ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบเขียนแบบและพัฒนาทักษะในงานเฟอรนิเจอร การทําหุนจําลอง และการทําตนแบบ
(Prototype)
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5542601 การออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก 3(2-2)
Plastic Product Design
หลักการออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก  ชนิด  คุณสมบัติ  และการใชงานของพลาสติก

ประเภทตางๆ   การออกแบบผลิตภัณฑพลาสติกโพลิเอสเตอรเรซิน (Polyester resin) และพลาสติก
เสริมแรง(Reinforced plastics) กระบวนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ศึกษาและฝกปฏิบัติการออกแบบ
และสรางผลิตภัณฑพลาสติก กระบวนการทําแมพิมพแบบตางๆ การหลอ และการตกแตงผิวงาน
5542703 การออกแบบบรรจุภัณฑ 3 3(2-2)

Packaging Design 3
หลักการ กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑท่ีใชบรรจุผลิตผลทางอุตสาหกรรมเพ่ือการขนสง

กระบวนการผลิต มาตรฐานสากลบนบรรจุภัณฑ การนําองคประกอบมาประยุกตออกแบบกราฟกสําหรับ
ผลิตภัณฑตางๆ ระบบการพิมพและเครื่องจักร ฝกปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑผลิตผลทางอุตสาหกรรม
เพ่ือการขนสง  โดยเนนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลและทําบรรจุภัณฑตนแบบ
5543103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ 3(2-2)

Product Design Technology  and  Innovation
แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑใหมๆ  เพ่ือนํามา

ประยุกตใชในการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฝกปฏิบัติการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑใหม
(New Product) การสรางจินตภาพ (Image) ของผลิตภัณฑใหเหมาะกับปจจุบันและอนาคต
5543109 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ 2 3(2-2)

Computer Aided  Design 2
ฝกเทคนิคและวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ  โดยเนนการ

สรางภาพ 2 และ 3 มิติ การสรางภาพเคลื่อนไหว การสรางสื่อประเภทตางๆ     ฝกทักษะการออกแบบ
ผลิตภัณฑโดยการใชโปรแกรมประยุกต  เพ่ือการออกแบบกราฟกสิ่งพิมพบนผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ
5543117 การประหยัดพลังงานในงานออกแบบผลิตภัณฑ 3(2-2)

Saving Energy in Product  Design
การจัดการพลังงานรางกายมนุษย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลกระทบตอการ

อนุรักษ การพัฒนาผลิตภัณฑโดยการเลือกใชพลังงานสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืนฝกออกแบบ
ผลิตภัณฑท่ีสามารถประหยัดพลังงานในผลิตภัณฑและการประหยัดพลังงานมนุษย   เนนการออกแบบ
ผลิตภัณฑท่ีสามารถประหยัดพลังงานจากแหลงกําเนิดตางๆ
5543212 การออกแบบเครื่องประดับ 3(2-2)

Jewelry Design
หลักการออกแบบเครื่องประดับ  ประวัติ  ความหมาย  ชนิดและประเภท  วัสดุ  รูปแบบ

เครื่องประดับชนิดตางๆ  และกระบวนการผลิตเครื่องประดับ ฝกปฏิบัติการออกแบบเครื่องประดับในเชิง
ศิลปะประเภทตางๆ  และนําเทคนิคตาง ๆ มาประยุกตใชกับการออกแบบผลิตภัณฑ
5543401 การออกแบบเฟอรนิเจอร 4 3(2-2)

Furniture Design 4
ฝกปฏิบัติออกแบบเฟอรนิ เจอร ท่ี มีโครงสรางซับซอน การทดสอบเฟอรนิ เจอร

การวิเคราะหแกไขจุดบกพรองของเฟอรนิเจอร การคาดการณ แนวโนมในอนาคต การคัดลอก
(Reproduction) เฟอรนิเจอรคลาสสิกเพ่ือการอนุรักษ การทํารายการประกอบแบบและการประมาณ
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ราคา   ฝกปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบและพัฒนาทักษะเฟอรนิเจอร การเขียนแบบเทาจริง และทํา
หุนจําลอง หรือผลิตภัณฑตนแบบ
5543701 การออกแบบบรรจุภัณฑ 4 3(2-2)

Package Design 4
หลักการออกแบบบรรจุภัณฑโดยการประยุกตใชวัสดุตางชนิดมาบูรณาการความรูดาน

บรรจุภัณฑ นํามาสรางสรรคผลงานดานการออกแบบบรรจุภัณฑ   ฝกปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ
เฉพาะอยาง โดยการศึกษาทฤษฎีและขอมูลท่ีเก่ียวของ  วิเคราะหขอมูลประกอบการออกแบบบรรจุภัณฑ
โดยเนนโครงการออกแบบท่ีสามารถแกปญหาในบรรจุภัณฑ
5543901 วิธีวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2(1-2)

Research Methodology  for Industrial  Product Design
หลักการ ระเบียบวิธีการวิจัย สถิติ การเขียนรายงานผลการวิจัย ฯลฯ เพ่ือนําขอมูลไปใช

ประกอบการออกแบบผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมปฏิบัติการคนควาวิจัยในหัวขอเรื่อง ท่ี กําหนด
สรุปเปนผลงานออกแบบและภาคนิพนธโดยการกําหนดพรอมเสนอหัวขอโครงงานออกแบบนิพนธ
ประเมินความเปนไปไดของโครงการในดานตางๆ เชน วัสดุ ความคุมทุน ฯลฯ

กลุมวิชาเทคโนโลยีกอสราง
บังคับ
5563103 เทคโนโลยีสมัยใหมในงานกอสราง 3(3-0)

Modern Technology in Construction
แนวทางการบริหารเทคโนโลยีสมัยใหม  การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน

อุตสาหกรรมการกอสราง ระบบกอสรางแบบสําเร็จรูป  เทคโนโลยีการนําวัสดุท่ีเหลือใช และวัสดุกอสราง
แนวใหมท่ีประหยัดพลังงานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5563601 กําลังวัสดุ 3(3-0)

Strength of Materials
ระบบสมดุลของแรง ความเคน และความเครียด ทฤษฎีของสภาพยืดหยุน คุณสมบัติของ

หนาตัดของวัสดุ ภาระบิด แรงเฉือนและโมเมนตดัดในคานภายใตแรงกระทําขวาง ความเคนดัดและความ
เคนเฉือนในคาน และการโกงตัวของคาน
5563602 การวิเคราะหโครงสราง 3(3-0)

Structural Analysis
การวิเคราะหโครงสรางแบบดีเทอรมิเนต  และอินดีเทอรมิเนตท่ีรับน้ําหนักคงท่ี

การวิเคราะหคาน โครงขอหมุน และโครงขอแข็ง การคํานวณระยะโกงของโครงสราง
5564602 โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 3(3-0)

Reinforced Concrete Structure
วิชาบังคับกอน : 5563602 การวิเคราะหโครงสราง
พ้ืนฐานเก่ียวกับโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก หลักทฤษฎีท่ีใชในการออกแบบ แนว

ปฏิบัติและขอกําหนดตามกฎหมายในการควบคุมงานกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลักการเบื้องตน
ในการออกแบบโครงอาคารประเภทคาน เสา พ้ืน บันได ฐานราก และกําแพงกันดิน โดยวิธีหนวยแรงใช
งาน และวิธีกําลัง
5564606 ปฐพีกลศาสตร 3(2-2)

Soil Mechanics
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คุณสมบัติพ้ืนฐานของดิน การเจาะสํารวจดิน การจําแนกประเภทของดินทางวิศวกรรม
การไหลซึมของน้ําในมวลดิน ความเคนในดิน การยุบอัดตัวของดิน การรับกําลังแรงเฉือน และกําลังแบก
ทานของดิน เสถียรภาพของความลาด การบดอัดและการปรับปรุงคุณภาพดิน การทดสอบหาคุณสมบัติ
ทางวิศวกรรมเบื้องตนของดินในหองปฏิบัติการและการเขียนรายงานผลการทดสอบดิน
5564901 โครงงานทางเทคโนโลยีกอสราง 3(1-3)

Construction Technology Project
การกําหนดหัวขอศึกษาคนควาทางเทคโนโลยีกอสราง ซึ่งเปนท่ีสนใจของนักศึกษาโดย

การกําหนดเปาหมาย ความสําคัญและท่ีมาของปญหา และวัตถุประสงคของโครงงาน  ทฤษฎีและ
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ การวางแผนดําเนินงานทดลองหรือเก็บขอมูล การจัดหาวัสดุและอุปกรณ
การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษา การนําเสนอและสรุปผลโครงงาน ภายใตการกํากับดูแลของอาจารย
ท่ีปรึกษาโครงงาน

วิชาเลือก
5563101 วัสดุกอสราง 2(2-0)

Construction Materials
คุณสมบัติทางกายภาพและทางวิศวกรรม และความทนทานของวัสดุท่ีนํามาใชกับงาน

กอสรางประเภทตางๆ เชน ไม เหล็ก คอนกรีต และวัสดุกอสรางสมัยใหม ฯลฯ
5563102 การบริหารงานกอสราง 3(3-0)

Construction Management
การบริหารและการจัดการโครงการ การจัดองคกร การวางผังงานกอสราง การจัดการ

และการควบคุมโครงการกอสราง การใชเครื่องจักรและเครื่องมือในการกอสราง และการจัดการความ
ปลอดภัยในงานกอสราง
5563103 การเขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอรชวย 3(2-2)

Computer Aided Construction Drawings
พ้ืนฐานการเขียนแบบเบื้องตนดวยคอมพิวเตอร  เครื่องมือและเทคนิคของการสรางภาพ

2 และ 3 มิติ หลักท่ัวไปของการ เขียนแบบกอสราง โดยใชคอมพิวเตอร
5563104 เทคโนโลยีสมัยใหมในงานกอสราง 3(3-0)

Modern Technology in Construction
แนวทางการบริหารเทคโนโลยีสมัยใหม  การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน

อุตสาหกรรมการกอสราง ระบบกอสรางแบบสําเร็จรูป  เทคโนโลยีการนําวัสดุท่ีเหลือใช และวัสดุกอสราง
แนวใหมท่ีประหยัดพลังงานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

5563701 การประมาณราคา 3(2-2)
Cost Estimation
วิธีการประมาณราคางานกอสราง การเตรียมเอกสาร การจัดแบงกลุมงานสวนตางๆ ของ

โครงการ การสืบราคาและการทําราคากลาง  การประมาณคาเสื่อมราคา การประมูลงานกอสราง การ
ประมาณราคาดวยคอมพิวเตอร
5564101 การควบคุมและการตรวจงานกอสราง 3(3-0)

