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หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

(วชิาเอกเทคโนโลยวีศิวกรรมการผลติและการจดัการ) 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

10103 ทกัษะชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการด าเนนิชวีติในสงัคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีการใชเ้หตผุล 

การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาตอ่รอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครยีด ความเขา้ใจตนเอง 

คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้กัษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวนัตก ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตีอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจุบนั 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรค์ขึน้ ในดา้นการเมอืง 

เศรษฐกจิ สงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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10131 สงัคมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ชมุชน และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตวัเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์

องคป์ระกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลต่อ

การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับแนวคดิ กฎเกณฑ์ และพัฒนาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีม่ี

อทิธพิลตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ทีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี ความคดิเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ 

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 
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10152 ไทยกบัสงัคมโลก (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand and the World Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับสถานการณ์ แนวโนม้ ลักษณะความสัมพันธ์ และการเปลีย่นแปลงทาง   

  เศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

 3. เพื่อใหน้ าความรูไ้ปคดิ วเิคราะห์ปัญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ ในมิตติ่างๆ ทัง้ทาง    

  การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลีย่นแปลงในสังคมโลก ทีส่่งผลกระทบต่อ

ประเทศไทย รวมถงึสภาพปัญหา และสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน ์ซึง่สง่ผลใหเ้กดิ

ความตระหนัก และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสภาพการณ์ สามารถคดิวเิคราะหถ์งึสาเหตขุองปัญหาและผลกระทบตอ่

ภาพรวมของสงัคมไทยและตวับคุคลในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม คณุธรรม จรยิธรรม 

96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี (6 หนว่ยกติ) 

 Mathematics and Statistics for Science and Technology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับคณิตศาสตร์ อันเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งในการท าความเขา้ใจตอ่   

ชดุวชิาตา่งๆ ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีต่อ้งศกึษาในภายหลงั 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสถติ ิและสามารถน าความรู ้ความเขา้ใจนีไ้ปใชท้ าความเขา้ใจตอ่

ชดุวชิาตา่งๆ ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีต่อ้งศกึษาในภายหลงั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ตรรกศาสตร์ เซต ระบบจ านวนจรงิ เรขาคณิตวเิคราะห ์ความสัมพันธ ์ฟังกช์ัน ล าดับ อนุกรม ฟังกช์ัน

พีชคณิตฟังก์ชันอดิสัย เมทริกซ์ ดีเทอร์มินันท์ เวกเตอร์ อนุพันธ์ อินทิกรัล การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่  

ความน่าจะเป็น ความรู เ้บื้องตน้เกี่ยวกับสถิติศาสตร์และสถิติพรรณา การแจกแจงตัวแปรสุ่ม สถิติศาสตร์  

องิพารามเิตอรเ์บือ้งตน้ สถติศิาสตร์ไม่องิพารามเิตอรเ์บือ้งตน้ การวเิคราะหส์หสัมพันธ ์การถดถอยเชงิเสน้อย่างง่าย 

และการประยกุตใ์ชค้ณติศาสตรแ์ละสถติทิางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

97210 คณติศาสตรป์ระยกุตส์ าหรบัเทคโนโลยอีุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Applied Mathematics for Industrial Technology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในดา้นคณติศาสตรป์ระยุกตท์ีเ่กีย่วขอ้งกับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูด้า้นคณติศาสตรป์ระยกุตไ์ปใชง้านทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

 3. เพื่อใหส้ามารถน าความรูด้า้นคณิตศาสตร์ประยุกต์ไปใชใ้นการศึกษาเนื้อหาในชุดวิชาต่างๆ 

ทางเทคโนโลยอีตุสาหกรรมตอ่ไป 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ฟังก์ชัน ลมิิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร จ านวนเชงิซอ้น อนุพันธ์และการประยุกต์ 

ปรพัินธแ์ละ การประยุกต ์อนุกรมอนันตแ์ละการลู่เขา้ อนุกรมฟูเรียร์ เรขาคณิตวเิคราะหใ์นปรภิูมสิามมติ ิฟังกช์ัน

