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หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

97700 การจดัการและพฒันาระบบการผลติอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Manufacturing System Management and Improvement 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถจัดการระบบการผลติอตุสาหกรรม 

2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถพัฒนาระบบการผลติอตุสาหกรรม 

3. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถประยุกตเ์ทคโนโลยสีะอาดและการผลติแบบย่ังยนืในการจัดการระบบการ

ผลติอตุสาหกรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประเภทของระบบการผลติ การวางแผนการผลติ การควบคุมการผลติ โซ่อปุทานและการจัดการระบบ

ลอจิสติกส์ การตัดสินใจในการเลือกซื้อหรือผลิต การตัดสินใจดา้นการผลิตและการจัดสรรก าลังการผลิต  

การจัดการความสูญเปล่าในระบบการผลติ การจัดการความผันแปรในระบบการผลติ ขัน้ตอนการแกไ้ขปัญหา 

ดา้นการผลติ การพัฒนาระบบการผลติโดยวธิีการเพิ่มผลติภาพการผลติ การใชเ้ทคโนโลยีสะอาดในการผลติ  

การสรา้งแผนผังสมดลุมวลและพลังงาน การประเมนิคา่ใชจ้่ายตลอดอายุผลติภัณฑ ์การจัดการพลังงานในโรงงาน 

การผลติแบบย่ังยนื การศกึษาและวเิคราะหปั์ญหาทางการผลติอตุสาหกรรม รวมถงึคณุธรรมจรยิธรรมในการจัดการ

และพัฒนาระบบการผลติอตุสาหกรรม 

97701 สถติแิละระเบยีบวธิวีจิยัทางดา้นเทคโนโลยอีุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Statistics and Research Methods in Industrial Technology 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหนั้กศกึษามีความรู ้ความเขา้ใจในแนวคดิเกี่ยวกับสถิตแิละระเบยีบวธิีวจัิยดา้นเทคโนโลยี

อตุสาหกรรม 

2. เพือ่ใหนั้กศกึษามทีักษะ ประสบการณ์ในการวจัิยทางเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถวางแผนการวจัิยทางดา้นเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูท้างระเบียบวธิีวจิัย สถิต ิสถติวิเิคราะห์พาราเมตรกิและนันพาราเมตรกิ รูปแบบของการวจิัย 

ขัน้ตอนการวจิัย การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเตรยีมเครือ่งมอืในการวจิัย การทดสอบคุณภาพของ

เครือ่งมอื การรวบรวมขอ้มูล การควบคุมความผดิพลาดของขอ้มูล การเลอืกสถติสิ าหรับวเิคราะหข์อ้มูล การสรา้ง

ตารางจ าลองวเิคราะห์ขอ้มูล กระบวนวธิีวจิัยดา้นเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดท าโครงร่างการวจิัยทางดา้น

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม และหลกัการวเิคราะหว์จิารณ์งานวจิัย 
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97702 การออกแบบเครือ่งจกัรกลและระบบอตัโนมตั ิ (6 หนว่ยกติ) 

 Machine Design and Automation System 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถวเิคราะห ์ออกแบบ และเลอืกใชเ้ครือ่งจักรกลในการผลติอตุสาหกรรม 

2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถวเิคราะห ์ออกแบบ และเลอืกใชร้ะบบอตัโนมัตใินการผลติอตุสาหกรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะหค์วามตอ้งการในระบบการผลติ อตัราการผลติ หนา้ทีก่ารท างานและคณุลกัษณะเฉพาะของ

เครือ่งจักรกลการผลติ การออกแบบแนวคดิการท างานเครือ่งจักร การวเิคราะหท์างเลอืกการออกแบบทีเ่ป็นไปได ้

การออกแบบรายละเอยีดเครือ่งจักรกล การเลอืกส่วนประกอบเครื่องจักร และการออกแบบชิน้สว่นเครื่องจักรกล 