Construction Supervision and Inspection
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หลักการควบคุมและตรวจงานกอสราง หลักปฏิบัติในการควบคุมและการตรวจงาน
ประเภทตางๆเชน งานดินและงานฐานราก งานคอนกรีตเสริมเหล็ก งานไมงานเหล็ก งานสถาปตยกรรม
และงานระบบ และ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
5564102 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลงานกอสราง 2(2-0)

Construction Equipment Technology
ประเภทและการเลือกใชเครื่องจักรกลในงานกอสราง การจัดการ การบํารุงรักษา และ

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีใหมเก่ียวกับเครื่องจักรกลกอสราง
5564103 การวิเคราะหความวิบัติในงานกอสราง 3(3-0)

Construction Failure Analysis
ความรูท่ัวไปเก่ียวกับความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร ท้ังในระหวางและหลังการกอสราง

อัตราสวนความปลอดภัยของโครงสรางอาคาร ลักษณะของการวิบัติในรูปแบบตางๆ เชน รอยราว หรือ
การทรุดตัวขององคอาคาร การกัดกรอนและการเสื่อมสภาพของโครงสราง การวิบัติท่ีเกิดจากการกอสราง
ท่ีผิดแบบหรือคุณภาพต่ํา การวิบัติท่ีเกิดจากเพลิงไหม การวิบัติท่ีเกิดจากการดัดแปลงตอเติมอาคาร
วิธีการวินิจฉัยปญหาและแกไขเบื้องตน
5564604 โครงสรางไมและเหล็ก 3(3-0)

Timber and Steel Structure
วิชาบังคับกอน : 5563602 การวิเคราะหโครงสราง
พ้ืนฐานเก่ียวกับโครงสรางไมและเหล็ก หลักทฤษฎีท่ีใชในการออกแบบ แนวปฏิบัติและ

ขอกําหนดตามกฎหมายในการควบคุมงานกอสรางอาคารไมและเหล็ก หลักการเบื้องตนในการออกแบบ
องคอาคารตางๆ ท่ีรับแรงอัด แรงดึง และแรงดัด การออกแบบจุดเชื่อมตอของโครงสรางดวยสลักเกลียว
หมุดย้ํา และการเชื่อม
5564607 เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ 3(2-2)

Materials Testing Technology
หลักการและวิธีการทดสอบวัสดุประเภทไม เหล็กและคอนกรีต โดยวิธีการท้ังแบบทําลาย

และแบบไมทําลายในหองปฏิบัติการ และงานภาคสนาม   การทดสอบหาคากําลังอัด กําลังดึง กําลังดัด
กําลังเฉือน กําลังบิดและกําลังการยึดเหนี่ยวของวัสดุ การแปลผลการทดสอบ การวิเคราะห การสรุป
และการเขียนรายงานทางเทคนิคของการทดสอบ
5564608 เทคโนโลยีงานฐานราก 3(3-0)

Foundations Technology
วิชาบังคับกอน : 5564606 ปฐพีกลศาสตร
หลักการและวิธีการออกแบบฐานรากแบบตื้นและลึก  การวิเคราะหเสถียรภาพของลาด

ดิน ระบบกําแพงกันดินและคํ้ายัน  การวิเคราะหการทรุดตัวของฐานราก  การปรับปรุงคุณภาพดินและ
การเสริมกําลังฐานราก การทดสอบกําลังรับน้ําหนักของเสาเข็ม
5564615 การสํารวจเพื่อการกอสราง 3(2-2)

Construction Survey
การสํารวจท่ีเก่ียวของในงานกอสราง งานรังวัด การกําหนดจุดและวางแนวกอสราง

อาคาร การทํางานระดับเสนชั้นความสูง การคํานวณหาพ้ืนท่ีและปริมาตร ฝกปฏิบัติงานสํารวจ
5564701 เทคโนโลยีคอนกรีต 3(2-2)

Concrete Technology
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คุณสมบัติและการตรวจสอบคุณภาพการใชงานของซีเมนต  มวลรวมน้ํายาเคมีผสม
คอนกรีต การออกแบบสวนผสมคอนกรีต  การทดสอบคอนกรีตและวัสดุมวลรวม   การเทคอนกรีต
ใตน้ํา  วิธีพิเศษของงานคอนกรีต ฝกปฏิบัติงานคอนกรีตพ้ืนฐาน

5564707 ชลศาสตรเบ้ืองตน 3(2-2)
Introduction to Hydraulics
คุณสมบัติของของไหล หลักการการไหลของของไหล การไหลในทางน้ําเปด การไหลใน

ทอ การวัดอัตราการไหล ทฤษฎีและหลักการเบื้องตนเก่ียวกับงานระบายน้ํา อาคารและโครงสรางทางชล
ศาสตร ฝกปฏิบัติชลศาสตรเบื้องตน
5564708 ระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร 3(3-0)

Sanitation System in Building
วิชาบังคับกอน : 5564707 ชลศาสตรเบื้องตน
การจัดระบบการจายน้ําภายในอาคาร ระบบถังน้ําสูง ระบบถังอัดความดัน ระบบการ

จายน้ําโดยตรง การหาขนาดของทอประปา   การหาขนาดของทอน้ําท้ิงและโสโครก  การหาขนาดของทอ
น้ําฝนของอาคาร
5564904 สัมมนาเทคโนโลยีกอสราง 2(2-0)

Seminar on Construction Technology
การคนควาขอมูล และการนําเสนอความกาวหนาทางวิชาการใหมๆ ในหัวขอทาง

เทคโนโลยีกอสราง หรือสาขาท่ีเก่ียวของ การเขารวมฟงบรรยายพิเศษโดยผูเชี่ยวชาญ และรวมอภิปรายใน
กิจกรรมสัมมนาของสาขาวิชาฯ
5712501 กฏหมายและพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 3(3-0)

Laws and Building Acts
หลักกฎหมายท่ัวไปท่ีเก่ียวของกับงานกอสรางอาคาร ระเบียบขอบังคับในการยื่นขอ

อนุญาตปลูกสรางอาคารใหม และดัดแปลงอาคารเดิม พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและอาคารชุด
กฎหมายวาดวยการตรวจสอบอาคาร

กลุมวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
บังคับ
5573103 การวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม 3(1-4)

Industrial  Measurement and Control
หลักการเก่ียวกับการวัดและการควบคุม อุปกรณทรานสดิวเซอร  การตรวจวัดแสง

การตรวจวัดอุณหภูมิ   การตรวจวัดความดัน  การตรวจวัดระดับ การตรวจวัดอัตราการไหล
การวิเคราะหหลักการควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม ระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติและปฏิบัติ
ตามรายวิชา
5573302 โรงตนกําลังและสถานียอย 3(3-0)

Power Plant and Substation
เสนโคงภาระโหลด  เสนโคงภาระแบบชวงเวลาและตัวประกอบภาระ แหลงกําเนิด

พลังงาน  โรงไฟฟาพลังน้ํา  โรงไฟฟาไอน้ํา โรงไฟฟาพลังความรอนรวม โรงไฟฟากังหันกาซ โรงไฟฟาดีเซล
โรงไฟฟานิวเคลียร การเลือกชนิดของโรงไฟฟาและจํานวนหนวยผลิตท่ีเหมาะสม สถานีไฟฟายอย
5573601 การใชโปรแกรมทางไฟฟา 3(1-4)
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Electrical Programming Usage
โปรแกรมจําลองสถานการณทางไฟฟาโปรแกรมเขียนแบบทางไฟฟา  และโปรแกรม

คณิตศาสตรทางและปฏิบัติตามรายวิชา

5573605 ไมโครคอนโทรลเลอร 3(1-4)
Microcontroller
สถาปตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร การเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี้หรือภาษา

ระดับสูงการออกแบบฮารดแวรของระบบไมโครคอนโทรลเลอร    การเชื่อมตอหนวยความจําระบบอินพุท
ระบบเอาทพุท และอินเตอรรัพตและปฏิบัติตามรายวิชา
5574905 โครงการพิเศษ 3(0-6)

Special Project
การคนควาหัวขอโครงการท่ีสอดคลองกับสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา   การวิเคราะห

ขอมูล   การเขียนรายงานโครงการพรอมการเสนอผลงานใหเกิดประโยชนตอสาขาวิชา  หรือสังคมและ
ทองถ่ิน  โดยอยูในการควบคุมของผูสอนและอาจารยท่ีปรึกษา  นําเสนอผลงานตอคณะกรรมการสาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟาและปฏิบัติการเขียนโครงการตามรายวิชา
วิชาเลือก
5572102 การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟา 3(3-0)

Electrical Measurement and Instruments
การวัด หนวยของการวัด ความเท่ียงตรงและความแมนยําในการวัด การเก็บขอมูลในการ

วัด  คาเฉลี่ย D’Arson Val Galvanometer โวลทมิเตอร แอมมิเตอร โอหมมิเตอร มัลติมิเตอร วงจร
บริดจแบบตางๆ หลักการของเครื่องวัดความถ่ี  ดิพมิเตอร การใชออสซิลโลสโคป
5572103 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดไฟฟา 1(0-3)

Practice in Electrical Measurement and  Instruments
ปฏิบัติการตามรายวิชาการวัดและเครื่องมือวัดไฟฟา

5572104 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 3(3-0)
Electric Circuit Analysis
ทบทวนทฤษฎีวงจรไฟฟาพ้ืนฐาน   วงจรอารซีและวงจรอารแอล  วงจรอันดับสอง  การ

วิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับเฟสเดียวและสามเฟส  กําลังไฟฟากระแสสลับ  การตอบสนองเชิงความถ่ี
อนุกรมฟูเรียร  การแปลงฟูเรียร  ผลการแปลงลาปลาซ
5572203 การติดตั้งไฟฟา 3(3-0)

Electrical  Installation
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับไฟฟา  แผนผังไฟฟา  เครื่องมือไฟฟา สายไฟฟา  การตอลงดิน

การเดินสายไฟฟา  กระแสลัดวงจร  อุปกรณปองกันไฟฟา    มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟา
การประหยัดพลังงานไฟฟาและปฏิบัติตามรายวิชา
5572204 ปฏิบัติการติดตั้งไฟฟา 1(0-3)

Practice in Electrical  Installation
ปฏิบัติตามรายวิชาการติดตั้งไฟฟา

5572602 การออกแบบระบบดิจิทัล 3(3-0)
Digital System  Design
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ระบบตัวเลขและรหัส พีชคณิตบูลลีน วิธี k-map วิธี Q-M การวิเคราะหและออกแบบ
วงจรรวม การวิเคราะหและออกแบบวงจรลําดับ การออกแบบโดยใชอุปกรณ พี แอล ดี การ
ประยุกตใชงาน
5572603 ปฏิบัติการออกแบบระบบดิจิทัล 1(0-3)

