หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
Bachelor of Technology Program in Manufacturing Technology
ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต)
B.Tech. (Manufacturing Technology)
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556
ปรัชญา
“ผลิตบัณฑิตที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพและรอบรู้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต”
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้
1. มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและมีทักษะภาคปฺฏิบัติ สามารถปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีวิสัยทัศน์ ใฝ่เรียนรู้ ในการเลือกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับงานอุตสาหกรรม
สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคมท้องถิ่นและสากล
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพในงานอุตสาหกรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมท้องถิ่นและสากล
จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

130 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุ่มภาษา
1.2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.3) กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุ่มวิชาแกน
2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

30
9
12
9
94
15
24
48
7
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุ่มภาษา
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
Thai Language for Communication
1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
English for Communication and Study Skills
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมการผลิต

30 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3(3–0)
3(3-0)
3(3-0)

หน้า 1

2500113
2500114
2500115
2500116
4000115
4000116
4000117

1.2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development for Life
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development
วิถีไทยสู่สังคมโลก
Thai Living to Global Society
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
Laws in Daily Life
1.3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life
การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุ่มวิชาแกน

5503103 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม
English for Industrial Business
5503104 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
4011301 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
General Physics 1
4021101 เคมีทั่วไป 1
General Chemistry 1
5611102 คณิตศาสตร์และสถิติสาหรับอุตสาหกรรมการผลิต
Mathematics and Statistics for Manufacturing
Industry
2.2) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
5513307 การเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
Industrial Entrepreneurship
5514101 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
5612201 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 1
Manufacturing Technology Practices 1
5613107 การเขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมการผลิต

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

หน้า 2

5613201 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2
Manufacturing Technology Practices 2
5613202 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 3
Manufacturing Technology Practices 3
5613501 กลยุทธ์การจัดการงานอุตสาหกรรมการผลิต
Manufacturing Industrial Management Strategies
5614104 กระบวนการผลิต
Manufacturing Process

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

2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

48 หน่วยกิต

2.3.1) วิชาบังคับ

36 หน่วยกิต

5504204 ภาวะผู้นาและการพัฒนาทีมงาน
Leadership and Team Development
5513523 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
Information Systems for Industrial Management
5612102 วิศวกรรมความปลอดภัยและกฎหมายในงานอุตสาหกรรม
Safety Engineering and Industrial Laws
5612103 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
Introduction to Electrical and Electronic Technology
5612202 อุณหพลศาสตร์ของไหล
Thermo Fluids
5613401 การซ่อมบารุง
Maintenance
5613503 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
Computer Application for Designs
5614310 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
5614311 การวางแผนและการควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
5614312 การจัดการโลจิสติกส์และซับพลายเชน
Logistics and Supply Chain Management
5614906 ระเบียบวิธีวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
Manufacturing Technology Research methodology
5614907 โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
Manufacturing Technology Project

หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมการผลิต

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

หน้า 3

2.3.2) วิชาเลือก ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต
5514306 จิตวิทยาสาหรับองค์การอุตสาหกรรม
Introduction to Psychology for Industrial Organizations
5514501 มนุษยสัมพันธ์ในการจัดการอุตสาหกรรม
Human Relations in Industrial Management
5614502 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในงานอุตสาหกรรม
Staff Training and Development in Industry
5514507 การพัฒนาประสิทธิภาพการทางานอุตสาหกรรม
Work Efficiency Development in Industry
5514512 เทคโนโลยีการผลิตในงานอุตสาหกรรม
Industrial Production Technology
5593719 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
Hydraulics and Pneumatics
5613104 วิทยาการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
Industrial Robotics
5613301 การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม
Manufacturing Tools Designs
5613402 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
Product Development
5613502 การจัดการคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
Industrial Quality Management
5614302 เทคโนโลยีเครื่องมือกล
Machine Tools Technology
5614303 สัมมนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
Seminar on Manufacturing Technology
5622404 การวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
Measurement and Instruments in Industry
5643511 การควบคุมมลพิษและการจัดการของเสีย
Pollution Control and Waste Management
5724409 การจัดการธุรกิจชุมชน
Community Business Management

12 หน่วยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องปรับอากาศ
5514515 การพัฒนาและการจัดการพลังงานหมุนเวียน
Development and Renewable Energy Management
5572307 มอเตอร์และการควบคุม
Motors and Control

หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมการผลิต

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

หน้า 4

5573104 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทางไฟฟ้า
Electrical Industrial Product Standards
5613103 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
Energy Conservation in Industrial Factory
5613701 หลักการทาความเย็น
Principles of Refrigeration
5613702 ระบบไฟฟ้าของเครื่องทาความเย็น
Electrical Systems of Refrigerator
5613703 การปรับอากาศอุตสาหกรรม
Industrial Air-conditioning
5613704 เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่เพื่องานอุตสาหกรรม
Chiller Air-conditioner for Industrial Works
5613705 เครื่องปรับอากาศสาหรับการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
Air-conditioner for Small Business Management
5613706 การศึกษาการทางานเกี่ยวกับงานเครื่องปรับอากาศ
Work Study for Air Conditioner
5613707 การปรับอากาศในรถยนต์
Automotive Air-conditioning
5613708 การสัมมนางานเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศ
Seminar on Air-conditioner Technology
5724501 การจัดการสิ่งแวดล้อม
Environmental Management
5724502 การนาของเสียกลับมาใช้ใหม่
Waste Recycling
2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5613801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การผลิต
Preparation for Professional Internship in
Manufacturing Technology
5614801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การผลิต
Professional Internship in Manufacturing Technology
หรือ
5613802 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
Preparation for Co-operative Education
5614802 สหกิจศึกษา
Co-operative Education

หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมการผลิต

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

5(450)

1(45)
6(540)

