หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)
Bachelor of Technology Program in Industrial Technology (Continuing Program)
ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) B.Tech. (Industrial Technology)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปรัชญา

สรางคนดีมีอุดมการณ พัฒนาสังคมดวยองคความรู ควบคูคุณธรรมกาวนําเทคโนโลยี เพื่อ
พัฒนาทองถิ่น
วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อใหบัณฑิตมีคุณลักษณะดังนี้
1. มี ค วามรู ก าวทั น ในสั งคมอุ ตสาหกรรมยุค ใหม มีเ จตคติ จรรยาบรรณวิช าชีพ มี คุณธรรม
จริยธรรม และจิตสํานึกที่ดีในการประกอบอาชีพ
2. มีความรู ความสามารถทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกลุมตางๆ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
รวมทั้งการบริหารจัดการ ควบคุม ดําเนินงานดานวิชาชีพเทคโนโลยี อุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพอันเปน
พื้นฐานในการประกอบอาชีพที่ดีในสังคมและเปนพื้นฐานการศึกษาตอในระดับสูง
3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห ประยุกต และพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่สอดคลองกับการพัฒนาทองถิ่นและประเทศ
หลักสูตร

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

80 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมภาษา
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) วิชาแกน
2.2) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.3) วิชาเฉพาะดาน
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมวิชาภาษา เลือกเรียน
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
Thai Language for Communication
1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)

18
6
6
6
56
9
6
36
5
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

18 หนวยกิต
6 หนวยกิต
3(3–0)
3(3-0)
3(3-0)

หนา 1

1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เลือกเรียน
6
หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
2000114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6
หนวยกิต
เลือกเรียน
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life
4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
หมายเหตุ ขอ 1.1) - 1.3) ตองไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
2) หมวดวิชาเฉพาะ
56
หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน
9
หนวยกิต
5502103 ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0)
Technical English
5503102 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
English for Industrial Works
5513307 การเปนผูประกอบการอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Entrepreneur
2.2) กลุมพื้นฐานวิชาชีพ
6
หนวยกิต
5503101 คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม
3(2-2)
Industrial Computer
5503308 องคการและการจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0)
Organization and Industrial Management
5504903 สถิติในงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Statistics
5504904 คณิตศาสตรอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Mathematics
5513101 วัสดุศาสตร
3(3-0)
Material Science
5721119 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Safety
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)

หนา 2

5513502
5513505
5514302
5514510
5514903
5503203
5503501
5504204
5512302
5512304
5512502
5513301
5513501
5513506
5513507
5513509
5514303

2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดวิชาหนึ่งตอไปนี้
1. กลุมวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
วิชาบังคับ
การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
Industrial Quality Management
การจัดการการผลิตและการดําเนินการ
Production and Operation Management
การบริหารวัสดุ
Material Management
การจัดการทรัพยากรมนุษยในงานอุตสาหกรรม
Human Resource Management in Industry
การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรม
Research for Industrial Management
วิชาเลือก
จริยธรรมเพื่อการบริหาร
Ethics for Administration
วิศวกรรมคุณคา
Value Engineering
ภาวะผูนําและการพัฒนาทีมงาน
Leadership and Team Development
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Plant Design
การวิเคราะหความเปนไปไดและการบริหารโครงการ
Feasibility Analysis and Project Management
เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
Industrial Economics
วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
กลยุทธการบริหารจัดการอุตสาหกรรม
Industrial Management Strategy
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
Industrial Management Technology
การเขียนรายงานดานเทคนิคและการนําเสนอ
Technical Report and Presentation
การจัดการโลจิสติกส
Logistics Management
การศึกษาการทํางาน
Work Study

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)

36

หนวยกิต

15
หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
21
หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

หนา 3

5514306
5514311
5514501
5514503
5514507
5514509
5514902

5543107
5543111
5543113
5543118
5544901
5542108
5542206
5542403
5542601
5542703
5543103

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
Industrial Psychology and Organization
การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
มนุษยสัมพันธในการบริหารจัดการอุตสาหกรรม
Human Relations in Industrial Management
การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม
Industrial Productivity Improvement
การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานอุตสาหกรรม
Industrial Efficiency Development
การบริหารการเงินในงานอุตสาหกรรม
Financial Management in Industry
สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
Seminar on Industrial Management Technology
2. กลุมวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
วิชาบังคับ
การออกแบบโดยใชคอมพิวเตอรชวย 1
Computer Aided Design 1
การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4
Industrial Product Design 4
การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 5
Industrial Product Design 5
วิถีชีวิตรวมสมัยและแนวโนมเทคโนโลยีผลิตภัณฑ
Contemporary Lifestyle and Trend of Product
Technology
การออกแบบนิพนธ
Thesis Design
วิชาเลือก
การออกแบบผลิตภัณฑไทยรวมสมัย
Contemporary Thai Product Design
การออกแบบผลิตภัณฑไม
Wood Product Design
การออกแบบเฟอรนิเจอร 3
Furniture Design 3
การออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก
Plastic Product Design
การออกแบบบรรจุภัณฑ 3
Packaging Design 3
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ
Product Design Technology and Innovation

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
15
หนวยกิต
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
4(2-4)
21
หนวยกิต
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
หนา 4

5543109 การออกแบบโดยใชคอมพิวเตอรชวย 2
Computer Aided Design 2
5543117 การประหยัดพลังงานในงานออกแบบผลิตภัณฑ
Saving Energy in Product Design
5543212 การออกแบบเครื่องประดับ
Jewelry Design
5543401 การออกแบบเฟอรนิเจอร 4
Furniture Design 4
5543701 การออกแบบบรรจุภัณฑ 4
Packaging Design 4
5543901 วิธีวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
Research Methodology for Industrial Product Design
3. กลุมวิชาเทคโนโลยีกอสราง
วิชาบังคับ
5563601 กําลังวัสดุ
Strength of Materials
5563602 การวิเคราะหโครงสราง
Structural Analysis
5564602 โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced Concrete Structure
5564606 ปฐพีกลศาสตร
Soil Mechanics
5564901 โครงงานทางเทคโนโลยีกอสราง
Construction Technology Project
วิชาเลือก
5563101 วัสดุกอสราง
Construction Materials
5563102 การบริหารงานกอสราง
Construction Management
5563103 การเขียนแบบกอสรางโดยใชคอมพิวเตอรชวย
Computer Aided Construction Drawings
5563104 เทคโนโลยีสมัยใหมในงานกอสราง
Modern Technology in Construction
5563701 การประมาณราคา
Cost Estimation
5564101 การควบคุมและตรวจงานกอสราง
Construction Supervision and Inspection
5564102 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลงานกอสราง
Construction Equipment Technology
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)

2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
15
หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(1-4)
21
หนวยกิต
2(2-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
2(2-0)

หนา 5

5564103
5564604
5564607
5564608
5564615
5564701
5564707
5564708
5564904
5712501

5573103
5573302
5573601
5573605
5574905
5572102
5572103
5572104

การวิเคราะหความวิบัติในงานกอสราง
Construction Failure Analysis
โครงสรางไมและเหล็ก
Timber and Steel Structure
เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ
Materials Testing Technology
เทคโนโลยีงานฐานราก
Foundations Technology
การสํารวจเพื่อการกอสราง
Construction Survey
เทคโนโลยีคอนกรีต
Concrete Technology
ชลศาสตรเบื้องตน
Introduction to Hydraulics
ระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร
Sanitation System in Building
สัมมนาเทคโนโลยีกอสราง
Seminar on Construction Technology
กฏหมายและพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
Laws and Building Acts
4. กลุมวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
วิชาบังคับ
การวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม
Industrial Measurement and Control
โรงตนกําลังและสถานียอย
Power Plant and Substation
การใชโปรแกรมทางไฟฟา
Electrical Programming Usage
ไมโครคอนโทรลเลอร
Microcontroller
โครงการพิเศษ
Special Project
วิชาเลือก
การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟา
Electrical Measurement and Instruments
ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดไฟฟา
Practice in Electrical Measurement and Instruments
วิเคราะหวงจรไฟฟา
Electric Circuit Analysis

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)

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

15
หนวยกิต
3(1-4)
3(3-0)
3(1-4)
3(1-4)
3(0-6)
21 หนวยกิต
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
หนา 6

5572203
5572204
5572602
5572603
5572701
5572702
5573306
5573101
5573104
5573105
5573301
5573402
5573410
5573504
5573505
5573607
5574111
5574401
5574403

การติดตั้งไฟฟา
Electrical Installation
ปฏิบัติการติดตั้งไฟฟา
Practice in Electrical Installation
การออกแบบระบบดิจิทัล
Digital System Design
ปฏิบัติการออกแบบระบบดิจิทัล
Practice in Digital System Design
วงจรอิเล็กทรอนิกส
Electronic Circuits
ปฏิบัติวงจรอิเล็กทรอนิกส
Practice in Electronic Circuits
เครื่องกลไฟฟา
Electrical Machines
เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม
Industrial Electrical Technology
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทางไฟฟา
Electrical Industrial Product Standards
ปฏิบัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทางไฟฟา
Practice in Electrical Industrial Product Standards
การสงและจาย กําลังไฟฟา
Electric Power Transmission and Distribution
การออกแบบระบบไฟฟา
Electrical System Design
ระบบควบคุมโปรแกรมลําดับ
Programmable Logic Control System
ระบบทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
Refrigeration and Air Conditioning System
ปฏิบัติระบบทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
Practice in Refrigeration and Air Conditioning System
วิทยาการหุนยนต
Robotics
การบริหารโครงการไฟฟา
Electrical Project Management
การสองสวาง
Illumination
การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
Power System Analysis

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)

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

หนา 7

5582103
5583702
5583711
5583719
5584909
5582101
5582104
5582705
5583404
5583406
5583408
5583504
5583506
5584301
5584303
5584306
5584703
5584713

5. กลุมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
วิชาบังคับ
การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
Electronic Circuit Analysis
การเขียนโปรแกรมภาษาซี
C Programming
การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
Data Communication and Computer Network
เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร
Microcontroller Technology
โครงงานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
Electronic Technology Project
วิชาเลือก
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
Electronic Circuit Design
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
Electronic Technology
เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส
Electronic Measuring Instruments
เซนเซอรและทรานสดิวเซอร
Sensors and Transducers
อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
Industrial Electronics
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control System
เทคโนโลยีการสื่อสาร
Communication Technology
การสื่อสารเสนใยนําแสง
Fiber Optic Communication
เทคโนโลยีโทรทัศน
Television Technology
เทคโนโลยีโทรศัพทเคลื่อนที่
Mobile Phone Technology
เทคโนโลยีหุนยนต
Robotic Technology
การประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอร
Microcontroller Applications
การซอมบํารุงคอมพิวเตอร
Computer Maintenance

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)

15
หนวยกิต
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
21
หนวยกิต
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)

หนา 8

5584902
5584908

5593705
5593706
5593707
5593715
5594905
5592501
5593602
5593703
5593709
5593711
5593712
5593717
5593718
5593719
5593720
5594202

การบริหารงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส
Electronic Research Management
สัมมนาทางอิเล็กทรอนิกส
Seminar on Electronics
6. กลุมวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
วิชาบังคับ
เทอรโมไดนามิกสวิศวกรรม
Engineering Thermodynamics
กลศาสตรของไหล
Fluid Mechanics
การถายเทความรอน
Heat Transfer
กลศาสตรวิศวกรรม
Engineering Mechanics
โครงงานเทคโนโลยีเครื่องกล
Mechanical Technology Project
วิชาเลือก
เทคโนโลยีเครื่องกล
Machinery Technology
การทําความเย็นและปรับอากาศ
Refrigeration and Air Conditioning
การออกแบบเครื่องกล
Machinery Design
การวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
Measurement and Instrument in Industry
ไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม
Industrial Hydraulics
นิวแมติกสอุตสาหกรรม
Industrial Pneumatics
กลศาสตรวัสดุ
Material Mechanics
กลศาสตรเครื่องจักรกล
Mechanics of Machinery
ไฮดรอนิกสและนิวทรอนิกส
Hydronics and Pneutronics
การเขียนแบบและออกแบบโดยใชคอมพิวเตอรชวย
Computer Aided Drawing and Design
เครื่องยนตสันดาปภายใน
Internal Combustion Engines

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)

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

15
หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
21
หนวยกิต
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
หนา 9

5594404
5594503
5594510
5594701
5594705
5594709
5594710
5594716

5652101
5653306
5653611
5654901
5654902
5651301
5652201
5652204
5652301
5652302

เทคโนโลยีพลาสติกและไฟเบอรกลาส
Plastic and Fiber Glass Technology
พลังงานหมุนเวียน
Renewable Energy
การอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
Energy Conservation in Factory
วิศวกรรมยานยนต
Automotive Engineering
ตนกําลังโรงจักร
Power Plant
การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
Mechanical Engineering Laboratory 1
การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
Mechanical Engineering Laboratory 2
วิศวกรรมแปรสภาพผลิตผลเกษตร
Agricultural Processing Engineering
7. กลุมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
วิชาบังคับ
การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
Data Communication and Computer Network
วิศวกรรมซอฟตแวร
Software Engineering
การจัดการงานวิศวกรรมโดยใชคอมพิวเตอรชวย
Computer Aided Engineering Management
โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
Industrial Computer Technology Project
การศึกษาเอกเทศดานโปรแกรมคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
Independent Study on Industrial Computer Programming
วิชาเลือก
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
Basic Computer Programming
โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
Data Structures and Algorithms
ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems
ระบบจัดการฐานขอมูล
Database Management Systems
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
Advanced Computer Programming

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)

3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
1(0-3)
3(2-2)

15
หนวยกิต
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
21
หนวยกิต
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
หนา 10

5652703
5653201
5653202
5653604
5653607
5653608
5653703

5721101
5721108
5722201
5723206
5724219
5722107
5722202
5722203
5723204
5723208
5723209