Practice in Digital System  Design
ปฏิบัติการตามรายวิชาการออกแบบระบบดิจิทัล

5572701 วงจรอิเล็กทรอนิกส 3(3-0)
Electronic  Circuit
ลักษณะคุณสมบัติของกระแสแรงดันของสิ่ งประดิษฐ อิ เล็กทรอนิกส   ไดโอด

ทรานซิสเตอร   วงจรตอบสนองเชิงความถ่ี วงจรขยายสัญญาณปอนกลับ ออป-แอมป  วงจรกรอง
สัญญาณ
5572702 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส 1(0-3)

Practice in Electronic  Circuit
ปฏิบัติตามรายวิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส

5573306 เครื่องกลไฟฟา 3(1-4)
Electrical  Machines
โครงสรางและหลักการทํางานของหมอแปลงไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง

มอเตอรไฟฟากระแสตรง มอเตอรแบบเหนี่ยวนําหนึ่งเฟสและสามเฟส เครื่องกําเนิดซิงโครนัส  มอเตอร
ซิงโครนัส  มอเตอรแบบเหนี่ยวนําหนึ่งเฟส
5573101 เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 2(1-2)

Industrial Electrical Technology
ทบทวนความรูเบื้องตนทางฟสิกสทฤษฎีวงจรไฟฟากระแสตรง  การวิเคราะหวงจรไฟฟา

ดวยวิธีตาง ๆ    แมเหล็กไฟฟาและวงจรแปลงไฟฟาและการใชงาน ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวงจรไฟฟา
กระแสสลับ  การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับ ท้ังชนิดเฟสเดียวและหลายเฟส  เครื่องจักรกลไฟฟาและ
การควบคุมเครื่องมือชนิดตาง ๆ  ทฤษฎีการติดตั้งระบบไฟฟาในอาคารและนอกอาคาร
5573104 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทางไฟฟา 3(3-0)

Electrical  Industrial  Product Standards
วิวัฒนาการของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ัวไป มาตรฐานท่ัวไป มาตรฐานบังคับ

มาตรฐานทางไฟฟา ตรามาตรฐานและบังคับของสมาชิก ISO ระดับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานของประเทศไทยและตางประเทศ  สมาชิกองคการระหวางประเทศวาดวย
การมาตรฐาน  ปฏิบัติการศึกษาคนความาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
5573105 ปฏิบัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทางไฟฟา 1(0-3)

Practice in Electrical  Industrial  Product Standards
ปฏิบัติตามรายวิชามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทางไฟฟา

5573301 การสงและจาย กําลังไฟฟา 3(3-0)
Electric Power Transmission and Distribution
ความรูเบื้องตนของระบบไฟฟากําลัง ระบบผลิตพลังไฟฟา  ระบบสงและจําหนายพลัง

ไฟฟา  พารามิเตอรของสายสงพลังไฟฟา  ความสัมพันธระหวางแรงดันและกระแสในสายสงพลังไฟฟา
โครงขายระบบสงจายไฟฟา การกอสรางสายจําหนาย มาตรฐานและความปลอดภัย ระบบสายใตดิน
5573402 การออกแบบระบบไฟฟา 3(3-0)
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Electrical System Design
หลักการออกแบบระบบไฟฟา  ผังการจายกําลังไฟฟามาตรฐาน และขอกําหนดของการ

ติดตั้งระบบไฟฟา  แบบแปลนไฟฟา  การประมาณโหลด  การออกแบบขนาดและชนิดสายไฟฟา  ระบบ
สายดิ น   ก า ร คํ า นวณกระแสลั ด ว ง จ ร ไฟฟ า   ก า ร จั ด คว ามสั ม พัน ธ ข อ ง อุปกรณป อ ง กั น
การปรับปรุงตัวประกอบกําลัง  ระบบไฟฟาฉุกเฉิน การประมาณราคา
5573410 ระบบควบคุมโปรแกรมลําดับ 3(1-4)

Programmable Logic Control System
เครื่องมือและอุปกรณตรวจวัดในกระบวนการควบคุมแบบลําดับ  การเขียนภาษาคําสั่ง

บูลลีน  ภาษาคําสั่งแลดเดอรไดอะแกรม  การแกไขหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม  หลักการเลือกใชอุปกรณ
เครื่องมือและระบบควบคุมใหเหมาะสมกับการทํางานในแบบหรือลักษณะตางๆ
5573504 ระบบทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 3(3-0)

Refrigeration and Air  Conditioning System
ความรูพ้ืนฐาน นิยาม หนวยตาง ๆ ความรอนและอุณหภูมิ  ความดัน  หลักการทําความ

เย็น  คอมเพรสเซอร  คอนเดนเซอร  อีแวปปอเรเตอร  สารทําความเย็น  แผนภูมิ PH อุปกรณควบคุม
การไหล  อุปกรณประกอบ อุปกรณควบคุมทางไฟฟา  วงจรไฟฟาของเครื่องปรับอากาศ  การบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ
5573505 ปฏิบัติระบบทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 1(0-3)

Practice in Refrigeration and Air  Conditioning System
ปฏิบัติตามรายวิชาระบบทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ

5573607 วิทยาการหุนยนต 3(1-4)
Robotics
ความคิดเบื้องตนเก่ียวกับหุนยนต  องคประกอบและโครงสรางของหุนยนต  ระบบ

ควบคุมและการขับเคลื่อน  ตัวตรวจวัด  การสรางชุดคําสั่งใหหุนยนต    การสรางหุนยนต  ภาษาควบคุม
หุนยนตและปฏิบัติตามรายวิชา
5574111 การบริหารโครงการไฟฟา 3(3-0)

Electrical Project Management
การวางพ้ืนฐานแนวคิดในการจัดการ  และการบริหารโครงการ  เทคนิคในการวางแผน

และควบคุมโครงการทางไฟฟา  โดยวิธีแผนภูมแกนต  ซีพีเอ็ม เพิรท การวิเคราะหการทํางานท่ี
ประหยัดเวลา  และการเขียนโครงการทางไฟฟา
5574401 การสองสวาง 3(3-0)

Illumination
ความรูท่ัวไปวิศวกรรมสองสวาง แหลงกําเนิดแสงท่ัวไป  แหลงกําเนิดแสงพิเศษ  โคม

ไฟฟา  ขอมูลทางแสงและการใชประโยชน  การออกแบบระบบแสงสวางภายในอาคาร การออกแบบ
ระบบแสงสวางภายนอกอาคาร
5574403 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง 3(3-0)

Power System Analysis
การคํานวณโครงขายการสงและจายกําลังไฟฟา โหลดโฟลว   การควบคุมโหลดโฟลว

การวิเคราะหฟอลทแบบสมมาตรและไมสมมาตร  การปองกันระบบไฟฟา เสถียรภาพชั่วขณะ
การทํางานอยางประหยัดของระบบไฟฟากําลัง  การจัดความสัมพันธของการฉนวนระบบสายดิน
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กลุมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
บังคับ
5582103 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 3(2-2)

Electronic Circuit  Analysis
วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน กฎของโอหม วงจรอนุกรม วงจรขนาน วงจรผสม

การวิเคราะหวงจรแบบเมช แบบโนด เทวินินและนอรตัน การสงถายกําลังสูงสุด วงจรตัวเก็บประจุ วงจร
ตัวเหนี่ยวนํา ไซนูซอยดอล การวิเคราะหวงจรกระแสสลับ  รวมท้ังฝกปฏิบัติตามรายวิชา
5583702 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 3(2-2)

C  Programming
หลักการและโครงสรางพ้ืนฐานของภาษาซี ขอมูล ตัวดําเนินการ การเขียนโปรแกรมดวย

ภาษาซีโดยใชฟงกชั่นตางๆ   การรับขอมูลเขาและการแสดงผลขอมูล การทําซ้ํา การหาทางเลือกการเขียน
โปรแกรมยอย การเขียนโปรแกรมแบบฟงกชัน อะเรยและพอยนเตอร ฝกปฏิบัติเขียนโปรแกรม
5583711 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2)

Data Communication and Computer Network
หลักการของการสื่อสารขอมูล โครงสรางและชนิดของเครือขายคอมพิวเตอร ตัวกลาง

นําสงสัญญาณ สถาปตยกรรมของเครือขาย มาตรฐานและกติกาการสื่อสาร การเชื่อมตอระบบเปด
(OSI) การสื่อสารระหวางเครื่องคอมพิวเตอร ทีซีพี/ไอพี เครือขายอินเทอรเน็ต การเชื่อมตอคอมพิวเตอร
ใหเปนเครือขาย และฝกปฏิบัติตามรายวิชา
5583719 เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร 3(2-2)

Microcontroller Technology
โครงสรางพ้ืนฐานของโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร  ชนิดและระบบ

หนวยความจํา  ระบบการเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอก อุปกรณภายนอกพ้ืนฐาน  การเขียน
โปรแกรมควบคุมอยางงาย  การออกแบบการเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอกและโปรแกรมการควบคุม
รวมท้ังฝกปฏิบัติตามรายวิชา
5584909 โครงงานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 3(2-2)

Electronic Technology Project
ประยุกตความรู วิธีการ และทักษะทางดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส เพ่ือสรางเปนระบบ

อุปกรณ เครื่องมือ หรือเครื่องใช ตางๆ   โดยคํานึงถึงเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสภาพสังคม   เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม   เพ่ือความยั่งยืนและพ่ึงพาตนเองของชุมชนและสังคม
วิชาเลือก
5582101 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส 3(2-2)

Electronic Circuit  Design
การนําอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เชนไดโอด ทรานซิสเตอร ออปแอมป และอุปกรณ

อ่ืนๆ มาออกแบบเปนวงจร เชนวงจรเรียงกระแส วงจรขยาย วงจรเปรียบเทียบแรงดัน วงจรควบคุม
แรงดัน วงจรกรองสัญญาณ วงจรกําเนิดความถ่ี วงจรแรงดันอางอิง วงจรดิฟเฟอรเรนเชียล เปนตน รวมท้ัง
ฝกปฏิบัติตามรายวิชา
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5582104 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 3(2-2)
Electronic Technology
ความรูท่ัวไปเก่ียวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส เชนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส อุปกรณสารก่ึง

ตัวนํา ไดโอด ทรานซิสเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร วงจรอิเล็กทรอนิกส
เบื้องตน วงจรอนาล็อก วงจรดิจิตอล การประยุกตใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และฝกปฏิบัติตามรายวิชา
5582705 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส 3(2-2)

Electronic Measuring Instruments
การวัด หนวยของการวัด ความเท่ียงตรงและความแมนยําในการวัด การเก็บขอมูลในการ

วัด คาเฉลี่ย กัลวานอรมิเตอร โวลตมิเตอร แอมปมิเตอร โอหมมิเตอร บริดจมิเตอร  เครื่องมือวัดความถ่ี
ออสซิลโลสโคป  รวมท้ังฝกปฏิบัติการสรางและ/หรือใชงานเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสชนิดตางๆ
5583404 เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร 3(2-2)