หน้า 5

ข้อกาหนดเฉพาะ
1. ในกรณีที่ผู้เรียนจบประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ให้เรียนปรับพื้นฐานในวิชา ดังต่อไปนี้
5611501 พื้นฐานคณิตศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
3(3-0)
Fundamentals Mathematics of Manufacturing
Technology
2. ในกรณีที่ผู้เรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายให้เรียนปรับพื้นฐานในรายวิชาดังต่อไปนี้
5611502 ปฏิบัติการพื้นฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
3(1-4)
Practice in Fundamentals of Manufacturing
Technology
ผู้เรียนในรายวิชาปรับพื้นฐานในกรณีข้อ 1 และข้อ 2 จะต้องสอบได้ระดับค่าคะแนน P
โดยไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรนี้จึงสามารถเรียนวิชาเฉพาะด้านได้
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้าซ้อนกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ

หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมการผลิต

หน้า 6

คาอธิบายรายวิชา
1) หมวดการศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มภาษา
9
หน่วยกิต
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
ความสาคัญของภาษาไทย การใช้ภาษาไทยในการสื่อความหมายอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม การใช้ทักษะทางภาษาที่สัมพันธ์กันในการจับใจความสาคัญ การขยายความ การย่อ
ความ การสรุปความ การวิเคราะห์ การวิจารณ์ การตีความ และการสังเคราะห์ ทักษาการฟัง
การอ่าน การพูด และการเขียนอย่างมีมารยาทและมีคุณภาพ การนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
ทางวิชาการด้วยลายลักษณ์อักษร วาจา และสื่อประสม
1500111

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
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
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการดาเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ การ
กระทบทางวั ฒ นธรรมกั บ ภาษาที่ มี ต่ อ กั น อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมที่ มี ต่ อ วิ วั ฒ นาการของภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการใช้ภาษาในกลุ่มอาเซียน ภาษาถิ่น
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ความเจริญของภาษา การใช้ภาษาในวรรณกรรมอย่างมีศิลปะ
1.2) กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
12
หน่วยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development for Life
ทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านศาสนา ด้าน
สังคม จิตนิยม วัตถุนิยม การกาเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาต่างๆ ในการดารงชีวิต
การให้คุณค่าของชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ครอบครัว
และสังคม การมีจิตสานึก หรือตระหนัก และการเสียสละต่อส่วนรวม
2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
การรับรู้สุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของ
มนุษย์ด้านความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพื้นฐานแห่งการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหวที่
แสดงถึงความสามารถในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์งานศิ ลปกรรมแต่ละแบบ การพัฒนา
ทางอารมณ์และสังคม การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภารนาศิลปะมาประยุกต์ การแสวงหา
ความรู้ แ ละการสร้ า งสรรค์ ศิ ล ปะที่ น าไปสู่ ก ารเข้ า ใจตนเอง เข้ าผู้ อื่ น และรู้ เ ท่ า ทั น การ
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมการผลิต
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เปลี่ยนแปลง
2500115 วิถีไทยสู่สังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสั ม พัน ธ์และการบู รณาการของสั งคมไทยและสั ง คมโลก ทางด้ านสั งคม
วัฒนธรรมเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนา
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต ในปั จ จุ บั น สร้ า งความ
ตระหนั ก ในคุณ ค่า วัฒ นธรรม และการร่ว มกิ จกรรมสื บสานวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนีย ม
ประเพณี ไ ทย และท้อ งถิ่ น การวิ เคราะห์ ป ระเด็ น เกี่ย วกั บ วิวั ฒ นาการ ผลกระทบ การ
ผสมผสาน การกลืนกลาย ความร่วมมือ และความขัดแย้ง ในระดับชุมชน ระดับประเทศและ
ระหว่างประเทศ
2500116 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยบกับสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน เช่น พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน
1.3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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หน่วยกิต

4000115 วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต
3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลกระทบต่ อ ภาวะสุ ข ภาพของสั ง คมไทยและสั ง คมโลก สถานการณ์ ปั ญ หาสุ ข ภาพ
พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ปัญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่
สารเคมีและผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะ การตระหนักรู้เท่าทันการ
อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติ แ บบแผนการด าเนิ น ชี วิ ต แบบองค์ ร วมใน
ชีวิตประจาวันที่มีความพอดี และการฝึกปฏิบัติออกกาลังกายเพื่อพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116 การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
การเสริมสร้ างทักพัฒนาการคิด และตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบต่างๆ
ของมนุ ษ ย์ ตรรกวิ ท ยา การคิ ด เชิ ง สั ง คมศาสตร์ การคิ ด เชิ ง ศาสนศาสตร์ การคิ ด เชิ ง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเน้นการบูรณาการ คิดแบบองค์รวม
และการคิดเพื่อแก้ปัญหาในโลกสมัยใหม่ สาหรับการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อม
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
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การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร
เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2) หมวดวิชาเฉพาะ
94 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาแกน
15 หน่วยกิต
5503103 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม
3(3-0)
English for Industrial Business
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรมในด้านการพูด การฟัง การ
อ่านและการเขียน สานวนภาษาที่ใช้ในสานักงานในกระบวนการทางานในธุรกิจอุตสาหกรรม
ตลอดจนสามารถเข้าใจอธิบาย ตลอดจนสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้
5503104

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0)
Technical English
พัฒนาการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ในเทคโนโลยี
สาขาต่างๆ ศัพ ท์เทคนิ ค และส านวนภาษาอั งกฤษที่มีความหมายเฉพาะทาง การสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษในการทางานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสาขาต่างๆ
4011301

ฟิสิกส์ทั่วไป 1
3(2-2)
General Physics 1
การวัดและความแม่นยาในการวัด สเกลาร์และเวคเตอร์ การเคลื่อนที่ในลักษณะ
ต่างๆ โมเมนตัมและกฎการเคลื่อนที่ แรง และผลงานของแรงงาน กาลัง และพลังงานการ
เคลื่อนที่ฮาร์มอนิก การเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นกล สมบัติของสาร ปรากฎการณ์ความร้อน
อุณหพลศาสตร์ โดยจัดให้มีการสาธิต และการทดลองตามความเหมาะสม
4021101