หลายตัวแปร อนุพันธย์่อยของฟังกช์ันหลายตัวแปร ปรพัินธส์องชัน้ ปรพัินธส์ามชัน้ สมการอนุพันธส์ามัญอันดับ

หนึง่ สมการอนุพันธส์ามัญเชงิเสน้อนัดบัสงู ระเบยีบวธิเีชงิตวัเลขเบือ้งตน้ 

97217 พืน้ฐานทางวศิวกรรมเครือ่งกลส าหรบัเทคโนโลยอีุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Basic Mechanical Engineering for Industrial Technology  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจหลักการทั่วไปในงานวศิวกรรมเครื่องกล ทีเ่กีย่วขอ้งกับเทคโนโลยี

อตุสาหกรรม  

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการของกลศาสตรว์ศิวกรรมในงานเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการของของไหลในงานเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลักการของอุณหพลศาสตร์และระบบทางความรอ้นในงานเทคโนโลยี

อตุสาหกรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการทั่วไปในงานวศิวกรรมเครือ่งกลทีเ่กีย่วขอ้งกับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม หลักการทางกลศาสตร์

วศิวกรรม สถิตยศาสตร์ พลศาสตร์ กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล การสั่นสะเทือนทางกล กลศาสตร์ของไหล 

เครื่องจักรกลของไหล หลักการทางความรอ้นและอุณหพลศาสตร์ การถ่ายเทความรอ้น การท าความเย็นและ  

การปรับอากาศเบือ้งตน้ 

97218 การจดัการด าเนนิงานและการเป็นผูป้ระกอบการ (6 หนว่ยกติ) 

 Operation Managements and Entrepreneurships 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจระบบการด าเนนิงาน และการบรหิารการด าเนนิงาน 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการเป็นผูป้ระกอบการ การพัฒนาธรุกจิ การวางแผนธุรกจิ การสรา้งแผนธุรกจิ 

และการหาแหลง่ทนุ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะองคก์รในอุตสาหกรรม การวเิคราะหค์วามตอ้งการและการพัฒนาผลติภัณฑ ์การเลอืกท าเลทีต่ัง้ 

และการวางผังสถานประกอบการ การวางแผนก าลังผลติ การจัดการการผลติ การบรหิารทรัพยากรบคุคล การจัด

จ าหน่ายและการตลาด การบรหิารสนิคา้คงคลัง การบรหิารตน้ทนุการผลติ การก าหนดราคา และการจัดการรายได ้

การมองหาและพัฒนาโอกาสทางธรุกจิ การพยากรณ์ความตอ้งการของตลาด การสรา้งแผนธุรกจิและการวเิคราะห์

ความเป็นไปไดท้างธรุกจิ กลยทุธผ์ลติภัณฑ ์การโฆษณาประชาสมัพันธ ์การหาแหลง่ทนุ และการบรหิารเงนิทนุ   

97219 วสัดอุุตสาหกรรมและกรรมวธิกีารผลติ (6 หนว่ยกติ) 

 Industrial Materials and Manufacturing Process  

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจชนดิและลกัษณะสมบตั ิและการใชง้านวสัดทุีใ่ชใ้นอตุสาหกรรม 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกรรมวธิกีารแปรรูปวสัดใุนลกัษณะตา่ง ๆ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจวธิกีารเขยีนแบบและอา่นแบบทางวศิวกรรม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะสมบัตแิละการใชง้านของวัสดุส าคัญทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรม การเลอืกใชว้ัสดใุหเ้หมาะสมกับงาน 

รวมทัง้การวเิคราะหปั์ญหาของวัสด ุกรรมวธิกีารผลติชนดิตา่งๆ การหลอมขึน้รูป การขึน้รูปวัสดกุอ้น การขึน้รูปวัสดุ

แผน่ การตดัเฉอืนวสัด ุการเชือ่มประกอบ การเพิม่เนือ้วสัด ุการเพิม่สมบตัดิว้ยกรรมวธิทีางความรอ้น การขดัการลา้ง 