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
Computer Architecture
การจัดการทรัพยากรขอมูล
Data Resource Management
ความมั่นคงและการประกันระบบสารสนเทศ
Security and Assurance in Information Systems
การใชโปรแกรมประยุกตดานวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม
Application Program for Science and Industry
การเขียนแบบและออกแบบดวยคอมพิวเตอร
Computer Drawing and Design
คอมพิวเตอรในงานควบคุม
Computer in Controlling
ไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร
Microprocessor and Microcontroller
8. กลุมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
วิชาบังคับ
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
คอมพิวเตอรชวยการออกแบบ
Computer Aided Design
กรรมวิธีการผลิต
Manufacturing Processes
เทคโนโลยีซีเอ็นซี
CNC Technology
โครงงานในงานเทคโนโลยีอุตสาหการ
Industrial Technology Project
วิชาเลือก
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
Engineering Economics
การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
การศึกษางานอุตสาหกรรม
Industrial Work Study
การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
เทคโนโลยีการหลอโลหะ
Foundry Technology
เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ
Welding Technology

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)

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

15
หนวยกิต
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
21
หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
หนา 11

5723211
5723212
5724301
5724303
5724304
5724305
5724404
5724405
5724407
5724409
5724501
5724505
5503801
5504802

การจัดการพลังงาน
Energy Management
การวัดและเครื่องมือวัด
Measurement and Measuring Instrument
เทคโนโลยีเครื่องมือกล
Machine Tool Technology
คอมพิวเตอรชวยการออกแบบและการผลิต
Computer Aided Design and Manufacturing
การออกแบบแมพิมพโลหะ
Stamping Dies Design
การออกแบบแมพิมพพลาสติก
Plastic Mold Design
โลจิสติกสและการจัดการโซอุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
โปรแกรมประยุกตสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหการ
Application Program for Industrial Technology
การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Plant Layout
การจัดการธุรกิจชุมชน
Community Business Management
การจัดการสิ่งแวดลอม
Environment Management
การอนุรักษพลังงานในอาคาร
Energy Conservation in Building
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Preparation for Professional Internship in Industrial
Technology
การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Professional
Internship in Industrial Technology

3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-3)
3(2-3)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
5 หนวยกิต
2(90)
3(270)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)

หนา 12

คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
18 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
ความสํ าคั ญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาที่สัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ การ
สรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด และ
การเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร
วาจา และสื่อประสม
1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
3(3-0)
English for Communication and Study Skills
Oral communication skills and listening comprehension skills to gain
confidence and fluency in interpersonal and presentational communication. Basic study
skills: reading, writing and those required for vocabulary development and information
retrieval used for undertaking basic research.
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0)
Language and Culture
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งภาษาและวั ฒ นธรรมเพื่ อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต และพั ฒ นาวิ ช าชี พ
การกระทบทางวั ฒ นธรรมกั บ ภาษาที่ มี ต อ กั น อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมที่ มี ต อ วิ วั ฒ นาการของภาษา
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละศิ ล ปวั ฒ นธรรม วั ฒ นธรรมกั บ การใช ภ าษาในกลุ ม อาเซี ย น ภาษาถิ่ น
เพื่อการการอยูรวมกันอยางสันติ ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ
2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เลือกเรียน 6 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
ทฤษฎี ตางๆ เกี่ ยวกั บความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร ดานศาสนา ดาน
สังคม จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคา
ของชี วิ ต การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ความรั บผิด ชอบตอหน าที่ข องตนเอง ครอบครัว และสัง คม การมี
จิตสํานึกหรือความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย
ด า นความเชื่ อ ศาสนา สั ง คม บนพื้ น ฐานแห ง การมองเห็ น การได ยิ น การเคลื่ อ นไหวที่ แ สดงถึ ง
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะที่
นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)

หนา 13

2500115

วิถีไทยสูสังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิ จ การเมื อง การปกครอง ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวม
กิจ กรรมสื บสานวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถิ่ น การวิเคราะหประเด็น เกี่ยวกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ
2500116

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญที่ เกี่ย วกับ สิทธิ และหน าที่ข องพลเมื อง ประมวลกฎหมายแพ ง
และพาณิ ช ย กฎหมายทรั พ ยสิ น ทางป ญ ญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ชีวิตประจําวัน เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติ
ทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เลือกเรียน 6 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสิ่ ง มี ชี วิ ต ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม การเปลี่ ย น แปลงที่ มี
ผลกระทบตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค
พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและ
ผลิตภัณฑทางธรรมชาติที่มีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ แบบแผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวั นที่มีความพอดี และการฝกปฏิบัติออก
กําลังกาย เพื่อพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตาง ๆ
ของมนุ ษย ตรรกวิ ทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพื่อแกปญหาในโลก
สมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การนํา
เทคโนโลยี มาประยุ กต ใช ในด า นต าง ๆ ไดแ ก การศึ กษา ศาสนา วัฒ นธรรม อาชีพ และการสื่ อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
5502103
ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0)
Technical English
พัฒนาการอาน การเขียน การฟง และการพูดภาษาอังกฤษที่ใชในเทคโนโลยีสาขาตางๆ
ศัพททางเทคนิค และสํานวนภาษาอังกฤษที่มีความหมายเฉพาะทาง การสื่อสารภาษาอังกฤษในการทํางานที่
เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสาขาตางๆ
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
ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานดานอุตสาหกรรม 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
ความรูเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรม คุณสมบัติของผูประกอบการและกระบวน การพัฒนา
สูการเปนผูประกอบการที่ดี หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารจัดการอุตสาหกรรม การจัดการธุรกิจขนาด
กลางขนาดยอม (SMEs) ปฏิบัติการจัดทําแผนธุรกิจ การดําเนินการจัดตั้งธุรกิจ การบริหารจัดการการผลิต
การตลาด การลงทุน การวาจาง การเหมาชวง การบริหารคาตอบแทน กฎหมายธุรกิจ นวัตกรรมทางธุรกิจ
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม การเสริมสรางการประกอบธุรกิจใหประสบผลสําเร็จ รวมทั้ง
กรณีศึกษาจากหนวยงาน
2.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
5503101
คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม
3(2-2)
Industrial Computer
การนําคอมพิวเตอรมาใชในงานอุตสาหกรรม การประมวลผลขอมูล การนําโปรแกรม
ประยุ ก ต มาใช กับ การจั ด การอุ ต สาหกรรม การออกแบบตา ง ๆ ตลอดจนการนําข อมูล จากเครือขา ย
อินเทอรเน็ตมาใชในโรงงานอุตสาหกรรมจนสามารถพัฒนางานดานอุตสาหกรรมในแผนงานที่เกี่ยวของ
ตลอดจนแนวคิดในการบริหารจัดการยุคใหม
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5503308

องคการและการจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0)
Organization and Industrial Management
ลั ก ษณะโครงสร า งขององค ก ารธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม การวางแผน การจั ด สายงาน
หลักเกณฑและแนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ หลักการ
บริหารและหนาที่สําคัญของฝายบริหาร การวางแผนการจัดคนเขาทํางาน การสั่งการ การจูงใจคนทํางาน
การควบคุมปฏิบัติงานตางๆ ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่กําหนด รวมทั้งปญหาการจัดองคการและ
การจัดการอุตสาหกรรมในปจจุบันและแนวโนมการพัฒนา
5504903
สถิติในงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Statistics
ทฤษฎี ความน าจะเป น และการแจกแจงทางสถิติ ทฤษฎีการสุมตัว อยาง ทฤษฎีการ
ประมาณค า การทดสอบสมมุ ติ ฐ าน สถิ ติ ที่ ไ ม ใ ช พ ารามิ เ ตอร การถดถอย และสหสั ม พั น ธ
การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเบื้องตน
5504904
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Mathematics
คณิตศาสตรที่ใชในงานอุตสาหกรรมเชน ระบบจํานวน ฟงกชัน ฟงกชันเชิงเสน
ฟงกชันเอ็กซโปเนนเชียล ฟงกชันลอการึทึม ฟงกชันตรีโกณมิติ อนุพันธเบื้องตน ปริพันธเบื้องตน และการ
ประยุกตใชคณิตศาสตรในงานอุตสาหกรรม
5513101
วัสดุศาสตร
3(3-0)
Material Science
กระบวนการผลิต คุณสมบัติและการนําไปใชงานของวัสดุประเภทตาง ๆ ไดแก เหล็ก
เหล็กผสม เหล็กหลอ โลหะที่ไมใชเหล็ก เชน ทองแดง อะลูมิเนียม สังกะสี ดีบุก ฯลฯ วัสดุประเภทโลหะ
ไดแก วัสดุเซรามิกส ยาง แกว ไมและวัสดุอุตสาหกรรม อื่น ๆ
5721119
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Safety
การประเมินสถานภาพความปลอดภัยในสถานประกอบการ กฎหมายที่เกี่ยวของดาน
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
หลั กการบริ ห ารการผลิ ต และการดํา เนิน การของสถานประกอบการ การวางแผน
การดําเนินการ การจัดองคกร การเลือกทําเลที่ตั้ง การออกแบบผลิตภัณฑ การวิจัยและการพัฒนา
การตั ด สิ น ใจ การคิ ด และการควบคุ มต น ทุน การจั ดซื้ อ จั ด สง จัด เก็บ เทคนิค เชิง ปริม าณเพื่ อการ
แกปญหาในงานอุตสาหกรรม
5514302
การบริหารงานวัสดุ
3(3-0)
Material Management
กระบวนการจั ด หาวั ส ดุที่ ใชใ นงานอุ ตสาหกรรม ไดแก ประเภทและชนิด ของวัส ดุ
แหลงผลิตหรือจัดทําหรือแหลงจําหนาย กรรมวิธีและขั้นตอนการจัดหาวัสดุดังกลาว ระบบการเก็บรักษา
และระบบการจําหนายวัสดุใหกับหนวยตางๆ หลักการจัดหาวัสดุเพื่อใหเกิดความประหยัดและความ
รวดเร็วในการทํางาน
5514510
การจัดการทรัพยากรมนุษยในงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Human Resource Management in Industry
ความหมายและความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย ขอบขาย บทบาท ความ
รับผิดชอบ แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการทรัพยากรมนุษย กระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษย การ
วิเคราะหงาน การวางแผนและติดตามงานดวยตนเอง การวางแผนกําลังคนใหสอดคลองกับการผลิต การ
สรรหา การคั ด เลื อ ก การฝ ก อบรมและการพั ฒ นา การโยกย า ยและแต ง ตั้ ง การพิ จ ารณาความดี
ความชอบ การจูงใจ การพัฒนาเสนทางอาชีพ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรมนุษย
ในงานอุตสาหกรรม
5514903
การวิจัยเพื่อการบริหารอุตสาหกรรม
3(2-2)
Research for Industrial Management
หลักการและแนวคิดในการวิจัย เทคนิควิธีการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยางการวิจัย
เครื่องมือการวิ จัย กระบวนการวิ จั ย สถิติในการวิจัย การทําเคาโครงการวิจัย ทางการบริห ารงาน
อุตสาหกรรม ฝกปฏิบัติทําสารนิพนธ (Individual Study) และนําเสนอรายงานการวิจัย
5503203

จริยธรรมการบริหารงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Management Ethics
ความหมายและความสํ า คั ญ ของจริ ย ธรรม องค ป ระกอบของการเกิ ด จริ ย ธรรม
การสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงการศึกษาแนวคิดจริยธรรมการบริหารสมัยใหมการนํา
จริยธรรมมาใชในการบริหารงานอุตสาหกรรม ศึกษากรณี จริยธรรมกับการบริหารงานอุตสาหกรรม
5503501
วิศวกรรมคุณคา
3(3-0)
Value Engineering
วิธีการของวิศวกรรมคุณคา และรูจักประยุกตใชเทคนิคของวิชานี้เพื่ อการออกแบบ
ผลผลิตทางอุตสาหกรรมอยางมีขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนสูงสุดในการผลิต เชน สามารถ
ลดตนทุนการผลิต แตคุณภาพยังดีเลิศ การใชวิศวกรรมคุณคาในงานอุตสาหกรรม
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5504204

ภาวะผูนําและการพัฒนาทีมงาน
3(3-0)
Leadership and Team Development
แนวคิดเกี่ยวกับผูนําและภาวะผูนํา ความหมาย ทฤษฏีเกี่ยวกับผูนํา รูปแบบ และ
คุณสมบัติของผูนํา ภาวะผูนําในการบริหารงานอุตสาหกรรม การสรางทีมงาน ความหมาย ความสําคัญ
กระบวนการทํางานเปนทีม องคประกอบและเทคนิคการสรางทีมงาน
5512302
การออกแบบและบริหารโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Plant Design and Management
การเลือกทําเลที่ตั้ง การออกแบบผังโรงงานเบื้องตน การวิเคราะหการออกแบบผัง
โรงงานขั้นพื้นฐาน ชนิดของอุปกรณที่สําคัญในการลําเลียงวัสดุภายในโรงงานการจัดระบบตาง ๆ ของ
โรงงาน เชน แสง สี เสียง การจัดวางอุปกรณเครื่องมือ เสนทางการเคลื่อนยายวัสดุในโรงงาน
5512304
การวิเคราะหความเปนไปไดและการบริหารโครงการ
3(3-0)
Feasibility Analysis and Project Management
ลักษณะและความหมายของการวางแผน กระบวนการในการวางแผนประเภทของแผน
ขอดีและขอจํากัดของการวางแผน บุคคลที่เกี่ยวของกับการวางแผน ลักษณะของแผนที่ดี การวางแผน
ภายใตภ าวการณ ที่เ ปลี่ ย นแปลง การวิเคราะหสภาพแวดลอมที่สงผลตองานการวางแผนปฏิบัติงาน
การจัดทําโครงการเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานและการเลือกใช การประเมินผลโครงการ
5512502
เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Economics
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร อุปสงคและอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค
ทฤษฎีการผลิต ตนทุนการผลิต ตลาดแขงขันสมบูรณ ตลาดผูกขาด ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด ตลาดผูขาย
นอยราย แนวคิดและบทบาทหน าที่ของนักเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม นโยบายรัฐบาล การวิเคราะห
อุตสาหกรรม
5513301
วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0)
Safety Engineering
หลักการขั้นพื้นฐานทางวิศวกรรม เพื่อการปองกันอุบัติเหตุในโรงงาน การวางแผนและ
มาตรการเพื่อความปลอดภัย ในโรงงาน การวางผังโรงงาน เพื่อลดอุบัติเหตุใหนอยที่สุด การออกแบบ
อุปกรณตาง ๆ เพื่อปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในงานเชื่อม งานไฟฟา งานที่เกี่ยวของกับเชื้อเพลิงและ
สารที่เปนพิษ การจัดหนวยงานเพื่อบริหารงานดานการวาง แผนเพื่อความปลอดภัย
5513501
กลยุทธการบริหารงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Management Strategy
แนวคิดและหลักการบริหารเชิงกลยุทธ มีความรูความเขาใจในกระบวนการกําหนดกล
ยุทธในการบริหารงานทางอุตสาหกรรม กระบวนการคิดและการตัดสินใจในการบริห ารอยางเปนระบบ
ความเปนผูนํา วัฒนธรรม และจรรยาบรรณของนักบริหาร ตลอดจนกระบวนการนํากลยุทธลงสูปฏิบัติที่มี
รายละเอียดในเชิงทฤษฎี และศึกษากรณีศึกษา
5513506
การจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Management
หลักการ องคประกอบพื้นฐานงานอุตสาหกรรม วิวัฒนาการจัดการทางอุตสาหกรรมและ
การผลิ ต ทฤษฎี พื้ น ฐานในการจั ด การอุ ต สาหกรรมและแนวคิ ด การบริ ห ารอุ ต สาหกรรมของ
นักบริหาร เทคนิคการแกปญหาในงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสมัยใหมกับการจัดการอุตสาหกรรม
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)
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5513507