Sensors and Transducers
หลักการของการตรวจจับและการวัดคาสัญญาณตาง ๆ  การวัดแรง  การวัดความเร็ว

การวัดกําลัง  อุปกรณทรานสดิวเซอร  การวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดอุณหภูมิ   การวัดความดัน  การวัด
ระดับ   การวัดอัตราการไหล   การนําคาท่ีไดไปใชงาน และฝกปฏิบัติตามรายวิชา

5583406 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 3(2-2)
Industrial  Electronics
อุปกรณโซลิตสเตทท่ีใชในงานอุตสาหกรรม ไทริสเตอร อุปกรณตรวจจับอุณหภูมิ

ตรวจจับแสง วงจรหนวงเวลาและการใชงาน วงจรเรคติไฟเออร วงจรควบคุมแรงดัน วงจรขยายการ
ควบคุม แบบลําดับ การควบคุมเชิงตัวเลข การประยุกตใชงานอุตสาหกรรมของไทริสเตอร และฝกปฏิบัติ
ตามรายวิชา
5583408 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2)

Automatic Control System
การควบคุมอัตโนมัติและหลักการแบบลูปปดวงจรและเปดวงจร  ระบบควบคุมลูปปด

วงจรโดยอัตโนมัติ  อุปกรณตางๆ ท่ีใชในระบบควบคุม  อุปกรณในการวัดและตรวจจับ  การวัดแรง การ
วัดความเร็ว  การวัดกําลัง  อุปกรณทรานสดิวเซอรชนิดตาง ๆ การวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดอุณหภูมิ  การ
วัดความดัน  การวัดระดับ  การวัดอัตราการไหล  การวิเคราะห  วิธีการควบคุมกระบวนการทาง
อุตสาหกรรม และฝกปฏิบัติตามรายวิชา
5583504 เทคโนโลยีการสื่อสาร 3(3-0)

Communication Technology
ความรูพ้ืนฐานของการสื่อสาร องคประกอบของการสื่อสาร การสื่อสารระยะไกล รูปแบบ

ของการสื่อสารระยะไกล หลักการ เทคนิค และวิธีการของเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหมท่ีมีใชอยูใน
ปจจุบันท้ังระบบอนาล็อกและระบบดิจิตอล ท้ังแบบใชสายเปนตัวนําและแบบไรสาย แนวโนมของ
เทคโนโลยีการสื่อสารในอนาคต
5583506 การสื่อสารเสนใยนําแสง 3(2-2)

Fiber  Optic Communication
พ้ืนฐานของระบบการสื่อสารดวยเสนใยแสง ชนิดของใยแกวนําแสง การแพรกระจายแสง

ตนกําเนิดแสงท่ีใชในระบบสื่อสารใยแสง  คุณสมบัติของใยแสง  การมัลติเพล็กซ หนวยท่ีใชวัดแสง
แหลงกําเนิดแสง และอุปกรณรับและสงแสง รวมท้ังฝกปฏิบัติตามรายวิชา
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5584301 เทคโนโลยีโทรทัศน 3(2-2)
Television Technology
หลักการของเครื่องรับโทรทัศน ระบบและมาตรฐานตาง ๆ ของโทรทัศน เทคนิคการ

จัดการสัญญาณโทรทัศน อุปกรณหองสง อุปกรณการถายภาพ ระบบการสงและรับสัญญาณโทรทัศน
โดยท่ัวไป การสงและรับโทรทัศนผานดาวเทียม ระบบโทรทัศนแบบดิจิตอล และฝกปฏิบัติตามรายวิชา
5584303 เทคโนโลยีโทรศัพทเคลื่อนท่ี 3(3-0)

Mobile Phone Technology
ระบบโทรศัพทบาน และโทรศัพทเคลื่อนท่ี หลักการและข้ันตอนการทํางานของ

ชุมสายโทรศัพท ขายสายโทรศัพท การทํางานของโทรศัพทระบบตาง ๆ การเชื่อมโยงโครงขาย การ
เชื่อมโยงสัญญาณ การสงสัญญาณระหวางโทรศัพทกับสถานีฐาน สถานีฐานกับชุมสาย ระบบ Signaling
ตาง ๆ โทรศัพทเคลื่อนท่ียุคตาง ๆ
5584302 เทคโนโลยีหุนยนต 3(2-2)

Robotic Technology
แนวคิดเบื้องตนเก่ียวกับหุนยนต  ประเภทและโครงสรางของหุนยนต ระบบควบคุมและ

การขับเคลื่อน  การประมาณคาทางโคจร การใชประโยชนของหุนยนต  การออกแบบและสรางหุนยนต
การสรางชุดคําสั่งเพ่ือควบคุมหุนยนต  ตัวตรวจวัดและตรวจจับของหุนยนต  แนวโนมเทคโนโลยีหุนยนต
และฝกปฏิบัติตามรายวิชา
5584703 การประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอร 3(2-2)

Microcontroller   Applications
การใชขบวนการทางเทคโนโลยี และความรูดานอิเล็กทรอนิกส  เพ่ือสรางชิ้นงานท่ีมี

ความเชื่อถือได  โดยใชไมโครคอนโทรลเลอรและอุปกรณสนับสนุนตาง ๆ  การสรางชุดคําสั่งควบคุมดวย
ภาษาใดภาษาหนึ่ง รวมท้ังฝกปฏิบัติตามรายวิชา
5584713 การซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร 3(2-2)

Microcomputer Maintenance
โครงสรางทางดานฮารดแวรคอมพิวเตอร หนวยประมวลผลกลาง หนวยความจํา หนวย

รับสงขอมูล อุปกรณตอพวงตาง ๆ การทํางานของระบบปฏิบัติการและซอฟตแวรท่ีเก่ียวของ หลักการ
ตรวจซอมและบํารุงรักษาอุปกรณไมโครคอมพิวเตอรท่ัวไป รวมท้ังฝกปฏิบัติตามรายวิชา
5584902 การบริหารงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส 3(3-0)

Electronic Research Management
พ้ืนฐานแนวความคิดในการวิเคราะหและวิจัยในงานดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส การ

นิยามปญหา วิธีการทางวิทยาศาสตร การบริหารโครงการวิจัย  การสรางและใชงานแผนภูมิแกนต เพิท/ ซี
พีเอ็ม ระเบียบวิธีการวิจัย  การวางแผน การวิเคราะหและควบคุมงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส

5584908 สัมมนาทางอิเล็กทรอนิกส 3(2-2)
Seminar on Electronics
สัมมนาและบรรยายพิเศษในหัวขอและเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส
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กลุมวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
บังคับ
5593705 เทอรโมไดนามิกสวิศวกรรม 3(3-0)

Engineering Thermodynamics
สมบัติทางเทอรโมไดนามิกส กฎทางเทอรโมไดนามิกส งานและความรอน พลังงานและ

ความสัมพันธของพลังงาน ระบบปด ระบบเปดท่ีมีการไหลคงตัวและสภาวะคงตัว เครื่องยนต ความรอน
ปมความรอนและเครื่องทําความเย็น เอนโทรป การเปลี่ยนรูปพลังงาน  แกสอุดมคติ  กระบวนการทาง
เทอรโมไดนามิกส  พ้ืนฐานการถายเทความรอนเบื้องตน
5593706 กลศาสตรของไหล 3(3-0)

Fluid Mechanics
สมบัติของของไหล   ความดันในของไหล  แรงท่ีของไหลกระทํากับวัตถุอยูนิ่ง  ประเภท

ของการไหล แรงและโมเมนตัมของการไหล การวิเคราะหเชิงมิติและความคลายคลึง การสูญเสียในทอ
การออกแบบทอ  การวัดและเครื่องมือวัดอัตราการไหล การไหลแบบอัดตวัไมได
5593707 การถายเทความรอน 3(3-0)

Heat Transfer
พ้ืนฐานการถายเทความรอนโดยการนํา  การพาและการแผรังสี  คํานวณหาอุณหภูมิและ

ความรอน การนําความรอนสภาวะสมํ่าเสมอและไมสมํ่าเสมอในหนึ่งมิติและสองมิติ การหาคาฉนวน
ความรอน  การใชวิธีไฟไนตดิฟเฟอรเรนทมาชวยในการแกปญหาการนําความรอน รูปแบบของการพา
ความรอนแบบอิสระและบังคับ การเลือกใชงานของอุปกรณการถายเทความรอน
5593715 กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0)

Engineering Mechanics
พ้ืนฐานการคํานวณและหลักการเบื้องตนของกลศาสตร  แรงและโมเมนตของแรง

ระบบแรงและผลลัพธของระบบแรง การสมดุลและการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ การวิเคราะหแรงใน
ชิ้นสวนและโครงสรางเครื่องจักรกล แรงภายใตของไหลท่ีอยูนิ่ง จลศาสตรของอนุภาคและวัตถุ  กฎขอท่ี
สองของนิวตัน
5594905 โครงงานเทคโนโลยีเครื่องกล 3(2-2)

Mechanical Technology Project
ปฏิบัติงานตามโครงการในโรงฝกงาน  โดยสรางหรือปรับปรุงผลงานท่ีออกแบบไว

ฝกการวิเคราะหปญหาและการแกปญหาโดยนําเอาความรูท่ีศึกษามาประยุกตใหเหมาะสมกับงานและใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  สงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคในการผลิตผลงาน  เนนการปฏิบัติงานรวมกันเปน
กลุมตามรูปแบบ

วิชาเลือก
5592501 เทคโนโลยีเครื่องกล 3(2-2)

Mechinery Technology
หลักการพ้ืนฐานของเทคโนโลยี สวนประกอบและการทํางานของเครื่องกลชนิด   ตางๆ

ท่ีไดพัฒนาทางเทคโนโลยีแลว เชน เครื่องยนต รถยนต เครื่องสูบน้ํา เครื่องตอกําลัง เครื่องกลในโรงงาน
อุตสาหกรรม เครื่องกลท่ีใชในการเกษตร เปนตน ผลกระทบและการควบคุมมลพิษ วิเคราะห ปรับปรุง
และพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องกลท่ีใชอยูในปจจุบัน



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม (ตอเน่ือง) หนา 34

5593602 การทําความเย็นและปรับอากาศ 3(2-2)
Refrigeration and Air Conditioning
หลักการการทําความเย็น วัฏจักรการทําความเย็น ระบบทําความเย็นแบบตางๆ อุปกรณ

ในระบบทําความเย็น ระบบควบคุมการทํางาน สารทําความเย็นและทอ การหาภาระการทําความเย็น
ระบบปรับอากาศแบบตางๆ การหาภาระของการปรับอากาศ ความชื้นในอากาศ การถายเทอากาศและ
การกระจายลม การออกแบบทอลม จัดใหมีการฝกปฏิบัติตามความเหมาะสม
5593703 การออกแบบเครื่องกล 3(3-0)