การเคลอืบ และการท าส ีการเลอืกใชก้รรมวธิกีารผลติทีเ่หมาะสม หลักการเขยีนและอา่นภาพฉาย มาตรฐานการ

เขยีนแบบของไทยและสากล การอา่นแบบภาพประกอบและภาพแยกชิน้ การใหข้อ้มูลทางดา้นขนาด และขอ้มูล

ทางการผลติในแบบงาน พกิดัความคลาดเคลือ่นในการประกอบชิน้งาน 

97221 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละการแกป้ัญหาในอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Creative Thinking and Problem Solving in Industry 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ทกัษะ และกระบวนการสรา้งความคดิสรา้งสรรคใ์นการแกปั้ญหาในอตุสาหกรรมได ้

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตค์วามรูด้า้นการจัดการในการแกปั้ญหาทางอตุสาหกรรมได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กระบวนการคดิรูปแบบใหม่ๆ การแกไ้ขปัญหา รวมถงึการตัง้เป้าหมายทางอตุสาหกรรมดว้ยวธิกีารหรือ

เทคนิคต่างๆ ทีส่รา้งสรรค ์การปรับกระบวนการผลผลติเขา้สูต่ลาดทีแ่ตกต่างออกไป คดิวธิกีารใหม่ในการแกไ้ข

ปัญหา เปลีย่นแนวคดิทีแ่ตกต่างจากรูปแบบเดมิรวมถงึพัฒนาใหไ้ดว้ธิกีารทีด่ยี ิง่ข ึน้ การวเิคราะหค์วามแตกต่าง

ระหว่างความคดิสรา้งสรรค ์จนิตนาการ วสิัยทัศน์และกลยุทธ์ และสามารถบูรณาการและสังเคราะห์ความคดิ

สรา้งสรรค ์จนิตนากร วสิัยทัศน์และกลยุทธ์ผสมผสานกับองคค์วามรูด้า้นการจัดการอุตสาหกรรมจะน าไปสู่การ

ก าหนดแนวทางการสรา้งนวตักรรมและการแกปั้ญหาในอตุสาหกรรมได ้

97222 การเปลีย่นผา่นสูด่จิทิลัส าหรบัอุตสาหกรรมและธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 Digital Transformation for Industry and Business 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักระบวนการเปลีย่นผ่านเทคโนโลยดีจิทิัลในธรุกจิและอตุสาหกรรม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกระบวนการเปลีย่นผา่นเทคโนโลยดีจิทิลัในธรุกจิและอตุสาหกรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ยุทธศาสตรก์ารเปลีย่นผ่านสูเ่ทคโนโลยดีจิทิัลในธุรกจิและอตุสาหกรรม การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ

และการด าเนนิงานดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั เทคโนโลยกีารผลติสมัยใหมท่ีใ่ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั ระบบดจิทิลัสนับสนุน

กระบวนการผลติ ระบบคลาวด ์การเรยีนรูข้องเครือ่งจักร อนิเทอรเ์น็ตของสรรพสิง่ วทิยาการหุน่ยนต ์ระบบอตัโนมัต ิ

ปัญญาประดษิฐ ์ความจรงิเสมอืน การจ าลองสถานการณ์ 

97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและการควบคมุทางการผลติในอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Technology for Production Planning and Control in Industry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจระบบการผลติแบบยดืหยุน่ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชร้ะบบการวางแผนความตอ้งการวัสด ุ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถเชือ่มโยงการตดัสนิใจระบบการวางแผนทรัพยากรการผลติ  

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการและการประยกุตใ์ชปั้ญญาประดษิฐท์างอตุสาหกรรม  

 5. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการการจัดการเทคโนโลยรีะบบการผลติ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การน าเทคโนโลยอีัตโนมัตทิางการผลติมาประยุกตใ์ชใ้นการวางแผนและควบคุมการผลติอันประกอบดว้ย

ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น ระบบการวางแผนความตอ้งการวัสดุ และระบบการวางแผนทรัพยากรการผลติ 