การเขียนรายงานดานเทคนิคและการนําเสนอ
3(3-0)
Technical Report and Presentation
รู ป แบบของการเขี ย นรายงานด า นเทคนิ ค ได แ ก การรายงานผลต อ การผลิ ต
การรายงานผลตอการผลิต การรายงานการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล การรายงานผลการตรวจซอม
เครื่องจักรกล สภาพการทํางาน การเกิดอุบัติเหตุ ปญหาและอุปสรรคในการทํางานตลอดจนรายงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานอุตสาหกรรม
5513509
การจัดการโลจิสติกส
3(3-0)
Logistic Management
ความหมาย บทบาท กิจกรรมหลัก ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสินคาคงคลัง การจัดการวัสดุ การขนสง อุปกรณการขนสง การคลังสินคา
การจัดซื้อ การสงมอบ โลจิสติกสโลก การจัดองคกรโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพ วิธีควบคุมการปฏิบัติงาน
ดานโลจิสติกส
5514303
การศึกษาการทํางาน
3(3-0)
Work Study
การทํ า งานของคน วิ ธี จั ด เวลาทํ า งาน เทคนิ ค การสร า งแผนภู มิ ก ารผลิ ต หลั ก การ
เคลื่อนไหวแบบประหยัด ความเมื่อยลา การพักผอนขณะปฏิบัติงาน และวิธีการทํางานใหงายขึ้น วิเคราะห
การเคลื่อนไหวอยางละเอียด การจัดงานทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาเวลาการวัดผลงาน และการ
กําหนดมาตรฐานในการทํางานของคน
5514306
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
3(3-0)
Industrial Psychology and Organization
การปฏิบัติทางอุตสาหกรรม และผลของการปฏิบัติทางอุตสาหกรรมที่มีตอมนุษย ทฤษฎี
องคการ ความเป นมาของจิ ต วิทยาอุ ต สาหกรรมและองคการ แนวความคิดที่สําคัญของจิตวิทยามา
ประยุกตกับปญหาที่นาสนใจ เชน ทัศนคติ แรงจูงใจ ความคับของใจ ความเหนื่อยลา ความปลอดภัย
การสื่อสารและการเปนผูนํา ตลอดจนวิธีแกปญหาของมนุษยในอุตสาหกรรมและองคกร
5514311
การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0)
Production Planning and Control
ระบบการวางแผนผลิ ตในกระบวนการผลิตแบบตาง ๆ โดยเริ่มตั้งแตการ พยากรณ
การผลิต การวางแผนกําลังการผลิต และการวางแผนโครงการในการทํางานแตละโครงการ การควบคุม
พัสดุ คงคลัง การควบคุมตนทุนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งการแกปญหาการวางแผนและ
ควบคุมการผลิต
5514501
มนุษยสัมพันธในการบริหารงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Human Relations in Industrial Management
ความหมายและความสําคัญของหลักการมนุษยสัมพัน ธ ความตองการของมนุษย
กระบวนการกลุม ความพึงพอใจ แรงจูงใจ การสื่อสารในองคการอุตสาหกรรม เทคนิคการสราง
มนุษยสัมพัน ธ ยุทธศาสตรกับมนุษยสัมพันธ บทบาทของมนุษยสัมพันธตอการจัดการอุตสาหกรรมใน
ปจจุบันและอนาคต
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5514503

การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Productivity Improvement
ความหมาย หลักการและวิธีการเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม แนวทางและเทคนิค
การเพิ่ มผลผลิต เครื่ องมื อในการเพิ่ มผลผลิต การวัดการเพิ่มผลผลิต การปรับปรุงนวตกรรมการเพิ่ม
ผลผลิต และกลยุทธในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน รวมถึงเทคนิคตาง ๆ ในการลดความสูญเปลา
5514507
การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Efficiency Development
ความหมาย ขอบเขต ปรัชญาและอุดมการณในการพัฒนาตนเองในงานอุตสาหกรรม
เช น บุคลิ กภาพและการสํ ารวจบุ คลิกภาพ การปรับแตงบุคลิกภาพของตนเอง และผูอื่น ตามความ
ตองการของมนุษย คานิยมการสํ ารวจ และการแลกเปลี่ยนคานิย ม คานิยมที่สัมพันธกับการทํางาน
วัฒ นธรรมในการทํางาน การตั้ งเปาประสงคของชีวิตและการทํางาน การสํารวจความรูสึก ปญหา
อุปสรรคและวิธีการพิชิตอุปสรรคในการทํางาน การสรางความเชื่อมั่นในตนเอง รวมถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทํางาน
5514509
การบริหารการเงินในงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industries Financial Management
แนวคิดทางการเงิน วัตถุประสงคและหนาที่ของการเงิน การวิเคราะหงบการเงิน และ
จุดคุมทุนในงานอุตสาหกรรม การวิเคราะหความเสี่ยงและผลตอบแทน การวางแผนและการพยากรณทาง
การเงิ น การบริ ห ารสิ น ทรั พย ห มุ น เวี ย น การจัดหาเงิน ทุน ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว
เทคนิคและวิธีการตัดสินใจลงทุน ยุทธวิธีในการจัดโครงสรางทางการเงิน นโยบายเงินปนผล การรวม
กิจการ การฟนฟูและเลิกกิจการ
5514902
สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
3(2-2)
Seminar on Industrial Management Technology
หลั กการจั ด การสัมมนาในแบบตาง ๆ จัดการสัมมนาในและ/หรือนอกหองเรีย นเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณในการจัดการอุตสาหกรรมระหวางนักศึกษา อาจารย วิทยากร ที่มีป ระสบการณ
ตางกัน เพื่อหาแนวทางแกปญหา และวิธีดําเนินการจัดการอุตสาหกรรมใหมีประสิทธิภาพ
กลุมวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
บังคับ 15 หนวยกิต
5543107

การออกแบบโดยใชคอมพิวเตอรชวย 1
2(1-2)
Computer Aided Design 1
หลักการ และวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการสรางภาพดวยคอมพิวเตอรเทคนิค
การสรางภาพสองมิติ เชน ภาพลายเสน ภาพประกอบเรื่องราว ภาพทางการออกแบบกราฟก ฯลฯ ฝก
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพื่อชวยในการออกแบบโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
5543111
การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4
3(2-2)
Industrial Product Design 4
จรรยาบรรณและหลักปฏิบัติของนักออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (Ethics and
Practices) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property) เชน สิทธิบัตร (Patent)
ลิ ข สิ ท ธิ์ (Copyright)
ฯลฯ เน น การออกแบบเขี ย นแบบสํ า หรั บ การขอลิ ข สิ ท ธิ์ แ ละสิ ท ธิ บั ต ร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)
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ฝกปฏิ บัติ การออกแบบ การนํ าความรู เ ชิงชางภูมิปญญาไทยมาออกแบบปรับปรุงผลิตภัณฑเดิม (Redesign) พัฒนาเปนผลิตภัณฑรวมสมัยเพื่อนําไปสูแนวคิดใหม
5543113
การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 5
3(2-2)
Industrial Product Design 5
วางแผนการออกแบบ การเตรียมงานขั้นแรก วิธีการคนควาวิจัยการวิเคราะหขอมูลและ
ปจจัยตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบการออกแบบผลิตภัณฑในระบบอุตสาหกรรม (Mass Production)
การทํ า รายการประกอบและประมาณราคา ฝ กปฏิ บั ติก ารออกแบบผลิต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมด า น
สาธารณประโยชน สามารถผลิ ต ในระบบอุ ต สาหกรรม เน น ปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนการออกแบบตาม
มาตรฐานสากล
5543118
วิถีชีวิตรวมสมัยและแนวโนมเทคโนโลยีผลิตภัณฑ
2(1-2)
Contemporary lifestyle and Trend of Product Technology
เปรียบเทียบวิถีชีวิตของคนในสังคมเมืองและนอกเมืองในปจจุบัน ในรูปแบบตางๆ ความ
แตกตางระหวางสั งคมไทยกั บสั งคมตะวั นตก ดานเทคโนโลยี วัฒนธรรม ประเพณี รสนิยม วิเคราะห
แนวโนมและความนิยม ฝกปฏิบัติเปรียบเทียบและออกแบบผลิตภัณฑในลักษณะที่เกี่ยวของ
5544901
การออกแบบนิพนธ
4(2-4)
Thesis Design
วิชาบังคับกอน : 5543901 วิธีวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
การบู ร ณาการความรู ที่ ศึ ก ษามาตลอดหลั ก สู ต ร เพื่ อ สร า งสรรค ผ ลงานด า น
การออกแบบผลิตภัณฑ โดยการศึกษาทฤษฎี วิธีการ การเสนอโครงการวิจัยรายบุคคล พรอมวิเคราะห
ขอมูลประกอบการออกแบบผลิตภัณฑ การจัดทําภาคนิพนธและผลงานทางออกแบบผลิตภัณฑ โดยการ
คนควาดวยตนเอง ภายใตการควบคุมของที่ปรึกษาโครงการ
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
เครื่องมืออุปกรณและเครื่องจักรที่ใชกับงานไม กระบวนการแปรรูปในเชิงอุตสาหกรรม กระบวนการขึ้น
รูปและการตกแตงสีผิวการแกะสลักไมและการฉลุไม การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑไม ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบและขึ้นรูปผลิตภัณฑไมเปนวัสดุหลัก
5542403
การออกแบบเฟอรนิเจอร 3
3(2-2)
Furniture Design 3
รูปแบบและหลักการออกแบบเฟอรนิเจอรติดตั้งถาวร (Built-in Furniture) ระบบ
ประสานทางพิกัด (Modular system Furniture) สรีระรางกายมนุษยที่สัมพันธกับเฟอรนิเจอร สัดสวน
ของเฟอรนิเจอรกับการใชสอยและสภาพแวดลอม โครงสรางเฟอรนิเจอร การวิเคราะห การแกป ญหาใน
การออกแบบเฟอรนิเจอร การเลือกใชวัสดุและการตกแตงผิวเฟอรนิเจอรที่เหมาะสม ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบเขี ย นแบบและพั ฒ นาทั ก ษะในงานเฟอร นิ เ จอร การทํ า หุ น จํ า ลอง และการทํ า ต น แบบ
(Prototype)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)
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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 กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑที่ใชบรรจุผลิตผลทางอุตสาหกรรมเพื่อการขนสง
กระบวนการผลิต มาตรฐานสากลบนบรรจุภัณฑ การนําองคประกอบมาประยุกตออกแบบกราฟกสําหรับ
ผลิตภัณฑตางๆ ระบบการพิมพและเครื่องจักร ฝกปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ ผลิตผลทางอุตสาหกรรม
เพื่อการขนสง โดยเนนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลและทําบรรจุภัณฑตนแบบ
5543103
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ
3(2-2)
Product Design Technology and Innovation
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี แ ละนวั ตกรรมการออกแบบผลิ ต ภั ณฑ ใ หม ๆ เพื่ อนํ า มา
ประยุ กต ใช ในการออกแบบผลิ ต ภั ณฑ อุตสาหกรรม ฝกปฏิบัติการออกแบบพัฒ นาผลิตภัณฑใหม
(New Product) การสรางจินตภาพ (Image) ของผลิตภัณฑใหเหมาะกับปจจุบันและอนาคต
5543109
คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ 2
3(2-2)
Computer Aided Design 2
ฝกเทคนิคและวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ โดยเนนการ
สรางภาพ 2 และ 3 มิติ การสรางภาพเคลื่อนไหว การสรางสื่อประเภทตางๆ ฝกทักษะการออกแบบ
ผลิตภัณฑโดยการใชโปรแกรมประยุกต เพื่อการออกแบบกราฟกสิ่งพิมพบนผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ
5543117
การประหยัดพลังงานในงานออกแบบผลิตภัณฑ
3(2-2)
Saving Energy in Product Design
การจัดการพลังงานรางกายมนุษย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลกระทบตอการ
อนุ รั กษ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณฑ โ ดยการเลือกใชพลัง งานสิ่งแวดลอมอยางสมดุล และยั่งยืน ฝกออกแบบ
ผลิตภัณฑที่สามารถประหยัดพลังงานในผลิตภัณฑและการประหยัดพลังงานมนุษย เนนการออกแบบ
ผลิตภัณฑที่สามารถประหยัดพลังงานจากแหลงกําเนิดตางๆ
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
ฝ ก ปฏิ บั ติ อ อกแบบเฟอร นิ เ จอร ที่ มี โ ครงสร า งซั บ ซ อ น การทดสอบเฟอร นิ เ จอร
การวิ เ คราะห แก ไ ขจุ ด บกพร อ งของเฟอร นิ เจอร การคาดการณ แนวโนม ในอนาคต การคั ดลอก
(Reproduction) เฟอรนิเจอรคลาสสิกเพื่อการอนุรักษ การทํารายการประกอบแบบและการประมาณ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)
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ราคา ฝกปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบและพัฒนาทักษะเฟอรนิเจอร การเขียนแบบเทาจริง และทํา
หุนจําลอง หรือผลิตภัณฑตนแบบ
5543701
การออกแบบบรรจุภัณฑ 4
3(2-2)
Package Design 4
หลักการออกแบบบรรจุภัณฑโดยการประยุกตใชวัสดุตางชนิดมาบูรณาการความรูดาน
บรรจุภัณฑ นํามาสรางสรรคผลงานดานการออกแบบบรรจุภัณฑ ฝกปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ
เฉพาะอยาง โดยการศึกษาทฤษฎีและขอมูลที่เกี่ยวของ วิเคราะหขอมูลประกอบการออกแบบบรรจุภัณฑ
โดยเนนโครงการออกแบบที่สามารถแกปญหาในบรรจุภัณฑ
5543901
วิธีวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
2(1-2)
Research Methodology for Industrial Product Design
หลักการ ระเบียบวิธีการวิจัย สถิติ การเขียนรายงานผลการวิจัย ฯลฯ เพื่อนําขอมูลไปใช
ประกอบการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมปฏิ บั ติ ก ารค น คว า วิ จั ย ในหั ว ข อ เรื่ อ งที่ กํ า หนด
สรุ ป เป น ผลงานออกแบบและภาคนิ พนธ โ ดยการกํา หนดพรอ มเสนอหั ว ขอ โครงงานออกแบบนิพ นธ
ประเมินความเปนไปไดของโครงการในดานตางๆ เชน วัสดุ ความคุมทุน ฯลฯ
กลุมวิชาเทคโนโลยีกอสราง
บังคับ
5563103
เทคโนโลยีสมัยใหมในงานกอสราง
3(3-0)
Modern Technology in Construction
แนวทางการบริ ห ารเทคโนโลยี ส มั ย ใหม การใช ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศใน
อุตสาหกรรมการกอสราง ระบบกอสรางแบบสําเร็จรูป เทคโนโลยีการนําวัส ดุที่เหลือใช และวัสดุกอสราง
แนวใหมที่ประหยัดพลังงานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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
การวิ เ คราะห โ ครงสร า งแบบดี เ ทอร มิ เ นต และอิ น ดี เ ทอร มิ เ นตที่ รั บ น้ํ า หนั ก คงที่
การวิเคราะหคาน โครงขอหมุน และโครงขอแข็ง การคํานวณระยะโกงของโครงสราง
5564602
โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
3(3-0)
Reinforced Concrete Structure
วิชาบังคับกอน : 5563602 การวิเคราะหโครงสราง
พื้น ฐานเกี่ ย วกั บ โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก หลักทฤษฎีที่ใชในการออกแบบ แนว
ปฏิบัติและขอกําหนดตามกฎหมายในการควบคุมงานกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลักการเบื้องตน
ในการออกแบบโครงอาคารประเภทคาน เสา พื้น บันได ฐานราก และกําแพงกันดิน โดยวิธีหนวยแรงใช
งาน และวิธีกําลัง
5564606
ปฐพีกลศาสตร
3(2-2)
Soil Mechanics
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)
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คุณสมบัติพื้นฐานของดิน การเจาะสํารวจดิน การจําแนกประเภทของดินทางวิศวกรรม
การไหลซึมของน้ําในมวลดิน ความเคนในดิน การยุบอัดตัวของดิน การรับกําลังแรงเฉือน และกําลังแบก
ทานของดิน เสถียรภาพของความลาด การบดอัดและการปรับปรุงคุณภาพดิน การทดสอบหาคุณสมบัติ
ทางวิศวกรรมเบื้องตนของดินในหองปฏิบัติการและการเขียนรายงานผลการทดสอบดิน
5564901
โครงงานทางเทคโนโลยีกอสราง
3(1-3)
Construction Technology Project
การกําหนดหัวขอศึกษาคนควาทางเทคโนโลยีกอสราง ซึ่งเปนที่สนใจของนักศึกษาโดย
การกํ า หนดเป า หมาย ความสํ า คั ญ และที่ ม าของป ญหา และวัต ถุ ป ระสงคข องโครงงาน ทฤษฎี แ ละ
วรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข อ ง การวางแผนดํ า เนิ น งานทดลองหรื อ เก็ บ ข อ มู ล การจั ด หาวั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ
การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษา การนําเสนอและสรุปผลโครงงาน ภายใตการกํากับดูแลของอาจารย
ที่ปรึกษาโครงงาน
วิชาเลือก
5563101