การออกแบบเพื่อความง่ายต่อการบ ารุงรักษา การออกแบบระบบอัตโนมัตแิละการควบคุมเครือ่งจักรกลอัตโนมัต ิ

ระบบหุ่นยนตท์างการผลติ ระบบวดัคุมการผลติอตุสาหกรรม การประกอบและการทดสอบการท างานเครือ่งจักรกล

การผลติ รวมถงึการออกคณุลกัษณะเครือ่งจักรและการตรวจรับเครือ่งจักรกลการผลติ 

97703 ระบบการผลติบรรจภุณัฑอ์ยา่งย ัง่ยนื (6 หนว่ยกติ) 

 Sustainable Packaging Production System 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบการผลติบรรจภุัณฑ ์

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถเลอืกใชว้สัดสุ าหรับบรรจภุัณฑใ์นการเพิม่มลูคา่สนิคา้ 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถบรูณาการระบบการผลติบรรจภุัณฑอ์ยา่งยั่งยนื 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 เทคโนโลยีการผลิตวัสดุ การดัดแปรวัสดุเพื่อการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน ปัจจัยที่มีผลต่อการ

เลือกใชว้ัสดุบรรจุภัณฑ์ รวมถึงกลไกการซึมผ่านไดข้องก๊าซและของเหลว  การวเิคราะห์แนวความคิดทาง

การตลาดและจติวทิยาของผูบ้รโิภคเพือ่สรา้งโอกาสในการออกแบบบรรจุภัณฑอ์ย่างยั่งยนื ครอบคลมุดา้นการยศาสตร์ 

(เออรโ์กโนมกิส)์ การออกแบบยูนิเวอรซ์ัสครอบคลุมผูบ้รโิภคหลายกลุ่มรวมทัง้ผูส้งูวัย การออกแบบบรรจุภัณฑ์

โดยใชแ้นวความคดิตลอดวัฏจักรชวีติและการประเมนิวัฏจักรชวีติเป็นแนวทาง เทคโนโลยกีารผลติสิง่พมิพ์บรรจุ

ภัณฑแ์ละสายการผลติ เทคโนโลยสีะอาด ระบบนิเวศอุตสาหกรรม การควบคุมการผลติ การเพิม่ประสทิธผิลและ

ประสทิธภิาพตลอดโซ่อุปทาน เทคโนโลยีการสบืยอ้นกลับ ปัจจัยทีม่ีผลต่อคุณภาพของบรรจุภัณฑใ์นระบบการ

กระจายสนิคา้ พลศาสตรก์ารบรรจ ุความสมัพันธร์ะหวา่งเทคโนโลยกีารผลติสิง่พมิพบ์รรจภุัณฑก์ับการบรรจ ุ

97704 เทคโนโลยแีละระบบคณุภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร (6 หนว่ยกติ) 

 Technology and Quality System in Food Industry 

 วตัถปุระสงค ์ 

1. เพื่อใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ หลักการและขอ้ก าหนดเกีย่วกับเทคโนโลยี

และระบบคณุภาพทางอตุสาหกรรมอาหาร 

2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถวเิคราะหแ์ละประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมสมัยใหมใ่นอตุสาหกรรมอาหาร 

3. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถประยุกตห์ลักการและมาตรฐานการจัดการคณุภาพ สขุลักษณะและความปลอดภัย

ของอาหารในอตุสาหกรรม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการเกีย่วกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อการพัฒนางานทางอุตสาหกรรม

อาหาร ครอบคลมุถงึกระบวนการหลังการเก็บเกีย่ว การแปรรูป การบรรจแุละการกระจายสนิคา้ โดยเนน้การประยกุต์

ดา้นการผลติและพัฒนาผลติภัณฑ์ อุตสาหกรรมอาหาร แนวคดิเกีย่วกับคุณภาพ สขุลักษณะและความปลอดภัย