เคมีทั่วไป 1
3(2-2)
General Chemistry 1
หลั ก เคมี เ บื้ อ งต้ น การจ าแนกสาร สมบั ติ ข องธาตุ สารประกอบ ของผสม
สารละลาย วิ ธีแยกโดยการกลั่ น การกรอง การตกผลึ ก การใช้ตั ว ท าละลาย และโครมา
โทกราฟี ระบบเปิ ด ระบบปิ ด ปริม าณสารสั มพั นธ์ ความเข้มข้น ของสารละลาย อะตอม
โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้น ปฏิกิริยาเคมี องค์ประกอบที่มีผลต่ออัตรา
ของปฏิกิริยา กรด เบส เกลือ อินดิเคเตอร์ สมบัติของแก๊ส ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตร
ความดันและอุณหภูมิ ทฤษฎีจลน์ โมเลกุลของแก๊ส การแพร่ของแก๊ส

5611102

คณิตศาสตร์และสถิติสาหรับอุตสาหกรรมการผลิต
Mathematics and Statistics for Manufacturing
Industry
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ฟัง ก์ ชั่ น ลิ มิ ต และความต่ อ เนื่ อ ง การหาอนุ พั น ธ์ แ ละการอิ น ทิ เ กรตฟั ง ก์ ชั่ น
ค่าจริงของหนึ่งตัวแปรจริงและการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงตัวเลข
สถิติที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ขั้นตอนการใช้สถิติเพื่อการตัดสินใจ ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจก
แจงแบบต่ า งๆ สถิ ติ การทดสอบสมมุ ติ ฐ าน สถิ ติ ที่ ไ ม่ ใ ช่ พ ารามิ เ ตอร์ การถดถอยและ
สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้น
2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
24 หน่วยกิต
5513307 การเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
3(2-2)
Industrial Entrepreneurship
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรม คุณสมบัติของผู้ประกอบการและกระบวน
การพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ดี หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารจัดการอุตสาหกรรม
การจัดการธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อม ปฏิบัติการจัดทาแผนธุรกิจ การดาเนินการจัดตั้งธุรกิจ
การบริ ห ารจั ด การการผลิ ต การตลาด การลงทุ น การว่ าจ้ า ง การเหมาช่ ว ง การบริ ห าร
ค่าตอบแทน กฎหมายธุรกิจ นวัตกรรมทางธุรกิจ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
การเสริมสร้างการประกอบธุรกิจให้ประสบผลสาเร็จ รวมทั้งกรณีศึกษาจากหน่วยงาน
5514101

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0)
Engineering Materials
โลหะที่สาคัญในงานอุตสาหกรรม การทดสอบคุณสมบัติเชิงกล โครงสร้างแบบ
จุลภาคที่สัมพันธ์กับคุณสมบัติเชิงกล ไดอะแกรมการเปลี่ยนแปลงของเหล็กที่ มีคาร์บอนผสม
การปรับปรุงคุณภาพในด้านความแข็งแบบต่าง ๆ รวมถึงโครงสร้าง ช่วงของการเปลี่ยนแปลง
และการใช้ ที.ที.ที. ไดอะแกรมในการชุบแข็งของเหล็กและเหล็กผสมชนิดต่าง ๆ การชุบแข็ง
การอบผงคาร์ บ อน การเพิ่ ม ผิ ว แข็ ง ในการแทรกซึ ม ของไนโตรเจน การอบอ่ อ น การ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในอุณหภูมิต่าง ๆ กัน โครงสร้างแบบจุลภาคของอัลลอย การกัด
กร่อน และการป้องกันโดยวิธีต่าง ๆ ให้มีการสาธิตตามความเหมาะสม
5612201

ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 1
3(1-4)
Manufacturing Technology Practices 1
วิชาบังคับก่อน : 5611501 พื้นฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
หรือ 5611502 ปฎิบัติการพื้นฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
ปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ของเครื่องกลึง เครื่องวัด เครื่องไส เครื่องเจาะ งานลับ
มีด กลึง ลับดอกสว่าน งานกลึงปาดหน้า กลึงปอกผิว กลึงตกบ่า งานคว้านรู งานเจาะรู งาน
รีมเมอร์ งานกัดราบ งานกัดบ่าฉาก งานกัดร่อง งานไสราบ งานไสร่องฉาก งานไสมุม เครื่อง
เจียระไนราบ เจียระไนกลม มาตรฐานเกลียว มาตรฐานเรียว อุปกรณ์ประกอบพิเศษ ในงาน
กลึง กัด ไส และเจียระไน งานกลึงเกลียว กลึงเรียว กัดเฟืองตรง เจียระไนราบ เจียระไนกลม
การวัดตรวจสอบชิ้นงานและการบารุงรักษาเครื่องมือกล
5613107

การเขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
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มาตรฐานการเขียนแบบ การเขียนแบบทั่วไปทางวิศวกรรม การเขียนภาพฉาย
การเขียนภาพ 3 มิติ การเขียนภาพคลี่ การเขียนภาพตัด การกาหนดขนาดและลักษณะผิวงาน
การอ่านและวิเคราะห์ แบบทางวิศ วกรรม การเขีย นภาพประกอบและภาพแยกชิ้น พิกั ด
ความคลาดเคลื่อนและพิกัดการสวม
5613201

ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2
3(1-4)
Manufacturing Technology Practices 2
วิชาบังคับก่อน : 5612201 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 1
ปฏิบัติและซ่อมบารุงเกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า หลักการทางาน
โครงสร้างและอุปกรณ์ ประกอบหุ่นยนต์ ระบบควบคุมอัตโนมัติแบบตายตัว แบบยืดหยุ่น
ระบบการขับคเลื่อน และส่งกาลัง คาสั่งและการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ปฏิบัติการ
ควบคุมแขนกลด้วยโปรแกรม การเลือกใช้หุ่นยนต์ให้เหมาะสมกับการผลิตในงานอุตสาหกรรม
5613202

ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 3
3(1-4)
Manufacturing Technology Practices 3
วิชาบังคับก่อน : 5613201 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการทางานของเครื่องมือที่ควบคุมด้วยระบบ ซีเอ็นซี
ระบบการเคลื่อนที่ตามแนวแกน ระบบโคออดิเนท การกาหนดจุดศูนย์ของเครื่อง จุดศูนย์ของ
ชิ้นงาน จุดอ้างอิง เครื่องมือตัด ระบบการวัด ระบบการควบคุมการเคลื่อนที่องค์ประกอบของ
การทางานกลึงและงานกัด การสร้ างโปรแกรม การเลือกใช้เครื่องมือตัด จัดเตรียมเครื่องมือ
อุปกรณ์และห้องทดลอง งานกลึง ทดลองงานกัด โดยใช้การควบคุมด้วยมือ การควบคุมแขน
กลและหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม
5613501

กลยุทธ์การจัดการงานอุตสาหกรรมผลิต
3(3-0)
Manufacturing Industrial Management
Strategies
แนวคิดและหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
กาหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานทางอุตสาหกรรม กระบวนการคิดและการตัดสินใจในการ
บริหารอย่างเป็นระบบ ความเป็นผู้นา วัฒนธรรมและจรรยาบรรณของนักบริหาร ตลอดจน
กระบวนการนากลยุทธ์ลงสู่ปฏิบัติที่มีรายละเอียดในเชิงทฤษฎีและศึกษากรณีศึกษา
5614104

กระบวนการผลิต
3(2-2)
Manufacturing Process
ระบบการผลิต ธรรมชาติการผลิตและสมบัติของวัตถุการผลิต โลหะประเภท
เหล็ก และโลหะนอกกลุ่ มเหล็ก การขึ้นรูปชนิดที่มีการตัด และการผลิ ตชนิดที่ไม่มี การตัด
กระบวนการหล่อแบบต่าง ๆ กรรมวิธีทางความร้อน ฝึกปฏิบัติทางงานร้อนของโลหะ และงาน
เย็นของโลหะ
2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมการผลิต
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5504204

ภาวะผู้นาและพัฒนาทีมงาน
3(3-0)
Leadership and Team Development
แนวคิดเกี่ยวกับผู้นา และภาวะผู้นา ความหมาย ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้นา รูปแบบ
และคุณสมบัติของผู้นา ภาวะผู้นาในการบริหารงานอุตสาหกรรม การสร้างทีมงาน ความหมาย
ความสาคัญของการทางานเป็นทีม องค์ประกอบและเทคนิคการสร้างทีมงาน
5513523

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0)
Information Systems for Industrial
Management
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศกับการบริหาร ระบบสานักงาน
อัตโนมัติ การนาระบบสารสนเทศมาประยุกต์กับการบริหารงานอุตสาหกรรม
5612102

วิศวกรรมความปลอดภัยและกฎหมายใน
3(3-0)
งานอุตสาหกรรม
Safety Engineering and Industrial Laws
หลักการขั้นพื้นฐานทางวิศวกรรม สาหรับการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงานและ
วางมาตรการเพื่อความปลอดภัยในโรงงาน การวางผังโรงงาน การออกแบบอุปกรณ์ต่าง ๆ
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในงานอุตสาหกรรม การจัดหน่วยงานการบริหารงานด้าน
วางแผนเพื่อความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวข้องความปลอดภัยและสุ ขภาพอนามัยในการ
ทางาน และเกณฑ์มาตรฐานในงานอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ พระราชบัญญัติโ รงงาน
อุต สาหกรรมแห่ งชาติ กฎหมายความปลอดภั ย ของกระทรวงมหาดไทย กฎหมายความ
ปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ประกันสังคม การ
จัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงาน มาตรฐานฝีมือแรงงานในประเทศไทยและกลุ่มอาเซียน
กฎหมายเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยระดับต่างๆ กฎหมายคณะกรรมการอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัย
5612103

เทคโนโลยีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3(2-2)
Introduction to Electrical and Electronics
ทฤษฎี ว งจรไฟฟ้ า กระแสตรง การวิ เ คราะห์ ว งจรไฟฟ้ า และอุ ป กรณ์
อิเ ล็ กทรอนิ ก ส์ ทั้ ง แบบอะนาลอกและดิจิ ต อล รวมถึง ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ วงจรไฟฟ้ า
กระแสสลั บ การวิ เ คราะห์ ว งจรไฟฟ้ า กระแสสลั บ ทั้ ง ชนิ ด เฟสเดี ย ว และหลายเฟส
เครื่องจักรกลไฟฟ้า ทฤษฎีการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารและนอกอาคาร ตัวควบคุมในงาน
อุตสาหกรรม

5612202

อุณหพลศาสตร์ของไหล
Thermo Fluid
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สมบัติของสารบริสุทธิ์ ระบบ งาน พลังงาน กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์
สมบัติของของไหล สมดุลสถิต ของไหล สมการความต่อเนื่อง สมการโมเมนตัมและสมการ
พลังงาน การไหลในท่อและการวัดการไหล และกฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ การเกิดขึ้น
ได้เองของกระบวนการกับเอนโทรีป
5613401

การซ่อมบารุง
3(2-2)
Maintenance
ความสาคัญ บทบาทของการซ่อมบารุงในงานอุต สาหกรรม หลักการ วิธีการ
เครื่องมือ เทคนิคในการซ่อมบารุง การวางแผนและปฏิบัติการเบื้องต้นเกี่ยวกับการซ่อมบารุง
5613503