วัสดุกอสราง
2(2-0)
Construction Materials
คุณสมบัติทางกายภาพและทางวิศวกรรม และความทนทานของวัสดุที่นํามาใชกับงาน
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
พื้นฐานการเขียนแบบเบื้องตนดวยคอมพิวเตอร เครื่องมือและเทคนิคของการสรางภาพ
2 และ 3 มิติ หลักทั่วไปของการ เขียนแบบกอสราง โดยใชคอมพิวเตอร
5563104
เทคโนโลยีสมัยใหมในงานกอสราง
3(3-0)
Modern Technology in Construction
แนวทางการบริ ห ารเทคโนโลยี ส มั ย ใหม การใช ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศใน
อุตสาหกรรมการกอสราง ระบบกอสรางแบบสําเร็จรูป เทคโนโลยีการนําวัสดุที่เหลือใช และวัสดุกอสราง
แนวใหมที่ประหยัดพลังงานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)
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หลั กการควบคุ มและตรวจงานกอสราง หลักปฏิบัติในการควบคุมและการตรวจงาน
ประเภทตางๆเชน งานดินและงานฐานราก งานคอนกรีตเสริมเหล็ก งานไมงานเหล็ก งานสถาปตยกรรม
และงานระบบ และ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
5564102
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลงานกอสราง
2(2-0)
Construction Equipment Technology
ประเภทและการเลือกใชเครื่องจักรกลในงานกอสราง การจัดการ การบํารุงรักษา และ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีใหมเกี่ยวกับเครื่องจักรกลกอสราง
5564103
การวิเคราะหความวิบัติในงานกอสราง
3(3-0)
Construction Failure Analysis
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ทั้งในระหวางและหลังการกอสราง
อัตราสวนความปลอดภัยของโครงสรางอาคาร ลักษณะของการวิบัติในรูปแบบตางๆ เชน รอยราว หรือ
การทรุดตัวขององคอาคาร การกัดกรอนและการเสื่อมสภาพของโครงสราง การวิบัติที่เกิดจากการกอสราง
ที่ผิ ด แบบหรื อคุณภาพต่ํ า การวิ บั ติ ที่เ กิดจากเพลิงไหม การวิบัติที่เกิดจากการดัดแปลงตอเติมอาคาร
วิธีการวินิจฉัยปญหาและแกไขเบื้องตน
5564604
โครงสรางไมและเหล็ก
3(3-0)
Timber and Steel Structure
วิชาบังคับกอน : 5563602 การวิเคราะหโครงสราง
พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสรางไมและเหล็ก หลักทฤษฎีที่ใชในการออกแบบ แนวปฏิบัติและ
ขอกําหนดตามกฎหมายในการควบคุมงานกอสรางอาคารไมและเหล็ก หลักการเบื้องตนในการออกแบบ
องคอาคารตางๆ ที่รับแรงอัด แรงดึง และแรงดัด การออกแบบจุดเชื่อมตอของโครงสรางดวยสลักเกลียว
หมุดย้ํา และการเชื่อม
5564607
เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ
3(2-2)
Materials Testing Technology
หลักการและวิธีการทดสอบวัสดุประเภทไม เหล็กและคอนกรีต โดยวิธีการทั้งแบบทําลาย
และแบบไมทําลายในหองปฏิบัติการ และงานภาคสนาม การทดสอบหาคากําลังอัด กําลังดึง กําลังดัด
กําลังเฉือน กําลังบิดและกําลังการยึดเหนี่ยวของวัสดุ การแปลผลการทดสอบ การวิเคราะห
การสรุป
และการเขียนรายงานทางเทคนิคของการทดสอบ
5564608
เทคโนโลยีงานฐานราก
3(3-0)
Foundations Technology
วิชาบังคับกอน : 5564606 ปฐพีกลศาสตร
หลักการและวิธีการออกแบบฐานรากแบบตื้นและลึก การวิเคราะหเสถียรภาพของลาด
ดิน ระบบกําแพงกันดินและค้ํายัน การวิเคราะหการทรุดตัวของฐานราก การปรับปรุงคุณภาพดินและ
การเสริมกําลังฐานราก การทดสอบกําลังรับน้ําหนักของเสาเข็ม
5564615
การสํารวจเพื่อการกอสราง
3(2-2)
Construction Survey
การสํ ารวจที่เ กี่ ยวข องในงานกอสราง งานรังวัด การกําหนดจุดและวางแนวกอสราง
อาคาร การทํางานระดับเสนชั้นความสูง การคํานวณหาพื้นที่และปริมาตร ฝกปฏิบัติงานสํารวจ
5564701
เทคโนโลยีคอนกรีต
3(2-2)
Concrete Technology
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)
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คุณสมบั ติและการตรวจสอบคุณภาพการใชงานของซีเมนต มวลรวมน้ํายาเคมีผ สม
คอนกรี ต การออกแบบส วนผสมคอนกรีต การทดสอบคอนกรีตและวัส ดุมวลรวม การเทคอนกรีต
ใตน้ํา วิธีพิเศษของงานคอนกรีต ฝกปฏิบัติงานคอนกรีตพื้นฐาน
5564707

ชลศาสตรเบื้องตน
3(2-2)
Introduction to Hydraulics
คุณสมบัติของของไหล หลักการการไหลของของไหล การไหลในทางน้ําเปด การไหลใน
ทอ การวัดอัตราการไหล ทฤษฎีและหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับงานระบายน้ํา อาคารและโครงสรางทางชล
ศาสตร ฝกปฏิบัติชลศาสตรเบื้องตน
5564708
ระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร
3(3-0)
Sanitation System in Building
วิชาบังคับกอน : 5564707 ชลศาสตรเบื้องตน
การจัดระบบการจายน้ําภายในอาคาร ระบบถังน้ําสูง ระบบถังอัดความดัน ระบบการ
จายน้ําโดยตรง การหาขนาดของทอประปา การหาขนาดของทอน้ําทิ้งและโสโครก การหาขนาดของทอ
น้ําฝนของอาคาร
5564904
สัมมนาเทคโนโลยีกอสราง
2(2-0)
Seminar on Construction Technology
การค น คว า ข อมู ล และการนําเสนอความกาวหนาทางวิช าการใหมๆ ในหัว ขอทาง
เทคโนโลยีกอสราง หรือสาขาที่เกี่ยวของ การเขารวมฟงบรรยายพิเศษโดยผูเชี่ยวชาญ และรวมอภิปรายใน
กิจกรรมสัมมนาของสาขาวิชาฯ
5712501
กฏหมายและพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
3(3-0)
Laws and Building Acts
หลักกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวของกับงานกอสรางอาคาร ระเบียบขอบังคับในการยื่นขอ
อนุ ญาตปลู ก สร างอาคารใหม และดั ด แปลงอาคารเดิม พระราชบั ญญัติควบคุ มอาคารและอาคารชุ ด
กฎหมายวาดวยการตรวจสอบอาคาร
กลุมวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
บังคับ
5573103
การวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม
3(1-4)
Industrial Measurement and Control
หลักการเกี่ยวกับการวัดและการควบคุม อุปกรณทรานสดิวเซอร การตรวจวัดแสง
การตรวจวั ด อุ ณหภู มิ การตรวจวั ด ความดัน การตรวจวัดระดับ
การตรวจวัดอัตราการไหล
การวิเคราะหหลักการควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม ระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติและปฏิบัติ
ตามรายวิชา
5573302
โรงตนกําลังและสถานียอย
3(3-0)
Power Plant and Substation
เสนโคงภาระโหลด เสนโคงภาระแบบชวงเวลาและตัวประกอบภาระ แหลงกําเนิด
พลังงาน โรงไฟฟาพลังน้ํา โรงไฟฟาไอน้ํา โรงไฟฟาพลังความรอนรวม โรงไฟฟากังหันกาซ โรงไฟฟาดีเซล
โรงไฟฟานิวเคลียร การเลือกชนิดของโรงไฟฟาและจํานวนหนวยผลิตที่เหมาะสม สถานีไฟฟายอย
5573601
การใชโปรแกรมทางไฟฟา
3(1-4)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)
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Electrical Programming Usage
โปรแกรมจําลองสถานการณทางไฟฟาโปรแกรมเขียนแบบทางไฟฟา
คณิตศาสตรทางและปฏิบัติตามรายวิชา