นอกจากนียั้งศกึษาถงึปัญญาประดษิฐท์างอตุสาหกรรม และการจัดการเทคโนโลย ี

97315 เครือ่งมอืและเครือ่งจกัรกลการผลติ (6 หนว่ยกติ) 

 Tools and Machines for Manufacturing Process 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเครือ่งมอืในอตุสาหกรรมการผลติ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเครือ่งจักรในอตุสาหกรรมการผลติ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวดัละเอยีดในอตุสาหกรรมการผลติ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลยกีารท าแมพ่มิพ์ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 พืน้ฐานทัว่ไปเกีย่วกับเครือ่งมอืกลตัดโลหะตา่งๆ และระบบจับยดึชิน้งาน ทฤษฎเีกีย่วกับการตัดเฉือนโลหะ 

การเคลือ่นทีต่ดัเฉอืนและการใชง้าน แรงทีใ่ชใ้นการตดัเฉอืน อณุหภมูขิองเศษโลหะและมดี ลกัษณะของเศษโลหะ 

การสกึหรอ การสกึกร่อนของมดี ความละเอยีดของผวิงาน และการวัดละเอยีด ความผดิพลาดในการวัดและการลด

ความผดิพลาดในระบบการวัด การหล่อลื่นและการหล่อเย็นเครื่องมือกล การวเิคราะห์เพื่อหารูปแบบชิน้ส่วน

เครือ่งมอื เครือ่งจักรแบบต่างๆ ตามหนา้ทีท่ีก่ าหนด ทฤษฎพีืน้ฐานเกีย่วกับความแข็งแรงของวัสด ุและคณุสมบัติ

เชงิกลของวัสดทุางวศิวกรรม การก าหนดวัสดตุลอดจนการก าหนดคณุภาพผวิงาน และพกิัดความเผือ่ เทคโนโลยี

การท าแม่พมิพ์ ชนิดของแม่พมิพ์วัสดุแม่พมิพ์ วธิใีนการขึน้รูปแม่พมิพ์ การหล่อการชบุดว้ยไฟฟ้าการตัดผวิดว้ย

เครือ่งมอืกล การปาดผวิ การพ่นเคลอืบ การกัดโลหะ การปรับปรุงสมบัตขิองวัสดทุ าแม่พมิพด์ว้ยความรอ้น การขัด

ผวิแมพ่มิพ ์รวมทัง้การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ 

97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภณัฑแ์ละกระบวนการผลติในอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Technology for Product and Process Design in Industry  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการน าคอมพวิเตอรช์ว่ยในการออกแบบ 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการใชเ้ทคโนโลยกีารจัดกลุม่  

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการและสามารถเลอืกใชค้อมพวิเตอรช์ว่ยในการวางแผนกระบวนการผลติ 

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการท างานของเครือ่งจักรกลควบคมุเชงิตัวเลข 

 5. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการและการประยกุตใ์ชหุ้น่ยนต ์(Robot) ในอตุสาหกรรมการผลติ 

 6. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการขนถา่ยวสัดแุละชิน้สว่นอยา่งอตัโนมัต ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 เทคโนโลยีในการออกแบบผลติภัณฑ์และกระบวนการผลติ และเทคโนโลยีอัตโนมัตใินการผลิต 

เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภัณฑแ์ละกระบวนการ ไดแ้ก่ คอมพวิเตอร์ช่วยการออกแบบ เทคโนโลยีการจัดกลุ่ม  

และคอมพวิเตอร์ชว่ยในการวางแผนกระบวนการผลติ และเทคโนโลยอีัตโนมัตใินการผลติ ไดแ้ก่ เครื่องจักรกล

ควบคมุเชงิตวัเลข หุน่ยนต ์และเทคโนโลยขีนถา่ยวสัดอุตัโนมัต ิ
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97317 ระบบสารสนเทศและระบบอตัโนมตัใินอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Information Systems and Automation in Industry  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการและสามารถเลอืกใชร้ะบบสารสนเทศทางอตุสาหกรรม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการและสามารถเลอืกใชร้ะบบอตัโนมัตใินการผลติ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดและภาพรวมของระบบการผลิตในยุคอุตสาหกรรม 4.0 โครงสรา้งและการจัดการระบบ