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
3(2-2)
Computer Application for Designs
องค์ประกอบทางฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยในการ
ออกแบบและการผลิต คอมพิวเตอร์กราฟฟิกและระบบการแปลงข้อมูล ขอบข่าย คาสั่งในการ
เขียนภาพ 2 และ 3 มิติ และการเขียนภาพที่ผิว การ เป็นข้อมูลกล การใช้การกาหนดเงื่อนไข
ในการตั ด เฉื อ น การเลื อ กใช้ วั ส ดุ การจ าลองแบบเชิ ง เรขาคณิ ต แบบจ าลองโครงลวด
แบบจาลองพื้น ผิว แบบจาลองรู ปทรงตัน กลวิธีการสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์แบบพารา
เมตริ กซ์และวาริ เอชั่น การสร้ างชิ้นส่ วนประกอบ การออกแบบชิ้นงานอย่างง่ายและการ
ประยุ กต์การพิมพ์ภาพบนเครื่องพิมพ์ ตลอดจนการเชื่อมต่อระบบกับเครื่องมือกล ในงาน
อุตสาหกรรม และการทดลอง
5614310

การควบคุมคุณภาพ
3(3-0)
Quality Control
ประวัติเบื้องต้น คาจากัดความและความหมาย ระบบคุณภาพ การรวบรวม
ข้อมูล หลักการเบื้องต้นในการควบคุมคุณภาพ การวางแผนการสุ่มตัวอย่างแบบต่างๆ หลัก
สถิติเบื้องต้น เทคนิคการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบผลการผลิต การเพิ่มคุณภาพ แผนการ
บริหาร การออกแบบ การหาค่าความเชื่อมั่น การใช้เทคนิคบารุงขวัญคนงานเพื่อเพิ่มคุณภาพ
ในการผลิต ตลอดจนแผนการบริหาร ควบคุมคุณภาพแบบต่างๆ และการจัดให้กิจกรรมต่างๆ
ที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
5614311

การวางแผนและการควบคุมการผลิต
3(3-0)
Production Planning and Control
ระบบการผลิต การพยากรณ์ ความต้องการและการกาหนดปัจจัยการผลิต การ
ตรวจสอบและควบคุม การพยากรณ์ การออกแบบระบบการควบคุมการผลิต การจัดตาราง
การผลิตหลัก การควบคุมวัสดุคงคลังและสินค้า ขนาดของการสั่งซื้อ และการผลิ ตสินค้าการ
สั่งงานการควบคุมต้นทุนการผลิต การประกอบและการสมดุลของสายงานผลิต การจัดลาดับ
งานและ ตารางการผลิต การวางแผนและควบคุมโครงการด้วยวิธีซีพีเอ็มและเพิร์ต
5614312

การจัดการโลจิสติกส์และซับพลายเชน
Logistics and Supply Chain Management
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ความหมาย บทบาท กิ จ กรรมหลั ก ของระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ
โลจีสติกส์ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการวัสดุ การขนส่ง อุปกรณ์การ
ขนส่ ง การคลั งสิ น ค้า การจั ดซื้อ การส่ ง มอบ โลจีส ติกส์ โ ลก การจั ดองค์กรโลจี ส ติก ส์ ที่ มี
ประสิทธิภาพ วิธีควบคุมการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์
5614906

ระเบียบวิธีวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
3(2-2)
Manufacturing Technology Research
methodology
ความหมายของการวิ จั ย ประเภทของการวิ จั ย ขั้ น ตอนวิ จั ย การทบทวน
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสร้างเครื่องมื อวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเพื่อการวิจัย
ความรู้ทางด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา การนาทรัพย์สินทางปัญญาไปบูรณาการ
กับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การเขียนเค้าโครงการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
5614907

โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
3(2-2)
Manufactuing Technology Project
วิชาบังคับก่อน : 5614906 ระเบียบวิธีวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
ให้ นั กศึกษาทาโครงงานเดี่ยวหรือกลุ่มเพื่อศึกษาหาความรู้ ปัญหาในงาน
เทคโนโลยี อุต สาหกรรม โดยนั ก ศึก ษาต้ องค้น คว้ าข้อ มูล จั ดท าเค้ า โครงงานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิต เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรม และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
แล้วน ามาสร้างหรือทดลองการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล จัดทารูปเล่มรายงานของ
โครงงานและนาเสนอผลงานต่อกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
5514306

จิตวิทยาสาหรับองค์การอุตสาหกรรม
3(3-0)
Introduction to Psychology for Inductrial
Qrganizations
การปฏิบั ติทางอุตสาหกรรมและผลของการปฏิบั ติทางอุตสาหกรรมที่มีต่ อ
มนุษย์ ทฤษฎีองค์การ ความเป็นมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมองค์การ แนวความคิดที่สาคัญ
ของจิตวิทยามาประยุกต์กับ ปัญหาที่น่าสนใจ เช่น ทัศนคติ แรงจูงใจ ความคับข้องใจ ความ
เหนื่อยล้า ความปลอดภัย การสื่อสารและการเป็นผู้นา ตลอดจนวิธีแก้ปัญหาของมนุษย์ใน
อุตสาหกรรมและองค์การ
5514501

มนุษยสัมพันธ์ในการจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0)
Human Relations in Industrial Management
ความหมายและความส าคั ญ ของหลั ก การมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ความต้ อ งการ
กระบวนการกลุ่ม ความพึงพอใจ แรงจูงใจ การสื่อสารในองค์การอุตสาหกรรม บทบาทของ
มนุษยสัมพันธ์ต่อการจัดการอุตสาหกรรมในปัจจุบันและอนาคต
5614502

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในงานอุตสาหกรรม
Staff Training and Development in Industry
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บทบาทหน้ าที่ของงานฝ่ ายบุคคล ความสาคัญของการฝึ กอบรมและพัฒ นา
บุคลากรในงานอุตสาหกรรม เช่น การฝึกอบรมหัวหน้างาน การฝึกอบรมงานเฉพาะด้านของ
บุคลากรการวางแผนพัฒนาการฝึกอบรม เทคนิคการฝึกอบรมและการประเมิน
5514507

การพัฒนาประสิทธิภาพการทางานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Work Efficiency Development in Industry
ความหมาย ขอบเขต ปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพ
และการสารวจบุคลิกภาพ การปรับแต่งบุคลิกภาพของตนเองและผู้อื่นตามความต้องการของ
มนุ ษ ย์ ค่ า นิ ย ม การส ารวจและการแลกเปลี่ ย นค่ า นิ ย ม ค่ า นิ ย มที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การท างาน
วัฒนธรรมในการทางาน การตั้งเป้าประสงค์ของชีวิตและการทางาน การสารวจ ความรู้สึก
ปั ญ หา อุ ป สรรคและวิธี ก ารพิชิ ตอุ ป สรรคในการท างาน การสร้า งความเชื่อ มั่น ในตนเอง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางาน
5614512

เทคโนโลยีการผลิตในงานอุตสาหกรรม
3(2-2)
Industrial Production Technology
การผลิตของผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนต่าง ๆ ด้วยกระบวนการผลิตทางเทคโนโลยี
ที่ส่งผลให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท เช่น การขึ้นรูป การ
ทาแบบ การแปรรูปเครื่องมือกล การหล่อ ตลอดจนปฏิบัติการประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ ทั้ง
โลหะ อโลหะ และวัสดุอื่น ๆ
5593719

ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
3(2-2)
Hydrolics and Pneumatics
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ที่ใช้ไฟฟ้าเป็นสัญญาณควบคุม
ตลอดจนศึกษาวิธีการทางาน การออกแบบวงจร การต่อวงจร การแก้ไข การประยุกต์ใช้งาน
จริงและมีการต่อร่วมกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการควบคุมการทางานของ
ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
5613104

วิทยาการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
3(2-2)
Industrial Robotics
วิวัฒนาการและหลักการทางานเบื้องต้นของหุ่นยนต์ โครงสร้าง และอุปกรณ์
ประกอบหุ่นยนต์ ระบบควบคุมอัตโนมัติแบบตายตัว แบบยืดหยุ่น ระบบการขับเคลื่อน และ
ส่ ง ก าลั ง ค าสั่ ง และการเขี ย นโปรแกรมควบคุ ม หุ่ น ยนต์ ปฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม แขนกล ด้ ว ย
โปรแกรมการเลือกใช้หุ่นยนต์ให้เหมาะสมกับการผลิตในงานอุตสาหกรรม

5613301

การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม
Manufacturing Tools Designs
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วิเคราะห์ส่วนประกอบพื้นฐานและหน้าที่ของเครื่องมือในงานผลิต ระบบกลไก
และการถ่ายกาลัง การคานวณแรงกระทบในลักษณะต่าง ๆ การเลือกใช้และการปรับปรุง
คุณภาพของวัสดุ การออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิต
5613402

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(3-0)
Product Development
การพัฒนาแบบผลิตภัณฑ์ ศึกษาสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น
ประโยชน์การใช้งาน รูปร่าง ราคา วิธีการผลิต พฤติกรรมผู้บริโภค การคานึงความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อนาไปใช้พัฒนาความคิดในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
5613502

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

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

สัมมนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
3(2-2)
Manufacturing Technology Seminar
หลักการจัดการสัมมนาในแบบต่างๆ จัดการสัมมนาในและ/หรือนอกห้องเรียน
เพื่ อแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ในการจั ดสั มมนาเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรมการผลิ ต ระหว่ า ง
นั ก ศึ ก ษา อาจารย์ วิ ท ยากร ที่ มี ป ระสบการณ์ ต่ า งกั น เพื่ อ หาแนวทางแก้ ปั ญ หา และ
วิธีดาเนินการจัดสัมมนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
5622404

การวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
3(2-2)
Measurement and Instrument in Industry
การวัดและเครื่องมือในงานอุตสาหกรรมซึ่งใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิต
ได้แก่ การวัดอุณหภูมิ ความดัน ปริมาณการไหล ระดับของการไหล ความเป็นกรด เป็นด่าง
ความชื้ น ความหนาแน่ น สภาพการน าทางไฟฟ้ า การวั ด และการส่ ง สั ญ ญาณเพื่ อ ควบคุ ม
กระบวนการผลิต การทางานของตัวควบคุมโดยระบบไฟฟ้า
5643511

การควบคุมมลพิษและการจัดการของเสีย
Pollution Control and Waste Treatment
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ความรู้พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม ความหมาย ชนิดและประเภทของมลพิษ แหล่ง
มลพิษ ของเสียและมลพิษในงานอุตสาหกรรม ผลของมลพิษที่มีต่อมนุษยืและสิ่งแวดล้อม เช่น
การทาลายชั้นบรรยากาศ สภาวะเรือนกระจก เป็นต้น การควบคุมการจัดการของเสี ยและ
มลพิษ
5724409

การจัดการธุรกิจชุมชน
3(3-0)
Business Community Manangment
การวัดและเครื่องมือในงานอุตสาหกรรมซึ่งใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิต
ได้แก่ การวัดอุณหภูมิ ความดัน ปริมาณการไหล ระดับของการไหล ความเป็นกรด เป็นด่าง
ความชื้ น ความหนาแน่ น สภาพการน าทางไฟฟ้ า การวั ด และการส่ ง สั ญ ญาณเพื่ อ ควบคุ ม
กระบวนการผลิต การทางานของตัวควบคุมโดยระบบไฟฟ้า
5514515