Machinery Design
พ้ืนฐานของการออกแบบเครื่องจักรกลและขอบขายข้ันตอนการออกแบบ  การเลือกใช

วัสดุ ทฤษฎีและหลักการออกแบบเบื้องตน ความเคนผสม ทฤษฎีความเสียหายของชิ้นงานเครื่องจักรกล
การออกแบบสําหรับการแตกราวเนื่องจากความลา การออกแบบรอยตอดวยหมุดย้ํา สลักเกลียวยึด สปริง
เพลา คับปลิ้ง และสกรูสง
5593709 การวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม 3(2-2)

Measurement and Instrumentation in Industry
ทฤษฎีการวัดและเครื่องมือวัดปริมาณตางๆ เชน ระยะขจัด ความเครียด ความเรง

อุณหภูมิและอัตราการไหล เปนตน  เทคนิคการบันทึกแจกแจงและปรับขอมูล การรวบรวมและแจกแจง
ขอมูลจากสวนกลางเพ่ือผลทวงการติดตามและการควบคุมกระบวนการผลิต จัดใหมีการฝกปฏิบัติตาม
ความเหมาะสม
5593711 ไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม 3(2-2)

Industrial Hydraulics
ชิ้นสวนและอุปกรณของระบบไฮดรอลิคส  น้ํามัน ระบบปรับสภาพน้ํามันไฮดรอลิคส

อุปกรณสรางระบบการไหลและทอทางน้ํามันไฮดรอลิคส  การออกแบบวงจรและการคํานวณ จัดใหมี
การฝกปฏิบัติตามความเหมาะสม
5593712 นิวแมติกสอุตสาหกรรม 3(2-2)

Industrial Pneumatics
ชิ้นสวนและอุปกรณของระบบนิวแมติกส การผลิตลม การปรับสภาพและทอจายลม

การออกแบบวงจรนิวแมติกส อุปกรณพิเศษท่ีใชในระบบนิวแมติกสและการบํารุงรักษา จัดใหมี
การฝกปฏิบัติตามความเหมาะสม
5593717 กลศาสตรวัสดุ 3(3-0)

Material Mechanics
สมบัติของวัสดุทางดานความเคนและความเครียดในข้ันพ้ืนฐาน การเปลี่ยนรูปของวัสดุ

ภายใตภาระกรรม  การบิดตัวของเพลากลมและเพลากลวง  โมเมนตแรงเฉือนและการโกงตัวของคาน
ความเคนจากการโกงตัวของคานท่ีแกปญหาไดโดยทางสถิตยศาสตร  ความเคนและความเครียดบนระนาบ
การวิเคราะหความเคนผสม
5593718 กลศาสตรเครื่องจักรกล 3(3-0)

Mechanics of Machinery
กลไกและชิ้นสวนเครื่องจักรกล การเคลื่อนท่ีของชิ้นสวนเครื่องจักร  ระบบกลไกแบบ

ตางๆ  การหาความเร็วและความเรงในเครื่องจักรกล  การสมดุลในชิ้นสวนเครื่องจักรกล
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5593719 ไฮดรอนิกสและนิวทรอนิกส 3(2-2)
Hydronics and Pneutronics
ชิ้นสวนและอุปกรณไฮดรอลิกสและนิวแมติกสท่ีใชไฟฟาเปนสัญญาณควบคุม ตลอดจน

ศึกษาวิธีการทํางาน การออกแบบวงจร การตอวงจร การแกไข การประยุกตใชงานจริงและมีการตอ
รวมกับคอมพิวเตอร  อุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการควบคุมการทํางานของไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
5593720 การเขียนแบบและออกแบบโดยใชคอมพิวเตอรชวย 3(2-2)

Computer Aided Drawing and Design
การใชคอมพิวเตอรมาชวยในงานเขียนแบบและออกแบบงานวิศวกรรมเครื่องกล

การสรางชิ้นงานแบบสองมิติ  และสามมิติ  เชน  การเขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐาน  การเขียนภาพตัด
การเขียนภาพประกอบ  การเขียนภาพแยกชิ้น เปนตน  การวิเคราะหชิ้นงานโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ี
ทันสมัย
5594202 เครื่องยนตสันดาปภายใน 3(2-2)

Internal Combustion Engines
การทํางานของเครื่องยนตสันดาปภายในท้ังเครื่องยนตท่ีจุดระเบิดดวยประกายไฟและ

เครื่องยนตท่ีจุดระเบิดดวยการอัด สมบัติของอากาศและเชื้อเพลิง การผสมและการจายเชื้อเพลิง
การสันดาป  ระบบจุดระเบิด  กลวัตในทางอุดมคติท่ีใชเชื้อเพลิงผสมอากาศเปนสารตัวกลางทํางาน
กลวัตท่ีเปนจริง  การซุปเปอรชารทและการกวาดลางไอเสีย  การคํานวณและทดสอบสมรรถนะของ
เครื่องยนต
5594404 เทคโนโลยีพลาสติกและไฟเบอรกลาส 3(2-2)

Plastics and Fiber Glass Technology
หลักวิชาพ้ืนฐานท่ีวาดวยพลาสติกและโพลีเมอร ประวัติความเปนมาโครงสรางและสมบัติ

ของโพลีเมอร กระบวนการการผลิตโพลีเมอร การประยุกตใชสารเติมแตง  กระบวนการการข้ึนรูป
ผลิตภัณฑพลาสติกและไฟเบอรกลาส ความหมายของไฟเบอรกลาส วัสดุ อุปกรณท่ีใชในการผลิต
ผลิตภัณฑพลาสติกและไฟเบอรกลาส การออกแบบไฟเบอรกลาสเปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  การเลือกใช
วัสดุอุปกรณตางๆ มาออกแบบสรางแมพิมพไฟเบอรกลาสจากวัสดุท่ีเปนธรรมชาติ เชน ไม โลหะ และ
อโลหะ การปฏิบัติการการข้ึนรูปผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส
5594503 พลังงานหมุนเวียน 3(3-0)

Renewable Energy
ชนิดและแหลงของพลังงานหมุนเวียนของโลกและภายในประเทศ  ความรูพ้ืนฐานและ

เทคโนโลยีท่ีใชในกระบวนการเปลี่ยนรูปพลังงานจากพลังงานหมุนเวียน  ไดแก  พลังงานแสงอาทิตย
พลังงานชีวภาพ  พลังงานลม  พลังงานน้ํา  พลังงานคลื่น  พลังงานความรอนใตพิภพ  พลังงานจาก
อุณหภูมิแตกตางของน้ําทะเล  พลังงานจากน้ําข้ึนน้ําลง  การประเมินศักยภาพของพลังงาน
5594510 การอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0)

Energy Conservation in Factory
สถานการณดานพลังงานและแนวคิดของการอนุรักษพลังงาน   พระราชบัญญัติ ท่ี

เก่ียวของกับการใชพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม  การตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงาน
การประหยัดพลังงานในระบบไอน้ํา  การสูญเสียพลังงานความรอนในระบบการเผาไหม   การใชฉนวนกัน
ความรอน  การประหยัดพลังงานในระบบการทําความเย็นและปรับอากาศ  ระบบหมอแปลงไฟฟาและ
การจายกระแสไฟฟา  ระบบแสงสวาง  ระบบการทําน้ํารอน  และการนําระบบความรอนรวมมาใชใน
โรงงานอุตสาหกรรม
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5594701 วิศวกรรมยานยนต 3(3-0)
Automotive Engineering
ลักษณะ  หนาท่ี  การทํางานของชิ้นสวนยานยนต  คํานวณหาแรงขับเคลื่อนและแรงตาน

การเคลื่อนท่ี  สมรรถนะและคุณลักษณะของเครื่องยนต  การทรงตัว และการบังคับเลี้ยวของรถขณะ
เคลื่อนท่ีไปในทางตรง  ทางโคง  พลศาสตรของเบรค  กลไก ระบบสงกําลังแบบสงผานคลัทช  และการสง
กําลังผานของเหลว
5594705 ตนกําลังโรงจักร 3(3-0)

Power Plant
การผลิตกําลังงาน  เชื้อเพลิงและการเผาไหม  วัฏจักรของพลังงาน  เครื่องกําเนิดไฟฟา

แบบเทอรไบน  เครื่องกําเนิดไฟฟาพลังไอน้ํา  เครื่องกําเนิดไฟฟาดวยเครื่องยนตกาซเทอรไบน  เครื่อง
กําเนิดไฟฟาพลังน้ําตก  เครื่องกําเนิดไฟฟาแบบไอน้ําดวยพลังงานนิวเคลียร  ศึกษาคุณสมบัติของน้ําท่ีใช
ในโรงงาน  เครื่องกําเนิดพลังงาน  การกําจัดมลภาวะท่ีเปนพิษในอากาศและน้ํา  การคํานวณคาภาระของ
เครื่องกําเนิดไฟฟา  การเลือกเครื่องกําเนิดไฟฟาเพ่ือใหทํางานในชวงภาระสูงสุด   การคํานวณภาระของ
สถานีสงกําลังไฟฟา  เครื่องมือวัดและการควบคุม
5594709 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3)

Mechanical Engineering Laboratory 1
ทดลองศึกษาสมบัติและการทํางานของของไหล การวัดอัตราการไหล การสูญเสียในทอ

การทดสอบปม การสั่นสะเทือนทางกลและการถวงดุล การทดสอบความแข็งแรงวัสดุ
5594710 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-3)

Mechanical Engineering Laboratory 2
ทดลองการถายเทความรอนแบบตางๆ การหาคาความรอนของเชื้อเพลิง การนํา

ประโยชนของพลังงานแสงอาทิตยมาใชใหเปนประโยชน การทดลองในระบบเครื่องทําความเย็น
การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต การวัดปริมาณไอเสียการเครื่องยนต
5594716 วิศวกรรมแปรสภาพผลิตผลเกษตร 3(2-2)

Agricultural Processing Engineering
คุณสมบัติทางกายภาพของผลผลิตเกษตร  หลักการหลังการเก็บเก่ียวผลผลิต  การแปร

รูปผลิตภัณฑผักผลไมและอาหาร การออกแบบและเลือกใชเครื่องมือ เครื่องจักรหลังการเก็บเก่ียว
กระบวนการแปรรูปผลผลิตภายในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เชน  อุปกรณขนถาย เครื่องมือ
ทําความสะอาด เครื่องคัดขนาด เครื่องลดขนาด เครื่องแยกเชิงกล เครื่องอบแหง เครื่องดันผานเกลียวอัด
เครื่องค้ันน้ํา
กลุมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
บังคับ
5652101 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2)

Data Communication and Computer Network
หลักการพ้ืนฐานการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร การสงขอมูลดวยสัญญาณ