สารสนเทศทางอตุสาหกรรม เครือ่งมอืและโปรแกรมในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เทคโนโลยดีา้นการสือ่สารและ

เครือข่ายขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ในระบบการผลติ ระบบความปลอดภัย และการบ ารุงรักษาระบบ

สารสนเทศ ภาพรวมของระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม เทคโนโลยี

ปัญญาประดษิฐ ์เทคโนโลยคีวามจรงิเสมอืน ความรูเ้บือ้งตน้ของการวัดพืน้ฐานและการประยุกตใ์ชง้าน การวัดทาง

อุตสาหกรรม เซนเซอร์และทรานสดวิเซอร์ ชนิดของอุปกรณ์ท างานในระบบควบคุม ชนิดของอุปกรณ์สือ่สารใน

ระบบอัตโนมัต ิการประยุกตใ์ชไ้มโครคอมพวิเตอรใ์นการควบคมุกระบวนการผลติตัวควบคมุแบบโปรแกรมได ้และ

การเขยีนโปรแกรมควบคมุพืน้ฐาน และการประยกุตใ์ชหุ้น่ยนตอ์ตุสาหกรรม 

97418 ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มในอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Safety, Occupational Health and Environment in Industry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมาย ความส าคัญ และองคป์ระกอบของงานความปลอดภัย อาชวีอนามัยและ

สิง่แวดลอ้มในอตุสาหกรรม 

 2. เพื่อใหม้คีวามสามารถในการเสนอมาตรการในการจัดการและควบคุมอันตรายทีเ่กดิจากอุบัตเิหตุ 

และสิง่แวดลอ้มในการท างาน 

 3. เพื่อใหส้ามารถจัดการสารเคมอีันตรายและวัตถุอันตราย การประเมนิความเสีย่ง และการวางแผน 

รับเหตฉุุกเฉนิและอคัคภีัยได ้

 4. เพื่อใหส้ามารถจัดการและควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม และวธิีการป้องกันผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

ตอ่ชมุชนโดยรอบโรงงานได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

ความหมาย ความส าคัญ และองคป์ระกอบของงานความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มใน

อุตสาหกรรม การจัดการและควบคุมอันตรายทีเ่กดิจากสิง่แวดลอ้มในการท างานทีม่ีผลต่อความปลอดภัยและ

สขุภาพของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทัง้การป้องกันผลกระทบสิง่แวดลอ้มต่อชมุชนโดยรอบโรงงาน 

การตระหนัก การประเมนิ และการควบคมุสิง่แวดลอ้มในการท างาน สาเหตขุองการเกดิอบุัตเิหต ุความสญูเสยีจาก

อบุตัเิหตแุละการควบคมุอบุตัเิหต ุ การจัดการสารเคมอีนัตรายและวตัถุอนัตราย การประเมนิความเสีย่ง การวางแผน

รับเหตฉุุกเฉนิและอคัคภีัย ชนดิและแหลง่ก าเนดิมลพษิอตุสาหกรรม การจัดการและควบคมุมลพษิอตุสาหกรรม 

97419 การจดัการคณุภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Quality Management and Industrial Standards 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบคณุภาพ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูท้างดา้นมาตรฐานการจัดการอตุสาหกรรม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัมาตรฐานตา่งๆ ในอตุสาหกรรม 
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 4. เพือ่ใหส้ามารถประยุกตใ์ชค้วามรูเ้กีย่วกับมาตรฐานการจัดการและมาตรฐานทางอุตสาหกรรมไปใช ้

ในการผลติ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับระบบคุณภาพ การสุ่มตัวอย่างและแผนภูมคิวบคุม ระบบการจัดการคุณภาพยุคใหม่  

ซึง่ครอบคลุมเรื่องของระบบการจัดการคุณภาพที่ทุกคนมีส่วนร่วม ระบบมาตรฐานสากลในงานอุตสาหกรรม 