การพัฒนาและการจัดการพลังงานหมุนเวียน
3(3-0)
Development and Renewable Energy
Management
แหล่ ง พลั ง งานของโลกและแหล่ ง พลั ง งานในประเทศเน้น รายละเอีย ดของ
การศึ กษาด้านพลั ง งานหมุน เวีย น โดยศึก าความรู้พื้ นฐานและเทคโนโลยีที่ ใช้ใ นการผลิ ต
พลังงานจากพลังงานหมุนเวียนในรูปต่าง ๆ รวมทั้งการประยุกต์ใช้งานของพลังงานหมุนเวียน
ต่าง ๆ เหล่านี้ ซึ่งได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานลม พลังงานน้า พลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ พลังงานคลื่น พลังงานจากอุณหภูมิแตกต่างของน้าทะเล พลังงานจากน้าขึ้น
น้าลง รวมทั้งศึกษาศักยภาพและผลกระทบจากการใช้พลังงานหมุนเวียนดังกล่าว
5572307

มอเตอร์และการควบคุม
3(1-4)
Motors and Control
โครงสร้างและหลักการทางานของมอเตอร์เหนี่ยวนา 1 เฟสและ 3 เฟส
สัญลักษณ์และวงจรในการควบคุมมอเตอร์ อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้
ป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้า การคานวณหาขนาดสายไฟและอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้า การเริ่ม
เดินมอเตอร์แบบต่างๆ การควบคุมการกลับทางหมุน การควบคุมการลดแรงดันขณะเริ่มเดิน
แบบสตาร์-เดลต้าและปฏิบัติตามรายวิชา
5573104

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทางไฟฟ้า
3(3-0)
Eletrical Industrial Product Standards
วิวัฒ นาการของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานทั่ว ไป
มาตรฐานบังคับ มาตรฐานทางไฟฟ้าตรามาตรฐานและบังคับของสมาชิก ISO ระดับมาตรฐาน
ผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกาหนดและเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทยและต่างประเทศ
สมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่า ด้ว ยการมาตรฐาน ปฏิบัติการศึกษาค้นคว้ามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5613103

การอนุรักษ์พลังงานโรงงานอุตสาหกรรม
Energy Conservation in Factory
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วิวัฒ นาการของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานทั่ว ไป
มาตรฐานบังคับ มาตรฐานทางไฟฟ้าตรามาตรฐานและบังคับของสมาชิก ISO ระดับมาตรฐาน
ผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกาหนดและเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทยและต่างประเทศ
สมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่า ด้ว ยการมาตรฐาน ปฏิบัติการศึกษาค้นคว้ามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5613701

หลักการทาความเย็น
3(2-2)
Principles of Refrigeration
ทฤษฎีและปฎิบัติห ลักการทางานของระบบการทาความเย็น วงจรเครื่องทา
ความเย็น ชุดควบคุมน้ายาเครื่องทาความเย็น คอมเพสเซอร์ อีวาพอเรเตอร์ อุปกรณ์อื่นๆ ของ
ระบบเครื่ องท าความเย็ น น้ ายาเครื่ อ งท าความเย็ น และน้ ามั นหล่ อ ลื่ น P-H ไดอะแกรม
การทางานของตู้เย็นและตู้แช่
5613702

ระบบไฟฟ้าของเครื่องทาความเย็น
3(2-2)
Electrical Systems of Refrigerator
ทฤษฎีและปฎิบัติวงจรไฟฟ้าเครื่องทาความเย็น การควบคุมการทางานด้วย
วงจรอิเล็ กทรอนิกส์ รีเลย์ รีเลย์ควบคุม แม็กเนติกคอนแทกเตอร์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ การ
เลือกใช้อุปกรณ์ควบคุมทางกลทางไฟฟ้า การตรวจซ่อมข้อบกพร่องและการแก้ไขทางกล ทาง
ไฟฟ้า
5613703

การปรับอากาศอุตสาหกรรม
3(2-2)
Industrial Air-conditioning
ทฤษฎีและปฎิบัติหลักการกระบวนการปรับอากาศ กระบวนการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมแผนภูมิไซโครเมตริก หลักการคานวณอัตราการทาความเย็น ระบบปรับอากาศ
แบบต่างๆ ส่วนประกอบระบบปรับอากาศ ระบบควบคุมการปรั บอากาศ ระบบท่อ ระบบการ
จ่ายอากาศ การบารุงรักษาและวิเคราะห์ข้อขัดข้องระบบปรับอากาศ มาตรฐานการติดตั้ง
ระบบปรับอากาศ รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
5613704

เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่เพื่องานอุตสาหกรรม
3(2-2)
Chiller Air-conditioner for Industrial Works
ทฤษฎีและปฎิบัติระบบการทาความเย็นของเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ ชนิด
และหลักการของเครื่องปรับอากาศ การใช้งานเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่อย่างถูกวิธี การ
บารุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน การอ่านมาตรวัดและบันทึก
ข้อมูลในระบบปรับอากาศ การควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ

5613705

เครื่องปรับอากาศสาหรับการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
Air-conditioner for Small Business
Management
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ปัญหาที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานธุรกิจขนาดย่อม ด้านการจัดองค์การ การ
ปฎิบัติงาน การเริ่มต้นประกอบธุ รกิจ การลงทุน เงินทุน การควบคุมการบริหาร การติดต่อ
ประสานงานในวงการธุรกิจเครื่องปรับอากาศ และความสัมพันธ์ด้านกฎหมายกับหน่วยงาน
รัฐบาล
5613706

การศึกษาการทางานเกี่ยวกับงานเครื่องปรับอากาศ
3(3-0)
Work Study for Air-conditioner
เทคนิคการสร้ างแผนภูมิแบบต่าง ๆ หลักการเคลื่อนไหวแบบประหยัด การ
วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวอย่างละเอียด การวิเคราะห์กระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศ
การศึกษาเวลาและหาเวลามาตรฐานในการทางาน การสุ่มงาน เทคนิคในการเพิ่มผลผลิตใน
กระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศ
5613707