อนาล็อกและสัญญาณดิจิตอล สื่อและอุปกรณท่ีใชในการสื่อสารขอมูล โพรโตคอล รูปแบบมาตรฐานโอเอส
ไอ และมาตรฐานอ่ืนๆ เทคโนโลยีและเครือขายการสื่อสารขอมูลแบบตางๆ การจัดการระบบเครือขาย
ตลอดจนการใชโปรแกรมดานการสื่อสารขอมูลสําหรับดูแลควบคุมอุปกรณตางๆ
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5653306 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(2-2)
Software Engineering
การวางแผนโครงการ  วัฏจักรการพัฒนาซอฟตแวร การวิเคราะหความตองการของ

ระบบ การออกแบบสวนติดตอผูใช การพัฒนา เทคนิค กลยุทธในการทดสอบ การบํารุงรักษา การจัดการ
โครงงาน การประเมินผล การตรวจสอบคุณภาพ รวมถึงการใชเครื่องมือทางดานการทําวิศวกรรม
ซอฟตแวรตางๆ
5653611 การจัดการงานวิศวกรรมโดยใชคอมพิวเตอรชวย 3(2-2)

Computer Aided Engineering Management
ทฤษฎีและปฏิบัติคอมพิวเตอรชวยออกแบบ และคอมพิวเตอรสําหรับการผลิตในโรงงาน

การประยุกตใชในการออกแบบวงจรลอจิก  วงจรบอรด   องคประกอบ และระบบเชิงกล  อินเตอรเฟส
ระหวางคอมพิวเตอรชวยออกแบบ CAD/CAM การจัดการคอมพิวเตอรสําหรับการผลิตในงานวิศวกรรม
ดวยเครื่องจักร CNC
5654901 โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม 3(2-2)

Industrial Computer Technology Project
ทฤษฎีและปฏิบัติเก่ียวกับทฤษฎีและหลักการวิจัย  การกําหนดหัวขอวิจัยวัตถุประสงค

และขอบเขตของการวิจัย  การวางแผนการวิจัย  การเขียนโครงการวิจัย   การสรางแบบวิจัย  การสราง
และใชเครื่องมือในการวิจัย  ข้ันตอนในการวิจัย   การเริ่มทําการวิจัย  การเก็บขอมูล  การวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติ   การแปลความหมายขอมูล     การสรุปผลการวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัย     การเสนอ
ผลงานวิจัย และใหทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม   โดยสอดคลองกับกลุมและ
วิชาท่ีเลือกเรียน  โดยคํานึงถึงเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศเพ่ือ
การพ่ึงพาตนเองของชุมชน และสังคมอยางม่ันคง  โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการในสาขาวิชา

5654902 การศึกษาเอกเทศดานโปรแกรมคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม 3(2-2)
Independent Study in Industrial Computer Programming
ปญหาท่ัวไปและปญหาเฉพาะเรื่อง การเขียนอัลกอริทึม เพ่ือแสดงข้ันตอนการแกปญหา

การเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอรภาษาใดภาษาหนึ่งหรือหลายภาษา เพ่ือใชงานหรือแกปญหา การทํา
โครงการพิเศษท่ีมีใชในอุตสาหกรรม

วิชาเลือก
5651301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 3(2-2)

Basic Computer Programming
หลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรเก่ียวกับรูปแบบไวยากรณของโครงสรางภาษา

การประกาศตัวแปร ชนิดขอมูล รูปแบบคําสั่ง การควบคุมประโยคคําสั่ง การคําสั่งอินพุทเอาทพุท การ
สรางฟงกชั่น และการเรียกใชฟงกชั่นตางๆจากไลบารี่ และการใชจัดการแฟมขอมูลเบื้องตน โดยการใช
ภาษาคอมพิวเตอร ภาษาใดภาษาหนึ่ง เชน ปาสคาล โคบอล ซี จาวาหรืออ่ืน ๆ

http://www.arstudy.com/ComputerLanguage1.php
http://www.arstudy.com/ComputerLanguage1.php
http://www.arstudy.com/ComputerLanguage1.php
http://www.arstudy.com/ComputerLanguage1.php
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5652201 โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธี 3(3-0)
Data Structures and Algorithms
ทบทวนคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของ รวมถึงคณิตศาสตรแบบอินดักชั่น แนะนําอยางยอถึงการ

เขียนโปรแกรมแบบยอนกลับ การออกแบบและการวิเคราะหอัลกอริทึม ชนิดของขอมูล โครงสรางขอมูล
และชนิดขอมูลแบบนามธรรม การคํานวณเวลาท่ีใชในการทํางานของอัลกอริทึม โครงสรางขอมูล
พ้ืนฐาน อันไดแก ลิสท โครงสรางกองซอนและคิว โครงสรางขอมูลแบบพลวัตไดแก ลิงคลิสท  คําศัพทท่ี
เก่ียวกับ ทรีไบนารีทรี ไบนารีเสิรชทรี เอวีแอลทรี การเรียงลําดับและ การคนหาขอมูล
5652204 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2)

Operating Systems
ความหมาย และวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ บทบาท หนาท่ีของระบบปฏิบัติการ

การจายงานหรือการจัดสรรหนวยประมวลผล การบริหาร และการจัดการหนวยความจํา การจัดคิวงาน
และการจัดสรรทรัพยากร การจัดการขอมูลและการแสดงผลระบบแฟม การควบคุม การคืนสูสภาพเดิม
5652301 ระบบจัดการฐานขอมูล 3(2-2)

Database Management Systems
ความสําคัญของระบบของขอมูล ตอการบริหารและการตัดสินใจโครงสรางและ

ความสัมพันธของระบบขอมูลในองคการ การศึกษาถึงผลกระทบของการใชระบบขอมูลในการบริหาร
และการตัดสินใจ การศึกษาตัวอยางงาน
5652302 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรข้ันสูง 3(2-2)

Advanced Computer Programming
หลักการการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ อาทิเชน การสรางคลาส การถายทอดคุณสมบัติ

การทําหีบหอ การฟองรูป เปนตน ดวยภาษาสูงไดแก ภาษาจาวา ภาษาซีพลัสพลัส ภาษาซีชารป การ
เขียนโปรแกรมเพ่ือติดตอระหวางเครือขายคอมพิวเตอรท้ังนี้ รวมถึงการจัดการขอผิดพลาด หรือวิธีการ
ทดสอบโปรแกรมตางๆ ดวย
5652703 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3(2-2)

Computer Architecture
ประวัติของคอมพิวเตอร ระบบและการทํางานของคอมพิวเตอรท้ังฮารดแวรและ

ซอฟตแวร CPU โครงสรางและฟงกชั่นตางๆ  หนวยความจํา  ระบบอินพุทเอาทพุท การทําการคอมไพล
โปรแกรมการคอมไพล  และข้ันตอนการทํางานในการคอมไพลโปรแกรมจากภาษาระดับสูงเปน
ภาษาเครื่องเทคโนโลยี RISC กับ CISC
5653201 การจัดการทรัพยากรขอมูล 3(2-2)

Data Resource Management
เนนทฤษฎีและการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรขอมูลของ

องคกร บริษัท ท้ังในระดับแนวคิดตรรกะและกายภาพ  คืองานในการจัดการทรัพยากรขอมูล
การบริหารขอมูล การบริหารฐานขอมูล การวิเคราะหขอมูล วิธีการวางแผนหาขอมูล แนวคิดรูปแบบขอมูล
มาตรฐานขอมูล ระบบขอมูลและธุรกิจ การจัดการโครงสรางขอมูลพ้ืนฐานของขอมูล การ
ออกแบบฐานขอมูล แนวคิดและการใชระบบจัดการฐานขอมูล การสนับสนุนการตัดสินใจและ
การดําเนินการฐานขอมูล การปรับขอมูล การจัดเก็บ การสํารองและกูคืน ตรรกะขบวนการเชื่อมโยง
เทคนิคการจัดการเก็บขอมูล การพิจารณาภาษาสําหรับการสืบคน
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5653202 ความม่ันคงและการประกันระบบสารสนเทศ 3(3-0)
Security and Assurance in Information Systems
ความปลอดภัยของสารสนเทศโดยเนนดานการบริหารเบื้องตนสําหรับการวิเคราะห  และ

บรรเทาการคุกคามมายังหนวยงานบริการสารสนเทศและธุรกิจอิเล็กทรอนิกสการศึกษาเชิงกวางของความ
ปลอดภัยและการประกันสารสนเทศดวยการเนนดานการบริหารการกระทบตอความรวมมือและธุรกิจท่ี
ตองใชการบริการสารสนเทศ  และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส  แนะนําวิธีการการจัดการ และการบรรเทาความ
เสี่ยงสําหรับความคุกคามในหลากหลายรูปแบบไปยังภาวะสวนตัวของสารสนเทศ                     การ
วางแผนสําหรับความปลอดภัย  การวางแผนสําหรับเหตุการณฉุกเฉิน  นโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ
การพัฒนาโปรแกรมความปลอดภัย  รูปแบบ  และการปฏิบัติการการจัดการความปลอดภัย  การบริหาร
ความเสี่ยง  วิธีปองกัน  บุคลากร และความปลอดภัยกฎหมาย และหลักจรรยาบรรณ และการบริหาร
โครงการความปลอดภัยสารสนเทศ
5653604 การใชโปรแกรมประยุกตดานวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม 3(2-2)

Application Program for Science and Industry
พ้ืนฐานและปฏิบัติเก่ียวของกับดานวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม อันดับ อนุกรม

การจัดหมู สมการหรือทฤษฎีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม และสามารถเขียนโปรแกรมประยุกตดาน
ภาษาหรือศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปในการแกปญหาทางดานวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม
5653607 การเขียนแบบและออกแบบดวยคอมพิวเตอร 3(2-2)

Computer Drawing and Design
เนนทฤษฎีและปฏิบัติ ตั้ งแต ศึกษาหลักการและวิ ธี ใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รูป ใน

การออกแบบวงจรไฟฟา  อิเล็กทรอนิกส   แผนภูมิสถิติในงานอุตสาหกรรม และฝกปฏิบัติการเขียนแบบ
และออกแบบดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
5653608 คอมพิวเตอรในงานควบคุม 3(2-2)

Computer in Controlling
การวิเคราะหการออกแบบฮารดแวรและโปรแกรมควบคุม  การนําโครงการคอมพิวเตอร

ท่ีสมบูรณแบบมาใชในระบบควบคุม การประมาณคาพารามิเตอร การจําลองแบบทางไดนามิกส  การจัด
ตําแหนงขอมูล หนวยความจําโปรเซสเซอร การสรางวิธีการออกแบบการใชไฮบริด  และดิจิตอล
คอมพิวเตอรในงาน อุตสาหกรรมใหไดใชโปรแกรมจําลองหรือโปรแกรมปฏิบัติการจริงท่ี มีอยู  หรือไปฝก
ทักษะในโรงงานอุตสาหกรรม
5653703 ไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร 3(2-2)