และโปรแกรม

5573605

ไมโครคอนโทรลเลอร
3(1-4)
Microcontroller
สถาปตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร การเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี้หรือภาษา
ระดับสูงการออกแบบฮารดแวรของระบบไมโครคอนโทรลเลอร การเชื่อมตอหนวยความจําระบบอินพุท
ระบบเอาทพุท และอินเตอรรัพตและปฏิบัติตามรายวิชา
5574905
โครงการพิเศษ
3(0-6)
Special Project
การคนควาหัวขอโครงการที่สอดคลองกับสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา การวิเคราะห
ขอมูล การเขียนรายงานโครงการพรอมการเสนอผลงานใหเกิดประโยชนตอสาขาวิชา หรือสังคมและ
ทองถิ่น โดยอยูในการควบคุมของผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา นําเสนอผลงานตอคณะกรรมการสาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟาและปฏิบัติการเขียนโครงการตามรายวิชา
วิชาเลือก
5572102
การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟา
3(3-0)
Electrical Measurement and Instruments
การวัด หนวยของการวัด ความเที่ยงตรงและความแมนยําในการวัด การเก็บขอมูลในการ
วัด คาเฉลี่ย D’Arson Val Galvanometer โวลทมิเตอร แอมมิเตอร โอหมมิเตอร มัลติมิเตอร วงจร
บริดจแบบตางๆ หลักการของเครื่องวัดความถี่ ดิพมิเตอร การใชออสซิลโลสโคป
5572103
ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดไฟฟา
1(0-3)
Practice in Electrical Measurement and Instruments
ปฏิบัติการตามรายวิชาการวัดและเครื่องมือวัดไฟฟา
5572104
การวิเคราะหวงจรไฟฟา
3(3-0)
Electric Circuit Analysis
ทบทวนทฤษฎีวงจรไฟฟาพื้นฐาน วงจรอารซีและวงจรอารแอล วงจรอันดับสอง การ
วิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับเฟสเดียวและสามเฟส กําลังไฟฟากระแสสลับ การตอบสนองเชิงความถี่
อนุกรมฟูเรียร การแปลงฟูเรียร ผลการแปลงลาปลาซ
5572203
การติดตั้งไฟฟา
3(3-0)
Electrical Installation
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับไฟฟา แผนผังไฟฟา เครื่องมือไฟฟา สายไฟฟา การตอลงดิน
การเดิ น สายไฟฟ า กระแสลั ด วงจร อุ ป กรณ ป อ งกั น ไฟฟ า มาตรฐานความปลอดภั ย ทางไฟฟ า
การประหยัดพลังงานไฟฟาและปฏิบัติตามรายวิชา
5572204
ปฏิบัติการติดตั้งไฟฟา
1(0-3)
Practice in Electrical Installation
ปฏิบัติตามรายวิชาการติดตั้งไฟฟา
5572602
การออกแบบระบบดิจิทัล
3(3-0)
Digital System Design
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)
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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
ลั ก ษณะคุ ณ สมบั ติ ข องกระแสแรงดั น ของสิ่ ง ประดิ ษ ฐ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ไดโอด
ทรานซิ ส เตอร วงจรตอบสนองเชิ ง ความถี่ วงจรขยายสัญ ญาณป อนกลับ ออป-แอมป วงจรกรอง
สัญญาณ
5572702
ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส
1(0-3)
Practice in Electronic Circuit
ปฏิบัติตามรายวิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส
5573306
เครื่องกลไฟฟา
3(1-4)
Electrical Machines
โครงสร างและหลั ก การทํ า งานของหม อ แปลงไฟฟ า เครื่ อ งกํ า เนิด ไฟฟ า กระแสตรง
มอเตอรไฟฟากระแสตรง มอเตอรแบบเหนี่ยวนําหนึ่งเฟสและสามเฟส เครื่องกําเนิดซิงโครนัส มอเตอร
ซิงโครนัส มอเตอรแบบเหนี่ยวนําหนึ่งเฟส
5573101
เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม
2(1-2)
Industrial Electrical Technology
ทบทวนความรูเบื้องตนทางฟสิกสทฤษฎีวงจรไฟฟากระแสตรง การวิเคราะหวงจรไฟฟา
ดวยวิธีตาง ๆ แมเหล็กไฟฟาและวงจรแปลงไฟฟาและการใชงาน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวงจรไฟฟา
กระแสสลับ การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับ ทั้งชนิดเฟสเดียวและหลายเฟส เครื่องจักรกลไฟฟาและ
การควบคุมเครื่องมือชนิดตาง ๆ ทฤษฎีการติดตั้งระบบไฟฟาในอาคารและนอกอาคาร
5573104
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทางไฟฟา
3(3-0)
Electrical Industrial Product Standards
วิวัฒนาการของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานทั่วไป 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)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)
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Electrical System Design
หลักการออกแบบระบบไฟฟา ผังการจายกําลังไฟฟามาตรฐาน และขอกําหนดของการ
ติดตั้งระบบไฟฟา แบบแปลนไฟฟา การประมาณโหลด การออกแบบขนาดและชนิดสายไฟฟา ระบบ
ส า ยดิ น ก าร คํ า นว ณก ระ แส ลั ด ว ง จร ไฟ ฟ า ก าร จั ด คว าม สั ม พั น ธ ข อง อุ ป กร ณ ป อง 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
ความรูพื้นฐาน 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
ความคิ ด เบื้ องต น เกี่ ย วกับหุน ยนต องคประกอบและโครงสรางของหุน ยนต ระบบ
ควบคุมและการขับเคลื่อน ตัวตรวจวัด การสรางชุดคําสั่งใหหุนยนต การสรางหุนยนต ภาษาควบคุม
หุนยนตและปฏิบัติตามรายวิชา
5574111
การบริหารโครงการไฟฟา
3(3-0)
Electrical Project Management
การวางพื้นฐานแนวคิดในการจัดการ และการบริหารโครงการ เทคนิคในการวางแผน
และควบคุ ม โครงการทางไฟฟ า โดยวิ ธี แ ผนภู ม แกนต ซี พี เ อ็ ม เพิ ร ท การวิ เ คราะห ก ารทํ า งานที่
ประหยัดเวลา และการเขียนโครงการทางไฟฟา
5574401
การสองสวาง
3(3-0)
Illumination
ความรูทั่วไปวิศวกรรมสองสวาง แหลงกําเนิดแสงทั่วไป แหลงกําเนิดแสงพิเศษ โคม
ไฟฟา ขอมูลทางแสงและการใชประโยชน การออกแบบระบบแสงสวางภายในอาคาร การออกแบบ
ระบบแสงสวางภายนอกอาคาร
5574403
การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
3(3-0)
Power System Analysis
การคํานวณโครงขายการสงและจายกําลังไฟฟา โหลดโฟลว การควบคุมโหลดโฟลว
การวิ เ คราะห ฟ อลท แ บบสมมาตรและไม ส มมาตร การป อ งกั น ระบบไฟฟ า เสถี ย รภาพชั่ ว ขณะ
การทํางานอยางประหยัดของระบบไฟฟากําลัง การจัดความสัมพันธของการฉนวนระบบสายดิน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)

หนา 29

กลุมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
บังคับ
5582103
การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
3(2-2)
Electronic Circuit Analysis
วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน กฎของโอหม วงจรอนุกรม วงจรขนาน วงจรผสม
การวิเคราะหวงจรแบบเมช แบบโนด เทวินินและนอรตัน การสงถายกําลังสู งสุด วงจรตัวเก็บประจุ วงจร
ตัวเหนี่ยวนํา ไซนูซอยดอล การวิเคราะหวงจรกระแสสลับ รวมทั้งฝกปฏิบัติตามรายวิชา
5583702
การเขียนโปรแกรมภาษาซี
3(2-2)
C Programming
หลักการและโครงสรางพื้นฐานของภาษาซี 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
โครงสร า งพื้ น ฐานของโปรเซสเซอร แ ละไมโครคอนโทรลเลอร ชนิ ด และระบบ
หน ว ยความจํ า ระบบการเชื่ อ มต อ กั บ อุ ป กรณ ภ ายนอก อุ ป กรณ ภ ายนอกพื้ น ฐาน การเขี ย น
โปรแกรมควบคุ มอยางงาย การออกแบบการเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอกและโปรแกรมการควบคุม
รวมทั้งฝกปฏิบัติตามรายวิชา
5584909
โครงงานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
3(2-2)
Electronic Technology Project
ประยุกตความรู วิธีการ และทักษะทางดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส เพื่อสรางเปนระบบ
อุปกรณ เครื่องมือ หรือเครื่องใช ตางๆ โดยคํานึงถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม เพื่อความยั่งยืนและพึ่งพาตนเองของชุมชนและสังคม
วิชาเลือก
5582101
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
3(2-2)
Electronic Circuit Design
การนําอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เชนไดโอด ทรานซิสเตอร ออปแอมป และอุปกรณ
อื่นๆ มาออกแบบเป นวงจร เชนวงจรเรียงกระแส วงจรขยาย วงจรเปรียบเทียบแรงดัน วงจรควบคุม
แรงดัน วงจรกรองสัญญาณ วงจรกําเนิดความถี่ วงจรแรงดันอางอิง วงจรดิฟเฟอรเรนเชียล เปนตน รวมทั้ง
ฝกปฏิบัติตามรายวิชา
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5582104

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
3(2-2)
Electronic Technology
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส เชนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส อุปกรณสารกึ่ง
ตัวนํา ไดโอด ทรานซิสเตอร อุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสกําลัง เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร วงจรอิเล็กทรอนิกส
เบื้องตน วงจรอนาล็อก วงจรดิจิตอล การประยุกตใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และฝกปฏิบัติตามรายวิชา
5582705
เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส
3(2-2)
Electronic Measuring Instruments
การวัด หนวยของการวัด ความเที่ยงตรงและความแมนยําในการวัด การเก็บขอมูลในการ
วัด คาเฉลี่ย กัลวานอรมิเตอร โวลตมิเตอร แอมปมิเตอร โอหมมิเตอร บริดจมิเตอร เครื่องมือวัดความถี่
ออสซิลโลสโคป รวมทั้งฝกปฏิบัติการสรางและ/หรือใชงานเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสชนิดตางๆ
5583404
เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร
3(2-2)
Sensors and Transducers
หลักการของการตรวจจับและการวัดคาสัญญาณตาง ๆ การวัดแรง การวัดความเร็ว
การวัดกําลัง อุปกรณทรานสดิวเซอร การวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดอุณหภูมิ การวัดความดัน การวัด
ระดับ การวัดอัตราการไหล การนําคาที่ไดไปใชงาน และฝกปฏิบัติตามรายวิชา
5583406

อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
3(2-2)
Industrial Electronics
อุ ป กรณ โ ซลิ ต สเตทที่ ใช ในงานอุ ตสาหกรรม ไทริ ส เตอร อุ ปกรณ ต รวจจับ อุ ณหภู มิ
ตรวจจับแสง วงจรหนวงเวลาและการใชงาน วงจรเรคติไฟเออร วงจรควบคุมแรงดัน วงจรขยายการ
ควบคุม แบบลําดับ การควบคุมเชิงตัวเลข การประยุกตใชงานอุตสาหกรรมของไทริสเตอร และฝกปฏิบัติ
ตามรายวิชา
5583408
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3(2-2)
Automatic Control System
การควบคุมอัตโนมัติและหลักการแบบลูปปดวงจรและเปดวงจร ระบบควบคุมลูปปด
วงจรโดยอัตโนมัติ อุปกรณตางๆ ที่ใชในระบบควบคุม อุปกรณในการวัดและตรวจจับ การวัดแรง การ
วัดความเร็ว การวัดกําลัง อุปกรณทรานสดิวเซอรชนิดตาง ๆ การวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดอุณหภูมิ การ
วั ด ความดั น การวั ด ระดั บ การวั ด อั ต ราการไหล การวิ เ คราะห วิ ธี ก ารควบคุ ม กระบวนการทาง
อุตสาหกรรม และฝกปฏิบัติตามรายวิชา
5583504
เทคโนโลยีการสื่อสาร
3(3-0)
Communication Technology
ความรูพื้นฐานของการสื่อสาร องคประกอบของการสื่อสาร การสื่อสารระยะไกล รูปแบบ
ของการสื่อสารระยะไกล หลั กการ เทคนิค และวิธีการของเทคโนโลยีการสื่อสารสมัย ใหมที่มีใชอยูใน
ป จ จุ บั น ทั้ ง ระบบอนาล็ อ กและระบบดิ จิ ตอล ทั้ ง แบบใช ส ายเป น ตั ว นํา และแบบไร ส าย แนวโน มของ
เทคโนโลยีการสื่อสารในอนาคต
5583506
การสื่อสารเสนใยนําแสง
3(2-2)
Fiber Optic Communication
พื้นฐานของระบบการสื่อสารดวยเสนใยแสง ชนิดของใยแกวนําแสง การแพรกระจายแสง
ต น กํ า เนิ ด แสงที่ ใช ใ นระบบสื่ อ สารใยแสง คุ ณสมบัติของใยแสง การมัล ติ เพล็ กซ หนว ยที่ใชวั ดแสง
แหลงกําเนิดแสง และอุปกรณรับและสงแสง รวมทั้งฝกปฏิบัติตามรายวิชา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)
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5584301

เทคโนโลยีโทรทัศน
3(2-2)
Television Technology
หลักการของเครื่องรับโทรทัศน ระบบและมาตรฐานตาง ๆ ของโทรทัศน เทคนิคการ
จัดการสัญญาณโทรทัศน อุปกรณหองสง อุปกรณการถายภาพ ระบบการสงและรับสัญญาณโทรทัศน
โดยทั่วไป การสงและรับโทรทัศนผานดาวเทียม ระบบโทรทัศนแบบดิจิตอล และฝกปฏิบัติตามรายวิชา
5584303
เทคโนโลยีโทรศัพทเคลื่อนที่
3(3-0)
Mobile Phone Technology
ระบบโทรศั พ ท บ า น และโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ หลั ก การและขั้ น ตอนการทํ า งานของ
ชุมสายโทรศัพท ขายสายโทรศัพท การทํางานของโทรศัพทระบบตาง ๆ การเชื่อมโยงโครงขาย การ
เชื่อมโยงสัญญาณ การสงสัญญาณระหวางโทรศัพทกับสถานีฐาน สถานีฐานกับชุมสาย ระบบ Signaling
ตาง ๆ โทรศัพทเคลื่อนที่ยุคตาง ๆ
5584302
เทคโนโลยีหุนยนต
3(2-2)
Robotic Technology
แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับหุนยนต ประเภทและโครงสรางของหุนยนต ระบบควบคุมและ
การขับเคลื่อน การประมาณคาทางโคจร การใชประโยชนของหุนยนต การออกแบบและสรางหุนยนต
การสรางชุดคําสั่งเพื่อควบคุมหุนยนต ตัวตรวจวัดและตรวจจับของหุนยนต แนวโนมเทคโนโลยีหุนยนต
และฝกปฏิบัติตามรายวิชา
5584703
การประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอร
3(2-2)
Microcontroller Applications
การใชขบวนการทางเทคโนโลยี และความรูดานอิเล็กทรอนิกส เพื่อสรางชิ้น งานที่มี
ความเชื่อถือได โดยใชไมโครคอนโทรลเลอรและอุปกรณสนับสนุนตาง ๆ การสรางชุดคําสั่งควบคุมดวย
ภาษาใดภาษาหนึ่ง รวมทั้งฝกปฏิบัติตามรายวิชา
5584713
การซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร
3(2-2)
Microcomputer Maintenance
โครงสรางทางดานฮารดแวรคอมพิวเตอร หนวยประมวลผลกลาง หนวยความจํา หนวย
รับสงขอมูล อุปกรณตอพวงตาง ๆ การทํางานของระบบปฏิบัติการและซอฟตแวรที่เกี่ยวของ หลักการ
ตรวจซอมและบํารุงรักษาอุปกรณไมโครคอมพิวเตอรทั่วไป รวมทั้งฝกปฏิบัติตามรายวิชา
5584902
การบริหารงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส
3(3-0)
Electronic Research Management
พื้นฐานแนวความคิดในการวิเคราะหและวิจัยในงานดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส การ
นิยามปญหา วิธีการทางวิทยาศาสตร การบริหารโครงการวิจัย การสรางและใชงานแผนภูมิแกนต เพิท/ ซี
พีเอ็ม ระเบียบวิธีการวิจัย การวางแผน การวิเคราะหและควบคุมงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส
5584908
อิเล็กทรอนิกส