ของอาหาร ครอบคลุมถงึเรือ่งของหลักการนานาชาตทิีเ่กีย่วขอ้งและการประยุกตม์าตรฐานการจัดการนานาชาตทิี่

เกีย่วกบัคณุภาพ สขุลกัษณะและความปลอดภัยของผลติภัณฑใ์นอตุสาหกรรมการผลติและการบรกิารอาหาร 

97705 การออกแบบวสัดใุหมแ่ละการประยกุตใ์ชใ้นอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Neo-material Design and Application in Industry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถวเิคราะหแ์ละออกแบบวสัดใุหมใ่นอตุสาหกรรม 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถประยกุตใ์ชว้สัดใุหมใ่นอตุสาหกรรม  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 เทคนคิการวเิคราะหแ์ละออกแบบวสัดอุตุสาหกรรม ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การประยกุตใ์ช ้วสัดใุนอตุสาหกรรม 

ระบบและเทคโนโลยีการผลติวัสดุอุตสาหกรรม เทคนิคและนวัตกรรมในการวเิคราะห์และตรวจสอบสมบัตวิัสดุ

อตุสาหกรรม ระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลติวัสดุอุตสาหกรรมทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม วัฏจักรชวีติ

ของวัสดุอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการออกแบบวัสดุใหม่ กระบวนการผลติวัสดุใหม่ ระบบการจัดการซากวัสดุ

อตุสาหกรรม บรูณาการการออกแบบและประยุกตว์ัสดอุตุสาหกรรมอยา่งยั่งยนื 

97797 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (เทคโนโลยอีุตสาหกรรม) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Industrial Technology) 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหนั้กศกึษามทีักษะและประสบการณ์ในการแสวงหาความรูด้ว้ยกระบวนการศกึษาจากชดุวชิาต่างๆ 

ในหลกัสตูร และแหลง่ประโยชนอ์ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับเทคโนโลยอีตุสาหกรรมมาใช ้

2. เพื่อใหนั้กศึกษาสามารถศึกษาวจัิยปัญหาทางดา้นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ/หรือหัวขอ้ที่

นักศกึษาสนใจเป็นพเิศษ และเกีย่วขอ้งกบังานทีป่ฏบิัต ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาส าหรับการวเิคราะหห์รอืวจิัยดา้นเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การเขยีนโครงการคน้ควา้อสิระ 

การเสนอโครงการคน้ควา้อิสระ การวเิคราะห์วรรณกรรมหรือเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกับเรื่องที่จะท าการวเิคราะห์ 

การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลู การสรุปผล และการเขยีนรายงานการคน้ควา้อสิระ 

97798 วทิยานพินธ ์(เทคโนโลยอีุตสาหกรรม) (6 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Industrial Technology) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้  

 3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้ 

 4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

 6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้
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 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

 8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธท์ัง้การวจัิยเชงิปรมิาณ และเชงิคณุภาพ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์การเขยีนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

97799 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติเทคโนโลยอีุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Industrial Technology 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่เพิม่พูนความรูแ้ละแลกเปลีย่นประสบการณ์วชิาชพี 

2. เพือ่เสรมิสรา้งทศันคตทิีด่ตีอ่การประกอบวชิาชพี 

3. เพือ่พัฒนาภาวะผูน้ าในวชิาชพี 

4. เพือ่สง่เสรมิทกัษะในการแกไ้ขปัญหาและการท างานเป็นทมี 

5. เพือ่เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพี 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 การแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ทางเทคโนโลยอีตุสาหกรรม การพัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพที่

เหมาะสมส าหรับการเป็นผูน้ าทางวชิาการในวชิาชพี การสง่เสรมิมนุษยสมัพันธ ์การพัฒนาทักษะในการแกไ้ขและ

การท างานเป็นทมี การเสรมิสรา้งและเพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีทางเทคโนโลยอีตุสาหกรรมทีเ่หมาะสม 
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