Microprocessor and Microcontroller
ทฤษฎีและปฏิบัติตั้ งแต ศึกษาพ้ืนฐานของไมโครเซสเซอร  ความเปนมา ระบบ

ไมโครคอมพิวเตอร บัส ไมโครโปรเซสเซอรกับซอฟตแวร โครงสรางภายใน รีจีสเตอร ภาษาแอสเซมบลี้
คําสั่งภาษาแอสเซมบลี้ ฮารดแวรไมโครโพรเซสเซอร หนวยความจํา การสื่อสารแบบขนาน พอรตนําเขา/
สงออก อินเตอรรัพตและศึกษาไมโครคอนโทรลแตละรุน คุณสมบัติโหมดการทํางาน หนวยความจํา       รี
จีสเตอร การอางแอดเดรสและชุดคําสั่ง การเขียนโปรแกรมเบื้องตืน้และการเชื่อมอุปกรณภายนอก
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กลุมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
บังคับ
5721101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0)

Engineering Materials
โลหะท่ีสําคัญในงานอุตสาหกรรม  การทดสอบคุณสมบัติเชิงกล  โครงสรางแบบจุลภาคท่ี

สัมพันธกับคุณสมบัติเชิงกล  ไดอะแกรมการเปลี่ยนแปลงของเหล็กท่ีมีคารบอนผสม  การปรับปรุง
คุณภาพในดานความแข็งแบบตางๆ รวมถึงโครงสราง ชวงของการเปลี่ยนแปลงและการใช  ที .ที.ที.
ไดอะแกรมในการชุบแข็งของเหล็กและเหล็กผสมชนิดตางๆ  การชุบแข็ง  และอบผงคารบอน  การเพ่ิมผิว
แข็งในการแทรกซึมของไนโตรเจน การอบออน  การเปลี่ยนแปลงของโครงสราง   ในอุณหภูมิตางๆกัน
โครงสรางแบบจุลภาคของอัลลอย  การกัดกรอน และการปองกันโดยวิธีตางๆ  ใหมีการสาธิตตามความ
เหมาะสม
5721108 การออกแบบโดยใชคอมพิวเตอรชวย 3(2-2)

Computer Aided Design
องคประกอบทางฮารดแวรและซอฟตแวรของระบบคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ

และการผลิต คอมพิวเตอรกราฟฟกและระบบการแปลงขอมูล คําสั่งในการเขียนภาพ 2 และ 3 มิติ การ
จําลองแบบเชิงเรขาคณิต แบบจําลองโครงลวด แบบจําลองพ้ืนผิว แบบจําลองรูปทรงตัน กลวิธีการสราง
ภาพดวยคอมพิวเตอรแบบพาราเมตริกซและวาริเอชั่น การสรางชิ้นสวนประกอบ การออกแบบชิ้นงาน
อยางงายและการประยุกต การพิมพภาพบนเครื่องพิมพ
5722201 กรรมวิธีการผลิต 3(2-2)

Manufacturing Processes
ปฏิบัติการเก่ียวกับเครื่องมือ เครื่องมือกลสําหรับการผลิต   กระบวนการทาง

อุตสาหกรรมการผลิตข้ันมูลฐาน ไดแก การหลอ การเชื่อม การข้ึนรูปโดยแมพิมพ การตัดเฉือนดวย
เครื่องมือกลชนิดตางๆ  การผลิตโลหะวิศวกรรม คุณสมบัติของโลหะชนิดตางๆ การปรับสมบัติดวยความ
รอนของโลหะ กรรมวิธีการผลิตเกลียวและเฟองประเภทตางๆ เทคนิคการตัดและข้ึนรูปโลหะชั้นสูง
เครื่องมือกลสมัยใหม  การวางแผนการผลิต   การประมาณราคาชิ้นงานจากกระบวนการผลิต
5723206 เทคโนโลยีซีเอ็นซี 3(3-0)

CNC Technology
เครื่องกลึงซีเอ็นซี เครื่องกัดซีเอ็นซี และเครื่องจักรกลซีเอ็นซีอ่ืนๆ สวนประกอบและการ

ทํางานของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี รูปแบบและการใชมีดตัดแบบตางๆ มาตรฐานของมีดตัดและเครื่องมือจับ
ยึดชิ้นงาน จิ๊กและฟกซเจอร เกจประเภทตางๆ การคํานวณหาความเร็วรอบ อัตราปอนและความลึกของ
การตัดเฉือน    การควบคุมเครื่องจักรกลซีเอ็นซีดวยรหัสตัวเลขและตัวอักษร  การวางแผนการผลิตชิ้นงาน
ดวยเครื่องจักรกลซีเอ็นซี การระมัดระวังปองกันผูปฏิบัติงานและเครื่องจักรใหมีความปลอดภัย
5724219 โครงงานในงานเทคโนโลยีอุตสาหการ 3(2-2)

Industrial Technology Project
ทําโครงงานเดี่ยว หรือกลุมท่ีเปนปญหาเก่ียวของกับทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โดยนักศึกษาตองคนควาขอมูล วิเคราะหขอมูลและจุดสําคัญของปญหา วัตถุประสงคของโครงงาน และ
เตรียมเอกสาร งานออกแบบอยางสมบูรณ เพ่ือขอความเห็นชอบจากกรรมการและอาจารยท่ีปรึกษา
โครงงาน เพ่ือทําโครงงานเทคโนโลยีอุตสาหการ และจะตองสงรายงานความกาวหนาของโครงงาน ซึ่งอาจ
มีการปรับแตงแผนดําเนินงานและคาใชจายท่ีจําเปน ซึ่งเม่ือโครงงานเสร็จแลว นักศึกษาตองวิเคราะห
สรุปผล และเขียนรายงานปริญญานิพนธใหถูกตอง    และสมบูรณรวมท้ังนําเสนอผลท่ีไดจากการทํา
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โครงงานตอกรรมการและอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน รวมท้ังสอดแทรกความรูทางดานลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
ทรัพยสินทางปญญา ประโยชนของทรัพยสินทางปญญาท่ีเก่ียวของกับการทําโครงงานในอนาคต ตลอดจน
การนําทรัพยสินทางปญญาไปบูรณาการกับเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค

วิชาเลือก
5722107 เศรษฐศาสตรวิศวกรรรม 3(3-0)

Engineering Economics
หลักการทางเศรษฐศาสตร แนวความคิดเก่ียวกับตนทุน คาของเงินท่ีเปลี่ยนตามเวลาและ

ดอกเบี้ย การวิเคราะหจุดคุมทุน วิธีคํานวณคาเสื่อมราคา การตัดสินใจเลือกขอเสนอภายใตเงื่อนไขตางๆ
การเลือกโครงการโดยวิธีมูลคาปจจุบัน วิธีเทียบเทารายป วิธีอัตราผลตอบแทนภายในและอัตรา
ผลตอบแทนภายนอก การวิเคราะหการเปลี่ยนทดแทนทรัพยสิน การตัดสินใจภายใตความเสี่ยงและความ
ไมแนนอน การประมาณภาษีเงินได  การวิเคราะหความไวเชิงเศรษฐศาสตร
5722202 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0)

Quality Control
ประวัติเบื้องตน คําจํากัดความและความหมาย การรวบรวมขอมูล หลักการเบื้องตนใน

การควบคุมคุณภาพโดยนําเอาเทคนิคทางวิชาสถิติเขามาชวย การตรวจสอบผลการผลิต  การเขียน
ไดอะแกรมและฮิตโตแกรมวาอยูในชวงท่ีดีหรือเสีย จากแผนการสุมตัวอยางแบบตางๆ การใชเทคนิคบํารุง
ขวัญคนงานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพในการผลิตตลอดจนแผนการบริหาร  การออกแบบ  คาความเชื่อม่ัน การหา
คาความเชื่อม่ัน วิธีควบคุมคุณภาพแบบ TPM, TQC, TQM, ISO, QS, MIL, REENGINEERING และการ
จัดกิจกรรมตางๆ ท่ีใชในการควบคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม เชน กิจกรรม 5ส และ QCC เปนตน
ตลอดจนการประยุกตใชหลักการควบคุมคุณภาพเพ่ือผลิตสินคาท่ีไดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
5722203 การศึกษางานอุตสาหกรรม 3(3-0)

Industrial Work Study
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา การประยุกตการศึกษา

การทํางาน และหลักเศรษฐศาสตรการเคลื่อนไหวในการปรับปรุงการทํางาน การสรางและใชแผนภูมิและ
ไดอะแกรมแบบตางๆ เทคนิคและวิธีกําหนดเวลามาตรฐานการทํางาน การจับเวลา การสุมงาน ระบบ
ขอมูลมาตรฐาน และเครื่องมืออุปกรณชวยในการศึกษาการทํางาน ระบบการจูงใจในการทํางาน การ
เคลื่อนไหวแบบประหยัด ความเม่ือยลา การพักผอนในขณะปฏิบัติและวิธีการทํางานใหงายข้ึน การ
วิเคราะหการ เคลื่อนไหวอยางละเอียด
5723204 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0)

Production Planning and Control
ระบบการผลิต  การพยากรณความตองการและการ กําหนดปจจั ยการผลิต

การตรวจสอบและการควบคุมพยากรณ การจัดการวัสดุคงคลังและสินคา การวางแผนการผลิต
การวิเคราะหตนทุนและกําไรเพ่ือการตัดสินใจในการผลิต  การจัดตารางการผลิต การออกแบบระบบ
ควบคุมการผลิต การประกอบและการสมดุลของสายการผลิต การจัดลําดับงานและตารางการผลิต
การวางแผน และควบคุมโครงการดวยวิธี ซีพีเอ็มและเพอรท
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5723208 เทคโนโลยีการหลอโลหะ 3(2-2)
Foundry Technology
กระสวน โพรงแบบ ไสแบบ และวัสดุไสแบบ หีบหลอทรายและตัวประสาน

การทดสอบและควบคุมสมบัติทรายหลอ วัสดุทนไฟ เตาหลอม ระบบรูเทและรูปอน การแข็งตัวของ
ชิ้นงานการหลอโลหะตระกูลเหล็กและโลหะท่ีไมใชเหล็ก การประยุกตใชเฟสไดอะแกรมในการหลอโลหะ
การออกแบบเตาและเบาบางชนิด การออกแบบชิ้นงาน ความบกพรองและวิธีแกไขชิ้นงานหลอ
กระบวนการหลอโลหะแบบพิเศษ ความปลอดภัยในโรงงานหลอโลหะ
5723209 เทคโนโลยีการเช่ือมโลหะ 3(2-2)