สัมมนาทางอิเล็กทรอนิกส
3(2-2)
Seminar on Electronics
สั ม มนาและบรรยายพิ เ ศษในหั ว ข อ และเนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ วิ ช าชี พ เทคโนโลยี
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กลุมวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
บังคับ
5593705
เทอรโมไดนามิกสวิศวกรรม
3(3-0)
Engineering Thermodynamics
สมบัติทางเทอรโมไดนามิกส กฎทางเทอรโมไดนามิกส งานและความรอน พลังงานและ
ความสัมพันธของพลังงาน ระบบปด ระบบเปดที่มีการไหลคงตัวและสภาวะคงตัว เครื่องยนต ความรอน
ปมความรอนและเครื่องทําความเย็น เอนโทรป การเปลี่ยนรูปพลังงาน แกสอุดมคติ กระบวนการทาง
เทอรโมไดนามิกส พื้นฐานการถายเทความรอนเบื้องตน
5593706
กลศาสตรของไหล
3(3-0)
Fluid Mechanics
สมบัติของของไหล ความดันในของไหล แรงที่ของไหลกระทํากับวัตถุอยูนิ่ง ประเภท
ของการไหล แรงและโมเมนตัมของการไหล การวิเคราะหเชิงมิติและความคลายคลึง การสูญเสียในทอ
การออกแบบทอ การวัดและเครื่องมือวัดอัตราการไหล การไหลแบบอัดตัวไมได
5593707
การถายเทความรอน
3(3-0)
Heat Transfer
พื้นฐานการถายเทความรอนโดยการนํา การพาและการแผรังสี คํานวณหาอุณหภูมิและ
ความรอน การนํ าความร อนสภาวะสม่ําเสมอและไมสม่ําเสมอในหนึ่งมิติและสองมิติ การหาคาฉนวน
ความรอน การใชวิธีไฟไนตดิฟเฟอรเรนทมาชวยในการแกปญหาการนําความรอน รูปแบบของการพา
ความรอนแบบอิสระและบังคับ การเลือกใชงานของอุปกรณการถายเทความรอน
5593715
กลศาสตรวิศวกรรม
3(3-0)
Engineering Mechanics
พื้ น ฐานการคํ า นวณและหลั ก การเบื้ อ งต น ของกลศาสตร แรงและโมเมนต ข องแรง
ระบบแรงและผลลัพธของระบบแรง การสมดุลและการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ การวิเคราะหแรงใน
ชิ้นสวนและโครงสรางเครื่องจักรกล แรงภายใตของไหลที่อยูนิ่ง จลศาสตรของอนุภาคและวัตถุ กฎขอที่
สองของนิวตัน
5594905
โครงงานเทคโนโลยีเครื่องกล
3(2-2)
Mechanical Technology Project
ปฏิ บั ติ ง านตามโครงการในโรงฝ ก งาน โดยสร า งหรื อ ปรั บ ปรุง ผลงานที่อ อกแบบไว
ฝกการวิเคราะหปญหาและการแกปญหาโดยนําเอาความรูที่ศึกษามาประยุกตใหเหมาะสมกับงานและใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด สงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคในการผลิตผลงาน เนนการปฏิบัติงานรวมกันเปน
กลุมตามรูปแบบ
วิชาเลือก
5592501

เทคโนโลยีเครื่องกล
3(2-2)
Mechinery Technology
หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี สวนประกอบและการทํางานของเครื่องกลชนิด ตางๆ
ที่ไดพัฒนาทางเทคโนโลยีแลว เชน เครื่องยนต รถยนต เครื่องสูบน้ํา เครื่องตอกําลัง เครื่องกลในโรงงาน
อุตสาหกรรม เครื่องกลที่ใชในการเกษตร เปนตน ผลกระทบและการควบคุมมลพิษ วิเคราะห ปรับปรุง
และพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องกลที่ใชอยูในปจจุบัน
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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
พื้นฐานของการออกแบบเครื่องจักรกลและขอบขายขั้นตอนการออกแบบ การเลือกใช
วัสดุ ทฤษฎีและหลักการออกแบบเบื้องตน ความเคนผสม ทฤษฎีความเสียหายของชิ้นงานเครื่องจักรกล
การออกแบบสําหรับการแตกราวเนื่องจากความลา การออกแบบรอยตอดวยหมุดย้ํา สลักเกลียวยึด สปริง
เพลา คับปลิ้ง และสกรูสง
5593709
การวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
3(2-2)
Measurement and Instrumentation in Industry
ทฤษฎี การวั ด และเครื่ องมือวั ดปริ มาณต างๆ เช น ระยะขจัด ความเครี ย ด ความเร ง
อุณหภูมิและอัตราการไหล เปนตน เทคนิคการบันทึกแจกแจงและปรับขอมูล การรวบรวมและแจกแจง
ขอมูลจากสวนกลางเพื่อผลทวงการติดตามและการควบคุมกระบวนการผลิต จัดใหมีการฝกปฏิบัติตาม
ความเหมาะสม
5593711
ไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม
3(2-2)
Industrial Hydraulics
ชิ้นสวนและอุปกรณของระบบไฮดรอลิคส น้ํามัน ระบบปรับสภาพน้ํามันไฮดรอลิคส
อุปกรณสรางระบบการไหลและทอทางน้ํามันไฮดรอลิคส การออกแบบวงจรและการคํานวณ จัดใหมี
การฝกปฏิบัติตามความเหมาะสม
5593712
นิวแมติกสอุตสาหกรรม
3(2-2)
Industrial Pneumatics
ชิ้นส วนและอุปกรณ ของระบบนิวแมติกส การผลิตลม การปรับสภาพและทอจายลม
การออกแบบวงจรนิ ว แมติ ก ส อุ ป กรณ พิ เ ศษที่ ใ ช ใ นระบบนิ ว แมติ ก ส แ ละการบํ า รุ ง รั ก ษา จั ด ให มี
การฝกปฏิบัติตามความเหมาะสม
5593717
กลศาสตรวัสดุ
3(3-0)
Material Mechanics
สมบัติของวัสดุทางดานความเคนและความเครียดในขั้นพื้นฐาน การเปลี่ยนรูปของวัสดุ
ภายใตภาระกรรม การบิดตัวของเพลากลมและเพลากลวง โมเมนตแรงเฉือนและการโกงตัวของคาน
ความเคนจากการโกงตัวของคานที่แกปญหาไดโดยทางสถิตยศาสตร ความเคนและความเครียดบนระนาบ
การวิเคราะหความเคนผสม
5593718
กลศาสตรเครื่องจักรกล
3(3-0)
Mechanics of Machinery
กลไกและชิ้นสวนเครื่องจักรกล การเคลื่อนที่ของชิ้นสวนเครื่องจักร ระบบกลไกแบบ
ตางๆ การหาความเร็วและความเรงในเครื่องจักรกล การสมดุลในชิ้นสวนเครื่องจักรกล
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5593719

ไฮดรอนิกสและนิวทรอนิกส
3(2-2)
Hydronics and Pneutronics
ชิ้นสวนและอุปกรณไฮดรอลิกสและนิวแมติกสที่ใชไฟฟาเปนสัญญาณควบคุม ตลอดจน
ศึกษาวิธี การทํางาน การออกแบบวงจร การตอวงจร การแกไข การประยุกตใชงานจริงและมีการตอ
รวมกับคอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพื่อการควบคุมการทํางานของไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
5593720
การเขียนแบบและออกแบบโดยใชคอมพิวเตอรชวย
3(2-2)
Computer Aided Drawing and Design
การใช ค อมพิ ว เตอร ม าช ว ยในงานเขี ย นแบบและออกแบบงานวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล
การสรางชิ้น งานแบบสองมิติ และสามมิติ เชน การเขียนแบบชิ้น สวนมาตรฐาน การเขีย นภาพตัด
การเขียนภาพประกอบ การเขียนภาพแยกชิ้น เปนตน การวิเคราะหชิ้น งานโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่
ทันสมัย
5594202
เครื่องยนตสันดาปภายใน
3(2-2)
Internal Combustion Engines
การทํางานของเครื่องยนตสันดาปภายในทั้งเครื่องยนตที่จุดระเบิดดวยประกายไฟและ
เครื่ อ งยนต ที่ จุ ด ระเบิ ด ด ว ยการอั ด สมบั ติ ข องอากาศและเชื้ อ เพลิ ง การผสมและการจ า ยเชื้ อ เพลิ ง
การสั น ดาป ระบบจุ ด ระเบิ ด กลวั ต ในทางอุดมคติที่ใชเชื้อเพลิงผสมอากาศเปน สารตัว กลางทํางาน
กลวัต ที่เ ปน จริ ง การซุ ปเปอรช าร ทและการกวาดลางไอเสีย การคํานวณและทดสอบสมรรถนะของ
เครื่องยนต
5594404
เทคโนโลยีพลาสติกและไฟเบอรกลาส
3(2-2)
Plastics and Fiber Glass Technology
หลักวิชาพื้นฐานที่วาดวยพลาสติกและโพลีเมอร ประวัติความเปนมาโครงสรางและสมบัติ
ของโพลี เ มอร กระบวนการการผลิ ต โพลีเมอร การประยุ กตใ ชส ารเติ มแตง กระบวนการการขึ้ น รู ป
ผลิ ต ภั ณ ฑ พ ลาสติ ก และไฟเบอร ก ลาส ความหมายของไฟเบอร ก ลาส วั ส ดุ อุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการผลิ ต
ผลิตภัณฑพลาสติกและไฟเบอรกลาส การออกแบบไฟเบอรกลาสเปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การเลือกใช
วัสดุอุปกรณตางๆ มาออกแบบสรางแมพิมพไฟเบอรกลาสจากวัสดุที่เปนธรรมชาติ เชน ไม โลหะ และ
อโลหะ การปฏิบัติการการขึ้นรูปผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส
5594503
พลังงานหมุนเวียน
3(3-0)
Renewable Energy
ชนิดและแหลงของพลังงานหมุนเวียนของโลกและภายในประเทศ ความรูพื้นฐานและ
เทคโนโลยีที่ใช ในกระบวนการเปลี่ย นรูปพลังงานจากพลังงานหมุน เวียน ไดแก พลังงานแสงอาทิตย
พลั งงานชีว ภาพ พลั งงานลม พลังงานน้ํา พลังงานคลื่น พลังงานความรอนใตพิภพ พลังงานจาก
อุณหภูมิแตกตางของน้ําทะเล พลังงานจากน้ําขึ้นน้ําลง การประเมินศักยภาพของพลังงาน
5594510
การอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Energy Conservation in Factory
สถานการณ ด า นพลั ง งานและแนวคิ ด ของการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน พระราชบั ญ ญั ติ ที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การใช พ ลั ง งานในโรงงานอุ ต สาหกรรม การตรวจสอบและวิ เ คราะห ก ารใช พ ลั ง งาน
การประหยัดพลังงานในระบบไอน้ํา การสูญเสียพลังงานความรอนในระบบการเผาไหม การใชฉนวนกัน
ความรอน การประหยัดพลังงานในระบบการทําความเย็นและปรับอากาศ ระบบหมอแปลงไฟฟาและ
การจายกระแสไฟฟา ระบบแสงสวาง ระบบการทําน้ํารอน และการนําระบบความรอนรวมมาใชใน
โรงงานอุตสาหกรรม
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5594701