การปรับอากาศในรถยนต์
3(2-2)
Automotive Air-conditioning
ลั กษณะของส่ ว นประกอบ หน้า ที่แ ละการท างานของระบบปรับ อากาศใน
รถยนต์ การใช้ไชโครเมตริกชาร์ทในการคานวณโหลด การออกแบบ การคานวณท่อลม การ
จ่ายลม การวิเคราะห์ อากาศเสียของเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ และปฎิบัติตามรายวิชา
5613708

สัมมนางานเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศ
3(2-2)
Seminar on Air-conditioner Technology
หลักการจัดการสัมมนาในแบบต่างๆ จัดการสัมมนาในและนอกห้องเรียนเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับงานเครื่องปรับอากาศระหว่างนักศึกษา อาจารย์ วิทยากรที่มี
ประสบการณ์ต่างกัน เพื่อหาแนวทางปัญหา และวิธีดาเนินงานอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
ให้มีประสิทธิภาพ
5724501

การจัดการสิ่งแวดล้อม
3(3-0)
Environmental Management
กฎหมาย ระเบียบ สนธิสัญญาและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การใช้
พลังงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วงจรการใช้พลังงาน อุตสาหกรรมขนาดเล็กกับการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประเมินทางเลือกการใช้พลังงานที่เหมาะสม
เทคโนโลยีประเภทป้องกันและลดมลพิษ โครงการพระราชดาริ เป็นต้น เทคโนโลยีเกี่ยวกับ
การหมุน เวีย นสร้ างคุณภาพเพิ่ม เทคโนโลยีทางด้าน การลดการใช้ การใช้ซ้าและการนา
กลับมาใช้ใหม่ โครงการหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เข้าสู่ตลาดคาร์บอน เทคโนโลยีที่สร้างผลผลิตเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โครงการฉลากคาร์บอน การคานวณคาร์บอนเครดิต ความรู้เกี่ยวกับความ
รับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ และคุณธรรมธุรกิจ
5724502

การนาของเสียกลับมาใช้ใหม่
Waste Recycling
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ต้นทุนและนโยบายการรีไซเคิล วัสดุโดยพิจารณาการผลิต การเลือกใช้วัสดุ
การใช้พลังงาน การทิ้งของเสียในอุตสาหกรรมการผลิตและการเกษตร มาตรการป้องกันการ
ปนเปื้อนของสิ่งแวดล้ อม การรีไซเคิลวัสดุในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ อุตสาหกรรมการ
ผลิตและแปรรูปเหล็กและโลหะอื่น ๆ อุตสาหกรรมการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์เคมี อนินทรีย์
อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ เส้นใย และพลาสติก อุตสาหกรรมการเกษตร การรีไซเคิลวัสดุ
จากการเกษตร เศรษฐศาสตร์ของการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7 หน่วยกิต
5613801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
2(90)
อุตสาหกรรมการผลิต
Preparation for Professional Internship
in Manufacturing Technology
การเตรียมความพร้อม ในด้านความรู้ วิธีการทางานวัฒนธรรม มารยาท การ
วางตัว การปฏิบัติตนให้เหมาะสมก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงงานหรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ ตามลักษณะงานที่นักศึกษาสนใจ
5613802

การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
1(45)
Preparation for Co-operative Education
จั ด กิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อ มในด้ า นความรู้ ทั ก ษะทางด้ า นเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิต การประสานงานกับแหล่งประกอบการในเครือข่ายมาประชุมวางแผน
ร่ ว มกั น กั บ คณาจารย์ และนั ก ศึ ก ษาทั้ ง ทางด้ า นความรู้ ทั ก ษะ การปฏิ บั ติ ง านและการ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่เหมาะสม
5614801

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
5(450)
อุตสาหกรรมการผลิต
Professional Internship in Manufacturing
Technology
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้ได้รับรู้ลักษณะของงานจากการทางานจริง
เพื่อให้ นักศึกษได้พัฒนาตนเองให้ มีความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณลั กษณะให้เหมาะสมกับ
วิชาชีพนั้น โดยมีอาจารย์นิเทศก์และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ร่วมกันประเมินผล
5614802

สหกิจศึกษา
6(540)
Co-operative Education
การออกปฏิ บั ติ ก าร โดยจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ ละปฏิ บั ติ ร่ ว มกั บ สถาน
ประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ เป็นเครือข่ายกับสาขาวิชาฯ เพื่อให้นักศึกษาเกิดการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และให้มีอาจารย์นิเทศก์อย่างใกล้ชิด ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16
สัปดาห์ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสาขาวิชา
กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
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รหัสวิชา
5611501

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
พื้นฐานคณิตศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
3(3-0)
Fundamentals Mathematics of Manufacturing
Technology
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ระบบจานวนจริง การคานวณความยาว พื้นที่ พื้นที่
ผิวและปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิต เลขยกกาลัง ฟังก์ชั่นตรี โกณมิติ ฟังก์ชั่นล็อคการึทึมและ
เอกซ์โปแนนเชียล เมตริกซ์ สมการ การแก้สมการหลายตัวแปร การใช้เครื่องคานวณ หน่วยวัด
และมิติ โมเมนต์ งาน พลังงาน ความหนาแน่น ความดัน ความรู้เกี่ยวกับการคานวณเบื้องต้น
ในงานไฟฟ้า
5611502

ปฎิบัติการพื้นฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
3(1-4)
Pratice in Fundamentals of Manufacturing
Technology
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานไฟฟ้า งานเครื่องยนต์ การใช้เครื่องมือในงานโลหะ
แผ่น งานเชื่อมด้วยไฟฟ้าและแก๊ส เครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆ ในงานอุตสาหกรรม วิธีการใช้งานที่
ถูกต้อง การบารุงรักษาเครื่องมือ และฝึกปฏิบัติตามเนื้อหารายวิชา
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้าซ้อนกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิ ชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ
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