มาตรฐานการจัดการระบบการผลติและการบริการ มาตรฐานสิง่แวดลอ้ม ขอ้ก าหนดผลติภัณฑแ์ละสมรรถภาพ 

กระบวนการ มาตรฐานระบบสอบเทียบ มาตรฐานระบบหอ้งปฏิบัติการ และระบบมาตรฐานบูรณาการทาง

อตุสาหกรรม 

97420 การจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซอุ่ปทานส าหรบัอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Logistics and Supply Chain Management for Industry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการโลจสิตกิส ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการโซอ่ปุทาน 

 3. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชก้ารจัดการโลจสิตกิสแ์ละการจัดการโซอ่ปุทานในอตุสาหกรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิการจัดการโลจสิตกิส ์ระบบการจัดหาวัตถดุบิ การกระจายสนิคา้ การเลอืกท าเลการจัดเก็บสนิคา้

การขนถ่ายสนิคา้ อุปกรณ์ในการเคลือ่นยา้ยสนิคา้ และรูปแบบการขนสง่ แนวคดิการจัดการโซ่อุปทาน รูปแบบ

เครอืขา่ยโซอ่ปุทาน การตัดสนิใจขององคก์รในโซอ่ปุทาน การจัดการสนิคา้คงคลัง การจัดการอปุสงคแ์ละอปุทาน

ของวัตถุดบิและราคา และการประสานงานระหว่างองค์กรในโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการด าเนินงาน 

การประยกุตใ์ชก้ารจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทานในอตุสาหกรรมการผลติ 

97421 ประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโลยวีศิวกรรมการผลติและการจดัการ (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Production Engineering Technology and Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดศ้กึษาและประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ดา้นเทคโนโลยวีศิวกรรมการผลติ

  และการจัดการมาประยกุตก์บัการปฏบิตั ิ

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการของการท างานเป็นทมีและสามารถปฏบิตัไิด ้

 3.  เพือ่เสรมิสรา้งภาวะการเป็นผูน้ า ความมมีนุษยสมัพันธ ์ความสามารถในการตัดสนิใจ คณุธรรมและ

   จรยิธรรมของบณัฑติ 

 4. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและส านกึในจรรยาบรรณวชิาชพีเทคโนโลยวีศิวกรรมการผลติและการจัดการ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยกุตค์วามรูด้า้นเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจัดการเพือ่พัฒนาและแกปั้ญหาในอตุสาหกรรม

และธุรกจิ จรรยาบรรณวชิาชพีเทคโนโลยีวศิวกรรมการผลติและการจัดการ กฎหมายและขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้ง  

การเสรมิสรา้งภาวะผูน้ า มนุษยสมัพันธ ์การตดัสนิใจ และคณุธรรมผา่นกจิกรรมกลุม่สมัพันธ ์
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97423 การวางผงัโรงงานและการศกึษาการท างานในอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Plant Layout and Work Study in Industry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการวางผังโรงงานและการเคลื่อนยา้ยวัสดุในโรงงาน และ

สามารถวางผังโรงงานได ้

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการศกึษาการท างาน และสามารถจัดท ามาตรฐานการท างาน  

  และเวลามาตรฐานในการท างานได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 อปุกรณ์ในการล าเลยีงวัสดภุายในโรงงาน การจัดระบบตา่งๆ ของโรงงาน ไดแ้ก ่แสง ส ีเสยีง การจัด

วางอปุกรณ์และเครือ่งมอือย่างประหยัดและมปีระสทิธภิาพ ศกึษาเสน้ทางการเคลือ่นยา้ยวัสดใุนโรงงาน การวางผัง

โรงงานรูปแบบตา่งๆ วธิกีารท างานและเวลาการท างานของคนงาน การสรา้งแผนภูมกิารท างาน การสรา้งแผนภูมิ

การผลติ หลักการเคลือ่นไหวอย่างประหยัด ลดความเมือ่ยลา้ การพักผ่อนในขณะปฏบิัตงิานและวธิกีารท างานให ้