วิศวกรรมยานยนต
3(3-0)
Automotive Engineering
ลักษณะ หนาที่ การทํางานของชิ้นสวนยานยนต คํานวณหาแรงขับเคลื่อนและแรงตาน
การเคลื่อนที่ สมรรถนะและคุณลักษณะของเครื่องยนต การทรงตัว และการบังคับเลี้ยวของรถขณะ
เคลื่อนที่ไปในทางตรง ทางโคง พลศาสตรของเบรค กลไก ระบบสงกําลังแบบสงผานคลัทช และการสง
กําลังผานของเหลว
5594705
ตนกําลังโรงจักร
3(3-0)
Power Plant
การผลิตกําลังงาน เชื้อเพลิงและการเผาไหม วัฏจักรของพลังงาน เครื่องกําเนิดไฟฟา
แบบเทอรไบน เครื่องกําเนิดไฟฟาพลังไอน้ํา เครื่องกําเนิดไฟฟาดวยเครื่องยนตกาซเทอรไบน เครื่อง
กําเนิดไฟฟาพลังน้ําตก เครื่องกําเนิดไฟฟาแบบไอน้ําดวยพลังงานนิวเคลียร ศึกษาคุณสมบัติของน้ําที่ใช
ในโรงงาน เครื่องกําเนิดพลังงาน การกําจัดมลภาวะที่เปนพิษในอากาศและน้ํา การคํานวณคาภาระของ
เครื่องกําเนิดไฟฟา การเลือกเครื่องกําเนิดไฟฟาเพื่อใหทํางานในชวงภาระสูงสุด 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
ทดลองการถ า ยเทความร อ นแบบต า งๆ การหาค า ความร อ นของเชื้ อ เพลิ ง การนํ า
ประโยชน ข องพลั ง งานแสงอาทิ ต ย ม าใช ใ ห เ ป น ประโยชน การทดลองในระบบเครื่ อ งทํ า ความเย็ น
การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต การวัดปริมาณไอเสียการเครื่องยนต
5594716
วิศวกรรมแปรสภาพผลิตผลเกษตร
3(2-2)
Agricultural Processing Engineering
คุณสมบัติทางกายภาพของผลผลิตเกษตร หลักการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต การแปร
รู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ ผั ก ผลไม แ ละอาหาร การออกแบบและเลือ กใชเ ครื่ องมื อ เครื่ องจั ก รหลั ง การเก็บ เกี่ ย ว
กระบวนการแปรรู ป ผลผลิ ต ภายในอุ ต สาหกรรมเกษตรและอาหาร เชน อุ ปกรณข นถ าย เครื่อ งมื อ
ทําความสะอาด เครื่องคัดขนาด เครื่องลดขนาด เครื่องแยกเชิงกล เครื่องอบแหง เครื่องดันผานเกลียวอัด
เครื่องคั้นน้ํา
กลุมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
บังคับ
5652101
การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
3(2-2)
Data Communication and Computer Network
หลักการพื้นฐานการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร การสงขอมูลดวยสัญญาณ
อนาล็อกและสัญญาณดิจิตอล สื่อและอุปกรณที่ใชในการสื่อสารขอมูล โพรโตคอล รูปแบบมาตรฐานโอเอส
ไอ และมาตรฐานอื่นๆ เทคโนโลยีและเครือขายการสื่อสารขอมูลแบบตางๆ การจัดการระบบเครือขาย
ตลอดจนการใชโปรแกรมดานการสื่อสารขอมูลสําหรับดูแลควบคุมอุปกรณตางๆ
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วิศวกรรมซอฟตแวร
3(2-2)
Software Engineering
การวางแผนโครงการ วัฏ จักรการพัฒนาซอฟตแวร การวิเคราะหความตองการของ
ระบบ การออกแบบสวนติดตอผูใช การพัฒนา เทคนิค กลยุทธในการทดสอบ การบํารุงรักษา การจัดการ
โครงงาน การประเมินผล การตรวจสอบคุณภาพ รวมถึงการใชเครื่องมือทางด านการทําวิศวกรรม
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
ทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการวิจัย การกําหนดหัวขอวิจัยวัตถุประสงค
และขอบเขตของการวิจัย การวางแผนการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การสรางแบบวิจัย การสราง
และใชเครื่องมือในการวิจัย ขั้นตอนในการวิจัย การเริ่มทําการวิจัย การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติ การแปลความหมายขอมูล การสรุปผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การเสนอ
ผลงานวิจัย และใหทําการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม โดยสอดคลองกับกลุมและ
วิชาที่เลือกเรียน โดยคํานึงถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศเพื่อ
การพึ่งพาตนเองของชุมชน และสังคมอยางมั่นคง โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการในสาขาวิชา
5654902

การศึกษาเอกเทศดานโปรแกรมคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
3(2-2)
Independent Study in Industrial Computer Programming
ปญหาทั่วไปและปญหาเฉพาะเรื่อง การเขียนอัลกอริทึม เพื่อแสดงขั้นตอนการแกปญหา
การเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอรภาษาใดภาษาหนึ่งหรือหลายภาษา เพื่อใชงานหรือแกปญหา การทํา
โครงการพิเศษที่มีใชในอุตสาหกรรม
วิชาเลือก
5651301

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
3(2-2)
Basic Computer Programming
หลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรเกี่ยวกับรูปแบบไวยากรณของโครงสรางภาษา
การประกาศตัวแปร ชนิดขอมูล รูปแบบคําสั่ง การควบคุมประโยคคําสั่ง การคําสั่งอินพุทเอาทพุท การ
สรางฟงกชั่น และการเรียกใชฟงกชั่นตางๆจากไลบารี่ และการใชจัดการแฟมขอมูลเบื้องตน โดยการใช
ภาษาคอมพิวเตอร ภาษาใดภาษาหนึ่ง เชน ปาสคาล โคบอล ซี จาวาหรืออื่น ๆ
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โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
3(3-0)
Data Structures and Algorithms
ทบทวนคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ รวมถึงคณิตศาสตรแบบอินดักชั่น แนะนําอยางยอถึงการ
เขียนโปรแกรมแบบยอนกลับ การออกแบบและการวิเคราะหอัลกอริทึม ชนิดของขอมูล โครงสรางขอมูล
และชนิดขอมูลแบบนามธรรม การคํานวณเวลาที่ใชในการทํางานของอัลกอริทึม โครงสรางขอมูล
พื้นฐาน อันไดแก ลิสท โครงสรางกองซอนและคิว โครงสรางขอมูลแบบพลวัตไดแก ลิงคลิสท คําศัพทที่
เกี่ยวกับ ทรีไบนารีทรี ไบนารีเสิรชทรี เอวีแอลทรี การเรียงลําดับและ การคนหาขอมูล
5652204
ระบบปฏิบัติการ
3(2-2)
Operating Systems
ความหมาย และวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ บทบาท หนาที่ของระบบปฏิบัติการ
การจายงานหรือการจัดสรรหนวยประมวลผล การบริหาร และการจัดการหนวยความจํา การจัดคิวงาน
และการจัดสรรทรัพยากร การจัดการขอมูลและการแสดงผลระบบแฟม การควบคุม การคืนสูสภาพเดิม
5652301
ระบบจัดการฐานขอมูล
3(2-2)
Database Management Systems
ความสํ า คั ญ ของระบบของข อ มู ล ต อ การบริ ห ารและการตั ด สิ น ใจโครงสร า งและ
ความสัมพันธของระบบขอมูลในองคการ การศึกษาถึงผลกระทบของการใชระบบขอมูลในการบริหาร
และการตัดสินใจ การศึกษาตัวอยางงาน
5652302
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
3(2-2)
Advanced Computer Programming
หลักการการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ อาทิเชน การสรางคลาส การถายทอดคุณสมบัติ
การทําหีบหอ การฟองรูป เปนตน ดวยภาษาสูงไดแก ภาษาจาวา ภาษาซีพลัสพลัส ภาษาซีชารป การ
เขียนโปรแกรมเพื่อติดตอระหวางเครือขายคอมพิวเตอรทั้งนี้ รวมถึงการจัดการขอผิดพลาด หรือวิธีการ
ทดสอบโปรแกรมตางๆ ดวย
5652703
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
3(2-2)
Computer Architecture
ประวั ติ ข องคอมพิ ว เตอร ระบบและการทํ า งานของคอมพิ ว เตอร ทั้ ง ฮาร ด แวร แ ละ
ซอฟตแวร CPU โครงสรางและฟงกชั่นตางๆ หนวยความจํา ระบบอินพุทเอาทพุท การทําการคอมไพล
โปรแกรมการคอมไพล และขั้ น ตอนการทํ า งานในการคอมไพล โ ปรแกรมจากภาษาระดั บ สู ง เป น
ภาษาเครื่องเทคโนโลยี RISC กับ CISC
5653201
การจัดการทรัพยากรขอมูล
3(2-2)
Data Resource Management
เนนทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรขอมูลของ
องค ก ร บริ ษั ท ทั้ ง ในระดั บ แนวคิ ด ตรรกะและกายภาพ คื อ งานในการจั ด การทรั พ ยากรข อ มู ล
การบริหารขอมูล การบริหารฐานขอมูล การวิเคราะหขอมูล วิธีการวางแผนหาขอมูล แนวคิดรูปแบบขอมูล
มาตรฐานขอมูล ระบบขอมูลและธุรกิจ การจัดการโครงสรางขอมูลพื้นฐานของขอมูล
การ
ออกแบบฐานข อ มู ล แนวคิ ด และการใชร ะบบจั ด การฐานขอ มู ล การสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจและ
การดําเนินการฐานขอมูล การปรับขอมูล การจัดเก็บ การสํารองและกูคืน ตรรกะขบวนการเชื่อมโยง
เทคนิคการจัดการเก็บขอมูล การพิจารณาภาษาสําหรับการสืบคน
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ความมั่นคงและการประกันระบบสารสนเทศ
3(3-0)
Security and Assurance in Information Systems
ความปลอดภัยของสารสนเทศโดยเนนดานการบริหารเบื้องตนสําหรับการวิเคราะห และ
บรรเทาการคุกคามมายังหนวยงานบริการสารสนเทศและธุรกิจอิเล็กทรอนิกสการศึกษาเชิงกวางของความ
ปลอดภัยและการประกันสารสนเทศดวยการเนนดานการบริหารการกระทบตอความรวมมือและธุรกิจที่
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
พื้นฐานและปฏิบัติเกี่ยวของกับดานวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม อันดับ อนุกรม
การจัดหมู สมการหรือทฤษฎีอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม และสามารถเขียนโปรแกรมประยุกตดาน
ภาษาหรือศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปในการแกปญหาทางดานวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม
5653607
การเขียนแบบและออกแบบดวยคอมพิวเตอร
3(2-2)
Computer Drawing and Design
เน น ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ตั้ ง แต ศึ ก ษาหลั ก การและวิ ธี ใ ช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ใน
การออกแบบวงจรไฟฟา อิเล็กทรอนิกส แผนภูมิสถิติในงานอุ ตสาหกรรม และฝกปฏิบัติการเขียนแบบ
และออกแบบดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
5653608
คอมพิวเตอรในงานควบคุม
3(2-2)
Computer in Controlling
การวิเคราะหการออกแบบฮารดแวรและโปรแกรมควบคุม การนําโครงการคอมพิวเตอร
ที่สมบูรณแบบมาใชในระบบควบคุม การประมาณคาพารามิเตอร การจําลองแบบทางไดนามิกส การจัด
ตํ า แหน ง ข อ มู ล หน ว ยความจํ า โปรเซสเซอร การสร า งวิ ธี ก ารออกแบบการใช ไ ฮบริ ด และดิ จิ ต อล
คอมพิวเตอรในงาน อุตสาหกรรมใหไดใชโปรแกรมจําลองหรือโปรแกรมปฏิบัติการจริงที่ มีอยู หรือไปฝก
ทักษะในโรงงานอุตสาหกรรม
5653703
ไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร
3(2-2)
Microprocessor and Microcontroller
ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ตั้ ง แต ศึ ก ษาพื้ น ฐานของไมโครเซสเซอร ความเป น มา ระบบ
ไมโครคอมพิวเตอร บัส ไมโครโปรเซสเซอรกับซอฟตแวร โครงสรางภายใน รีจีสเตอร ภาษาแอสเซมบลี้
คําสั่งภาษาแอสเซมบลี้ ฮารดแวรไมโครโพรเซสเซอร หนวยความจํา การสื่อสารแบบขนาน พอรตนําเขา /
สงออก อินเตอรรัพตและศึกษาไมโครคอนโทรลแตละรุน คุณสมบัติโหมดการทํางาน หนวยความจํา
รี
จีสเตอร การอางแอดเดรสและชุดคําสั่ง การเขียนโปรแกรมเบื้องตืน้ และการเชื่อมอุปกรณภายนอก

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)

หนา 39

กลุมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
บังคับ
5721101
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0)
Engineering Materials
โลหะที่สําคัญในงานอุตสาหกรรม การทดสอบคุณสมบัติเชิงกล โครงสรางแบบจุลภาคที่
สั ม พั น ธ กั บ คุ ณสมบั ติ เ ชิ ง กล ไดอะแกรมการเปลี่ ย นแปลงของเหล็ก ที่มี คารบ อนผสม การปรั บปรุ ง
คุ ณภาพในด านความแข็ งแบบต างๆ รวมถึง โครงสราง ช ว งของการเปลี่ย นแปลงและการใช ที .ที.ที .
ไดอะแกรมในการชุบแข็งของเหล็กและเหล็กผสมชนิดตางๆ การชุบแข็ง และอบผงคารบอน การเพิ่มผิว
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 แบบจําลองพื้นผิว แบบจําลองรูปทรงตัน กลวิธีการสราง
ภาพดวยคอมพิวเตอรแบบพาราเมตริกซและวาริเอชั่น การสรางชิ้นสวนประกอบ การออกแบบชิ้นงาน
อยางงายและการประยุกต การพิมพภาพบนเครื่องพิมพ
5722201
กรรมวิธีการผลิต
3(2-2)
Manufacturing Processes
ปฏิ บัติ การเกี่ย วกับ เครื่องมือ
เครื่องมือกลสําหรับการผลิต กระบวนการทาง
อุต สาหกรรมการผลิ ต ขั้ น มู ล ฐาน ได แก การหลอ การเชื่อม การขึ้น รูปโดยแมพิมพ การตัดเฉือนดว ย
เครื่องมือกลชนิดตางๆ การผลิตโลหะวิศวกรรม คุณสมบัติของโลหะชนิดตางๆ การปรับสมบัติดวยความ
รอนของโลหะ กรรมวิ ธี การผลิ ต เกลี ย วและเฟองประเภทตางๆ เทคนิคการตัดและขึ้น รูปโลหะชั้น สูง
เครื่องมือกลสมัยใหม การวางแผนการผลิต การประมาณราคาชิ้นงานจากกระบวนการผลิต
5723206
เทคโนโลยีซีเอ็นซี
3(3-0)
CNC Technology
เครื่องกลึงซีเอ็นซี เครื่องกัดซีเอ็นซี และเครื่องจักรกลซีเอ็นซีอื่นๆ สวนประกอบและการ
ทํางานของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี รูปแบบและการใชมีดตัดแบบตางๆ มาตรฐานของมีดตัดและเครื่องมือจับ
ยึดชิ้นงาน จิ๊กและฟกซเจอร เกจประเภทตางๆ การคํานวณหาความเร็วรอบ อัตราปอนและความลึกของ
การตัดเฉือน การควบคุมเครื่องจักรกลซีเอ็นซีดวยรหัสตัวเลขและตัวอักษร การวางแผนการผลิตชิ้นงาน
ดวยเครื่องจักรกลซีเอ็นซี การระมัดระวังปองกันผูปฏิบัติงานและเครื่องจักรใหมีความปลอดภัย
5724219
โครงงานในงานเทคโนโลยีอุตสาหการ
3(2-2)
Industrial Technology Project
ทํ า โครงงานเดี่ ย ว หรื อ กลุ ม ที่ เ ป น ป ญ หาเกี่ ย วข อ งกั บ ทางเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
โดยนักศึกษาตองคนควาขอมูล วิเคราะหขอมูลและจุดสําคัญของปญหา วัตถุประสงคของโครงงาน และ
เตรี ยมเอกสาร งานออกแบบอย างสมบูรณ เพื่อขอความเห็น ชอบจากกรรมการและอาจารยที่ปรึกษา
โครงงาน เพื่อทําโครงงานเทคโนโลยีอุตสาหการ และจะตองสงรายงานความกาวหนาของโครงงาน ซึ่งอาจ
มีการปรับแตงแผนดําเนินงานและคาใชจายที่จําเปน ซึ่งเมื่อโครงงานเสร็จแลว นักศึกษาตองวิเคราะห
สรุป ผล และเขีย นรายงานปริญญานิพนธใหถูกตอง และสมบูรณร วมทั้งนําเสนอผลที่ไดจากการทํา
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โครงงานตอกรรมการและอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน รวมทั้งสอดแทรกความรูทางดานลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
ทรัพยสินทางปญญา ประโยชนของทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของกับการทําโครงงานในอนาคต ตลอดจน
การนําทรัพยสินทางปญญาไปบูรณาการกับเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค
วิชาเลือก
5722107