Welding Technology
เครื่องมือและอุปกรณสําหรับงานเชื่อมโลหะ เทคนิคในงานเชื่อมประเภทตางๆ เชน การ

เชื่อมโลหะดวยไฟฟา ดวยแกส งานบัดกรี และการเชื่อมประสาน เทคนิคการเชื่อมโลหะชนิดตางๆ เชน
เหล็กคารบอน โลหะผสมต่ํา เหล็กกลาไรสนิม เหล็กหลอ เปนตน การเลือกเทคนิคในการเชื่อมใหเหมาะสม
กับลักษณะของผลิตภัณฑ การออกแบบแนวเชื่อมและสัญลักษณแนวเชื่อม การตัดโลหะดวยกาซ และ
พลาสมาอารค ความปลอดภัยในงานเชื่อมโลหะ
5723211 การจัดการพลังงาน 3(3-0)

Energy Management
การประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจวัด   และวิเคราะห ระบบแสง

สวาง  ระบบปรับอากาศ  ระบบพลังงานความรอน  ระบบเครื่องอัดอากาศ และระบบไฟฟา   การจัดการ
ระบบ การใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนมากท่ีสุด
5723212 การวัดและเครื่องมือวัด 3(2-2)

Measurement and Measuring Instruments
หลักการเบื้องตน และวิธีการใชเครื่องมือชนิดอนาล็อกและดิจิตอล  การวิเคราะหคาจาก

การวัด เชน ความแมนยํา ความถูกตอง  ความเชื่อถือได เปนตน ทฤษฎีการวัดเบื้องตน การประเมินคา
ความไมแนนอนในการวัด หลักการทํางานของอุปกรณตรวจรูแตละชนิด   หลักการสอบเทียบเครื่องมือวัด
กรณีศึกษาการวัดทางอุตสาหกรรม
5724301 เทคโนโลยีเครื่องมือกล 3(2-2)

Machine Tool Technology
พ้ืนฐานกระบวนการผลิตโดยเครื่องมือกล การคํานวณความเร็วตัด อัตราปอน ความเร็ว

รอบ อัตราการตัดวัสดุ วัสดุมีดตัดและรูปทรงของมีดตัดแบบตางๆ เครื่องกัดราบและเครื่องกัดตั้ง การกัด
ราบและการกัดปาดหนา การกัดเซาะรอง การกัดเฟอง การควาน การใชหัวแบง การเจียระไนราบและการ
เจียระไนทรงกระบอก การเจียระไนเครื่องมือตัด
5724303 การออกแบบโดยใชคอมพิวเตอรชวยและการผลิต 3(2-2)

Computer Aided Design and Manufacturing
โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยการออกแบบและการผลิต คําสั่งของการสรางและแสดงผล

ของภาพดวยคอมพิวเตอร การแสดงภาพสามมิติ การจําลองการตัดเฉือนดวยคอมพิวเตอร เชน การ
จําลอง  การกัด  การจําลองการกลึง เปนตน เงื่อนไขและรูปแบบการกําหนดพารามิเตอรตางๆ ในการใช
คอมพิวเตอรชวยการผลิต การเลือกทูลแบบตางๆ ในแบบจําลองท่ีสอดคลองกับเครื่องจักร การแปลงไฟล
จากแบบจําลองสามมิติ ใหเปนรหัส จีและเอ็ม ท่ีสามารถนําไปใชควบคุมเครื่องจักรได การประยุกตใช
คอมพิวเตอรชวยการออกแบบและการผลิตในปจจุบันของอุตสาหกรรม
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5724304 การออกแบบแมพิมพโลหะ 3(2-3)
Stamping Dies Design
ชนิดและลักษณะเฉพาะของแมพิมพโลหะแบบตางๆ กระบวนการข้ึนรูปโลหะสมัยใหม

ประเภทของงานปมและงานข้ึนรูป ทฤษฎีเก่ียวกับงานตัด งานพับ หลักการออกแบบและสวนประกอบของ
แมพิมพโลหะ เชน  แมพิมพข้ึนรูป แมพิมพตัด แมพิมพพับ ข้ันตอนในการออกแบบ เทคนิคการออกแบบ
และการเขียนแบบแมพิมพโลหะ กรรมวิธีการสรางแมพิมพโลหะ การทดลองแมพิมพ วัสดุท่ีใชทําแมพิมพ
โลหะ การประมาณราคาแมพิมพโลหะ หลักการบํารุงรักษาและซอมแซมแมพิมพโลหะ
5724305 การออกแบบแมพิมพพลาสติก 3(2-3)

Plastic Mold Design
ลักษณะเฉพาะและชนิดแมพิมพพลาสติกแบบตางๆ กระบวนการข้ึนรูปพลาสติกสมัยใหม

หลักการออกแบบแมพิมพพลาสติก โครงสรางและเทคโนโลยีแมพิมพฉีดพลาสติก แมพิมพฉีดพลาสติก
มาตรฐาน แมพิมพเปา  แมพิมพอัดและแมพิมพฉีดอัด การข้ึนรูปพลาสติกแผน แมพิมพหมุนข้ึนรูป
แมพิมพอัดโฟมจากโพลีสเตอรีน การออกแบบและเขียนแบบแมพิมพพลาสติก การสราง การประมาณ
ราคาแมพิมพพลาสติก การทดลองแมพิมพ หลักการบํารุงรักษาและซอมแซมแมพิมพพลาสติก
5724404 โลจิสติกสและการจัดการโซอุปทาน 3(3-0)

Logistics and Supply Chain Management
ความหมายและแนวคิดของโลจิสติกสและโซอุปทาน ความสําคัญของการจัดการ

โลจิสติกสและโซอุปทาน การดําเนินงานโลจิสติกสและการจัดการโซอุปทาน การพยากรณ การจัดการ
สินคาคงคลังและคลังสินคา  การจัดการผลิตและการไหลของพัสดุ  อุปกรณจัดเก็บและเคลื่อนยายใน
ระบบโลจิสติกส การจัดการขนสง การวางแผนเครือขายและ การเลือกทําเลท่ีตั้ง การจัดการเชิงกลยุทธ
ดานโลจิสติกส กรณีศึกษาโลจิสติกส
5724405 โปรแกรมประยุกตสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหการ 3(2-2)

Application Program for Industrial Technology
ปฏิบัติใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือคํานวณทางคณิตศาสตร   การพัฒนาแบบจําลองดาน

เทคโนโลยีอุตสาหการ การสรางแผนภูมิ แผนภาพพรอมการวิเคราะหและแปลความหมาย รวมท้ังการใช
งานโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีเหมาะสมกับเทคโนโลยีอุตสาหการในปจจุบัน
5724407 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0)

Industrial Plant Layout
แนะนําการวางผังโรงงาน การวิเคราะหเบื้องตนของการวางผังโรงงาน และการวางแผน

สิ่งอํานวยความสะดวกไดแก การขนยายวัสดุ ธรรมชาติของปญหาการวางผังโรงงาน ทําเลท่ีตั้งโรงงาน การ
วิเคราะหผลิตภัณฑเพ่ือวางผัง ชนิดพ้ืนฐานของการวางผังการบริการและงานสนับสนุน การวิเคราะหการ
เก็บและคลังเก็บพัสดุ
5724409 การจัดการธุรกิจชุมชน 3(3-0)

Community Business Management
แนวคิดพ้ืนฐานธุรกิจชุมชน กรณีศึกษาตัวอยางผลิตภัณฑชุมชน การออกแบบผลิตภัณฑ

และบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑชุมชน การจัดการการตลาดและการเงินเบื้องตนสําหรับผลิตภัณฑชุมชน
มาตรฐานผลิตภัณฑ การนําหลักการจัดการตางๆ ไปประยุกตใชกับกรณีศึกษาตัวอยางผลิตภัณฑชุมชน
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5724501 การจัดการสิ่งแวดลอม 3(3-0)
Environment  Management
กฎหมาย ระเบียบ สนธิสัญญาและมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม การใชพลังงานท่ี

สงผลกระทบตอสิ่ งแวดลอม วงจรการใชพลังงาน อุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SME) กับการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การประเมินทางเลือกการใชพลังงานท่ีเหมาะสม เทคโนโลยีประเภท
ปองกันและลดมลพิษ(Clean Technology) อาทิ โครงการพระราชดําริ เปนตน เทคโนโลยีเก่ียวกับการ
หมุนเวียนสรางคุณภาพเพ่ิม เทคโนโลยีทางดาน 3Rs คือ การลดการใช(reduce) การใชซ้ํา(Reuse) และ
การนํากลับมาใชใหม(recycle) โครงการหรือเงื่อนไขตางๆ ท่ีเขาสู CDM(Clean Development
Mechanism) ตลาดคารบอน(Carbon Market) เทคโนโลยีท่ีสรางผลผลิตเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
โครงการฉลากคารบอน เชน CoolMode Label, Carbon Footprint Label, Carbon Reduction
Label การคํานวณคารบอนเครดิต (Carbon Credit) ความรูเก่ียวกับความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ
หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) และคุณธรรมธรุกิจ
5724505 การอนุรักษพลังงานในอาคาร 3(3-0)

Energy Conservation in Building
การอนุรักษพลังงานในอาคาร ตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับการอนุรักษพลังงานการใชพลังงาน

ในอาคารอยางมีประสิทธิภาพ ในระบบปรับอากาศ ระบบแสงสวาง การเลือกใชวัสดุกอสรางอาคาร การ
คํานวณภาระปรับอากาศ การใชแสงธรรมชาติสองสวาง การลดภาระความรอนเขาสูอาคาร การคํานวณคา
ความรอนรวมเขาสูอาคารโดยใชโปรแกรม การตรวจสอบและการวิเคราะหการใชพลังงานในอาคาร การ
เลือกใชเทคโนโลยีอัตโนมัติท่ีกอใหเกิดการอนุรักษพลังงานในอาคาร แนวทางปฏิบัติสําหรับการอนุรักษ
พลังงานไฟฟาและความรอนในอาคาร การตรวจสอบและติดตามประสิทธิภาพการใชพลังงาน การ
จัดเตรียมขอมูลในแบบสงขอมูลและแบบบันทึก วิเคราะหการลงทุนการอนุรักษพลังงานในอาคาร

2.3 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ
5503801 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2(90)

Preparation for Professional Internship in Industrial Technology
การตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพในดานการรับรู ลักษณะและ

โอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึง่เก่ียวของกับงานในวิชาชีพนั้นๆ

5504802 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(270)
Professional Internship in Industrial Technology
วิชาบังคับกอน : 5503801เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การฝกประสบการณวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ในหนวยงานภาครัฐหรือ

เอกชนตามความสนใจของผูเรียน  โดยมีอาจารยนิเทศและเจาหนาท่ีของหนวยงานนั้นๆ รวมกันประเมินผลท้ัง
ในระหวางและภายหลังการฝกปฏิบัติงาน
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