งา่ยขึน้ วเิคราะหก์ารเคลือ่นไหวร่างกาย ทฤษฎแีละการปฏบิตัเิกีย่วกับการศกึษาการท างานเพือ่จัดท ามาตรฐานงาน 

และเวลามาตรฐานในการท างาน 

97426 วศิวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพวิเตอรป์ระยกุต ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Applied Electrical and Computer Engineering 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการทัว่ไปทางวศิวกรรมไฟฟ้าและวศิวกรรมคอมพวิเตอรป์ระยกุต์ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลักการของไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ และอปุกรณ์ไฟฟ้าเชงิกล

ในงานเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจหลักการของระบบดจิิทัล ระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว อุปกรณ์ต่อพ่วง 

และการอนิเตอรเ์ฟส 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการพืน้ฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ คลืน่แม่เหล็กไฟฟ้า

หมอ้แปลงไฟฟ้า วงจรอเิล็กทรอนกิส ์วงจรออปแอมป์ อปุกรณ์สารกึง่ตัวน าพืน้ฐาน อปุกรณ์ไฟฟ้าเชงิกล หลักการ

พื้นฐานทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ประยุกต ์พื้นฐานระบบดจิทิัล พื้นฐานระบบคอมพวิเตอร์ฝังตัว อุปกรณ์ต่อพ่วง 

การอนิเตอรเ์ฟส ระบบเรยีลไทม ์

97433 การศกึษาความเป็นไปไดท้างอุตสาหกรรมและการจดัการโครงการ (6 หนว่ยกติ) 

 Industrial Feasibility Study and Project Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในกระบวนการศกึษาความเป็นไปไดข้องการจัดท าโครงการอตุสาหกรรม 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแหลง่ทีต่ัง้อตุสาหกรรม การพัฒนาและการสรา้งขดีความสามารถ 

การแขง่ขนัของอตุสาหกรรม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการจัดการโครงการตามหลักการเศรษฐศาสตรว์ศิวกรรม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการและวธิกีารวเิคราะหโ์ครงการและประเมนิค่าทางการลงทุนของโครงการ รวมทัง้หลักการและ

วธิกีารประเมนิความเป็นไปไดข้องโครงการ ทัง้ทางดา้นการตลาด เทคโนโลยกีารผลติ แรงงาน เศรษฐศาสตร์ 

การเงนิ และกฎหมาย ตลอดจนการวเิคราะหแ์นวโนม้การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยกีารผลติอุตสาหกรรมทีม่ีผลมา

จากการพัฒนาทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลยขีองประเทศตา่งๆ แหลง่ทีต่ัง้อตุสาหกรรม การพัฒนา

และการสรา้งขดีความสามารถการแขง่ขนัของอตุสาหกรรม การจัดการโครงการตามหลกัการเศรษฐศาสตรว์ศิวกรรม 

97436 ปญัญาประดษิฐส์ าหรบัอุตสาหกรรมและธุรกจิ    (6 หนว่ยกติ) 

 Artificial Intelligence for Industry and Business 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการปัญญาประดษิฐม์าประยกุตใ์ชใ้นธรุกจิและอตุสาหกรรม 

 2. เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจหลักการประยุกตใ์ชปั้ญญาประดษิฐส์ าหรับอตุสาหกรรมและธุรกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการและวธิกีารวเิคราะหโ์ครงการและประเมนิค่าทางการลงทุนของโครงการ รวมทัง้หลักการและ

วธิกีารประเมนิความเป็นไปไดข้องโครงการ ทัง้ทางดา้นการตลาด เทคโนโลยกีารผลติ แรงงาน เศรษฐศาสตร์ 

การเงนิ และกฎหมาย ตลอดจนการวเิคราะหแ์นวโนม้การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยกีารผลติอตุสาหกรรมทีม่ผีลมาจาก

การพัฒนาทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลยขีองประเทศตา่งๆ แหลง่ทีต่ัง้อตุสาหกรรม การพัฒนาและ

การสรา้งขดีความสามารถการแขง่ขนัของอตุสาหกรรม การจัดการโครงการตามหลักการเศรษฐศาสตรว์ศิวกรรม 
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