เศรษฐศาสตรวิศวกรรรม
3(3-0)
Engineering Economics
หลักการทางเศรษฐศาสตร แนวความคิดเกี่ยวกับตนทุน คาของเงินที่เปลี่ยนตามเวลาและ
ดอกเบี้ย การวิเคราะหจุดคุมทุน วิธีคํานวณคาเสื่อมราคา การตัดสินใจเลือกขอเสนอภายใตเงื่อนไขตางๆ
การเลื อ กโครงการโดยวิ ธี มู ล ค า ป จ จุ บั น วิ ธี เ ที ย บเท า รายป วิ ธี อั ต ราผลตอบแทนภายในและอั ต รา
ผลตอบแทนภายนอก การวิเคราะหการเปลี่ยนทดแทนทรัพยสิน การตัดสินใจภายใตความเสี่ยงและความ
ไมแนนอน การประมาณภาษีเงินได การวิเคราะหความไวเชิงเศรษฐศาสตร
5722202
การควบคุมคุณภาพ
3(3-0)
Quality Control
ประวัติเบื้องตน คําจํากัดความและความหมาย การรวบรวมขอมูล หลักการเบื้องตนใน
การควบคุมคุณภาพโดยนําเอาเทคนิคทางวิชาสถิติเขามาชวย การตรวจสอบผลการผลิต การเขียน
ไดอะแกรมและฮิตโตแกรมวาอยูในชวงที่ดีหรือเสีย จากแผนการสุมตัวอยางแบบตางๆ การใชเทคนิคบํารุง
ขวัญคนงานเพื่อเพิ่มคุณภาพในการผลิตตลอดจนแผนการบริหาร การออกแบบ ค าความเชื่อมั่น การหา
คาความเชื่อมั่น วิธีควบคุมคุณภาพแบบ TPM, TQC, TQM, ISO, QS, MIL, REENGINEERING และการ
จัดกิจกรรมตางๆ ที่ใชในการควบคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม เชน กิจกรรม 5ส และ QCC เปนตน
ตลอดจนการประยุกตใชหลักการควบคุมคุณภาพเพื่อผลิตสินคาที่ไดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
5722203
การศึกษางานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Work Study
ความรู เ บื้ องต น เกี่ ย วกับ การศึก ษาการเคลื่ อนไหวและเวลา การประยุ กต การศึก ษา
การทํางาน และหลักเศรษฐศาสตรการเคลื่อนไหวในการปรับปรุงการทํางาน การสรางและใชแ ผนภูมิและ
ไดอะแกรมแบบตางๆ เทคนิคและวิธีกําหนดเวลามาตรฐานการทํางาน การจับเวลา การสุมงาน ระบบ
ขอมูลมาตรฐาน และเครื่องมืออุปกรณชวยในการศึกษาการทํางาน ระบบการจูงใจในการทํางาน การ
เคลื่อนไหวแบบประหยัด ความเมื่อยลา การพักผอนในขณะปฏิบัติและวิธีการทํางานใหงายขึ้น
การ
วิเคราะหการ เคลื่อนไหวอยางละเอียด
5723204
การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0)
Production Planning and Control
ระบบการผลิ ต การพยากรณ ค วามต อ งการและการกํ า หนดป จ จั ย การผลิ ต
การตรวจสอบและการควบคุ ม พยากรณ การจั ด การวั ส ดุ ค งคลั ง และสิ น ค า การวางแผนการผลิ ต
การวิเคราะหตนทุนและกําไรเพื่อการตัดสินใจในการผลิต การจัดตารางการผลิต การออกแบบระบบ
ควบคุ มการผลิ ต การประกอบและการสมดุ ล ของสายการผลิต การจัดลํ าดับงานและตารางการผลิ ต
การวางแผน และควบคุมโครงการดวยวิธี ซีพีเอ็มและเพอรท
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5723208

เทคโนโลยีการหลอโลหะ
3(2-2)
Foundry Technology
กระสวน โพรงแบบ ไสแบบ และวัสดุไสแบบ หีบหลอทรายและตัวประสาน
การทดสอบและควบคุมสมบัติทรายหลอ วัสดุทนไฟ เตาหลอม ระบบรูเทและรูปอน การแข็งตัวของ
ชิ้นงานการหลอโลหะตระกูลเหล็กและโลหะที่ไมใชเหล็ก การประยุกตใชเฟสไดอะแกรมในการหลอโลหะ
การออกแบบเตาและเบาบางชนิด การออกแบบชิ้น งาน ความบกพรองและวิธีแกไขชิ้น งานหลอ
กระบวนการหลอโลหะแบบพิเศษ ความปลอดภัยในโรงงานหลอโลหะ
5723209
เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ
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 การใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนมากที่สุด
5723212
การวัดและเครื่องมือวัด
3(2-2)
Measurement and Measuring Instruments
หลักการเบื้องตน และวิธีการใชเครื่องมือชนิดอนาล็อกและดิจิตอล การวิเคราะหคาจาก
การวัด เชน ความแมนยํา ความถูกตอง ความเชื่อถือได เปนตน ทฤษฎีการวัดเบื้องตน การประเมินคา
ความไมแนนอนในการวัด หลักการทํางานของอุปกรณตรวจรูแตละชนิด หลักการสอบเทีย บเครื่องมือวัด
กรณีศึกษาการวัดทางอุตสาหกรรม
5724301
เทคโนโลยีเครื่องมือกล
3(2-2)
Machine Tool Technology
พื้นฐานกระบวนการผลิตโดยเครื่องมือกล การคํานวณความเร็วตัด อัตราปอน ความเร็ว
รอบ อัตราการตัดวัสดุ วัสดุมีดตัดและรูปทรงของมีดตัดแบบตางๆ เครื่องกั ดราบและเครื่องกัดตั้ง 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 ในแบบจําลองที่สอดคลองกับเครื่องจักร การแปลงไฟล
จากแบบจําลองสามมิติ ใหเปนรหัส จีและเอ็ม ที่สามารถนําไปใชควบคุมเครื่องจักรได การประยุกตใช
คอมพิวเตอรชวยการออกแบบและการผลิตในปจจุบันของอุตสาหกรรม
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5724304

การออกแบบแมพิมพโลหะ
3(2-3)
Stamping Dies Design
ชนิดและลักษณะเฉพาะของแมพิมพโลหะแบบตางๆ กระบวนการขึ้นรูปโลหะสมัยใหม
ประเภทของงานปมและงานขึ้นรูป ทฤษฎีเกี่ยวกับงานตัด งานพับ หลักการออกแบบและสวนประกอบของ
แมพิมพโลหะ เชน แมพิมพขึ้นรูป แมพิมพตัด แมพิมพพับ ขั้นตอนในการออกแบบ เทคนิคการออกแบบ
และการเขียนแบบแมพิมพโลหะ กรรมวิธีการสรางแมพิมพโลหะ การทดลองแมพิมพ วัสดุที่ใชทําแมพิมพ
โลหะ การประมาณราคาแมพิมพโลหะ หลักการบํารุงรักษาและซอมแซมแมพิมพโลหะ
5724305
การออกแบบแมพิมพพลาสติก
3(2-3)
Plastic Mold Design
ลักษณะเฉพาะและชนิดแมพิมพพลาสติกแบบตางๆ กระบวนการขึ้นรูปพลาสติกสมัยใหม
หลักการออกแบบแมพิมพพลาสติก โครงสรางและเทคโนโลยีแมพิมพฉีดพลาสติก แมพิมพฉีดพลาสติก
มาตรฐาน แม พิ มพ เ ป า แม พิม พ อัด และแมพิ มพ ฉีดอั ด การขึ้ น รู ปพลาสติก แผ น แมพิ มพ ห มุ น ขึ้ น รู ป
แมพิมพอัดโฟมจากโพลีสเตอรีน การออกแบบและเขียนแบบแมพิมพพลาสติก การสราง การประมาณ
ราคาแมพิมพพลาสติก การทดลองแมพิมพ หลักการบํารุงรักษาและซอมแซมแมพิมพพลาสติก
5724404
โลจิสติกสและการจัดการโซอุปทาน
3(3-0)
Logistics and Supply Chain Management
ความหมายและแนวคิ ด ของโลจิ ส ติ ก ส แ ละโซ อุ ป ทาน ความสํ า คั ญ ของการจั ด การ
โลจิสติกสและโซอุปทาน การดําเนินงานโลจิสติกสและการจัดการโซอุปทาน การพยากรณ การจัดการ
สินคาคงคลังและคลังสินคา การจัดการผลิตและการไหลของพัสดุ อุปกรณจัดเก็ บและเคลื่อนยายใน
ระบบโลจิสติกส การจัดการขนสง การวางแผนเครือขายและ การเลือกทําเลที่ตั้ง การจัดการเชิงกลยุทธ
ดานโลจิสติกส กรณีศึกษาโลจิสติกส
5724405
โปรแกรมประยุกตสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหการ
3(2-2)
Application Program for Industrial Technology
ปฏิบัติใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อคํานวณทางคณิตศาสตร การพัฒนาแบบจําลองดาน
เทคโนโลยีอุตสาหการ การสรางแผนภูมิ แผนภาพพรอมการวิเคราะหและแปลความหมาย รวมทั้งการใช
งานโปรแกรมสําเร็จรูปที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีอุตสาหการในปจจุบัน
5724407
การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Plant Layout
แนะนําการวางผังโรงงาน การวิเคราะหเบื้องตนของการวางผังโรงงาน และการวางแผน
สิ่งอํานวยความสะดวกไดแก การขนยายวัสดุ ธรรมชาติของปญหาการวางผังโรงงาน ทําเลที่ตั้งโรงงาน การ
วิเคราะหผลิตภัณฑเพื่อวางผัง ชนิดพื้นฐานของการวางผังการบริการและงานสนับสนุน การวิเคราะหการ
เก็บและคลังเก็บพัสดุ
5724409
การจัดการธุรกิจชุมชน
3(3-0)
Community Business Management
แนวคิดพื้นฐานธุรกิจชุมชน กรณีศึกษาตัวอยางผลิตภัณฑชุมชน การออกแบบผลิตภัณฑ
และบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑชุมชน การจัดการการตลาดและการเงินเบื้องตนสําหรับผลิตภัณฑชุมชน
มาตรฐานผลิตภัณฑ การนําหลักการจัดการตางๆ ไปประยุกตใชกับกรณีศึกษาตัวอยางผลิตภัณฑชุมชน
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5724501

การจัดการสิ่งแวดลอม
3(3-0)
Environment Management
กฎหมาย ระเบียบ สนธิสัญญาและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม การใชพลังงานที่
ส ง ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม วงจรการใช พ ลั ง งาน อุ ต สาหกรรมขนาดเล็ ก (SME) กั บ การรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การประเมินทางเลือกการใชพลังงานที่เหมาะสม เทคโนโลยีประเภท
ปองกันและลดมลพิษ(Clean Technology) อาทิ โครงการพระราชดําริ เปนตน เทคโนโลยีเกี่ยวกับการ
หมุนเวียนสรางคุณภาพเพิ่ม เทคโนโลยีทางดาน 3Rs คือ การลดการใช(reduce) การใชซ้ํา(Reuse) และ
การนํ ากลั บ มาใช ใหม ( recycle) โครงการหรือ เงื่ อนไขตา งๆ ที่ เ ข าสู CDM(Clean Development
Mechanism) ตลาดคาร บ อน(Carbon Market) เทคโนโลยีที่ ส รางผลผลิ ตเปน มิตรต อสิ่งแวดลอ ม
โครงการฉลากคารบอน เชน CoolMode Label, Carbon Footprint Label, Carbon Reduction
Label การคํานวณคารบอนเครดิต (Carbon Credit) ความรูเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ
หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) และคุณธรรมธุรกิจ
5724505
การอนุรักษพลังงานในอาคาร
3(3-0)
Energy Conservation in Building
การอนุรักษพลังงานในอาคาร ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานการใชพลังงาน
ในอาคารอยางมีประสิทธิภาพ ในระบบปรับอากาศ ระบบแสงสวาง การเลือกใชวัสดุกอสรางอาคาร การ
คํานวณภาระปรับอากาศ การใชแสงธรรมชาติสองสวาง การลดภาระความรอนเขาสูอาคาร การคํานวณคา
ความรอนรวมเขาสูอาคารโดยใชโปรแกรม การตรวจสอบและการวิเคราะหการใชพลังงานในอาคาร การ
เลือกใชเทคโนโลยีอัตโนมัติที่กอใหเกิดการอนุรักษพลังงานในอาคาร แนวทางปฏิบัติสําหรับการอนุรักษ
พลั ง งานไฟฟ าและความร อ นในอาคาร การตรวจสอบและติด ตามประสิท ธิภ าพการใชพลั งงาน การ
จัดเตรียมขอมูลในแบบสงขอมูลและแบบบันทึก วิเคราะหการลงทุนการอนุรักษพลังงานในอาคาร
2.3 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ
5503801
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2(90)
Preparation for Professional Internship in Industrial Technology
การตรีย มความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิช าชีพในดานการรับรู ลักษณะและ
โอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึง่ เกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้นๆ
5504802

การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(270)
Professional Internship in Industrial Technology
วิชาบังคับกอน : 5503801เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การฝกประสบการณวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในหนวยงานภาครัฐหรือ
เอกชนตามความสนใจของผูเรียน โดยมีอาจารยนิเทศและเจาหนาที่ของหนวยงานนั้นๆ รวมกันประเมินผลทั้ง
ในระหวางและภายหลังการฝกปฏิบัติงาน
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