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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555)
: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology (Industrial Technology)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ชื่อยอ : ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Technology (Industrial Technology)
ชื่อยอ : B.Tech. (Industrial Technology)
3. วิชาเอก
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีวิชาเอกเปดใหเลือกเรียนดังนี้
3.1 วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
3.2 วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
3.3 วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล
4. จํานวนหนวยกิต
133 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาตางประเทศที่มีความสามารถในการใชภาษาไทยระดับ
ปานกลาง
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวโดยระบุวิชาเอกเพียง 1 วิชาเอกในใบระเบียนการศึกษา
(Transcript)
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร:
6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
6.2 เริ่มใชในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555เปนตนไป
6.3 คณะกรรมการประจําคณะใหความเห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 1/ 2555 เมื่อวันที่
12 เมษายน 2555
6.4 สภาวิชาการใหความเห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน
2555
6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2555
7.ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
จะขอรับประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรในปการศึกษา 2557
8. การประกอบอาชีพหลังจากสําเร็จการศึกษา
8.1 วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
- เจาหนาที่ควบคุมการผลิต
- เจาหนาที่ดาน R&D (Research & Development)
- เจาที่ควบคุมพัสดุและคลังสินคา
- เจาหนาที่ดานการบริหารการจัดการทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม
- นักวางแผนและพัฒนาระบบงานอุตสาหกรรม
- อาชีพอิสระดานงานอุตสาหกรรม
8.2 วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
- เจาหนาที่เทคนิคดานคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
- ผูดูแล ควบคุม ระบบสารสนเทศทางเทคโนโลยี
- เจาหนาที่ซอมบํารุงคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
- อาชีพอิสระดานงานคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
8.3 วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล
- เจาหนาที่เทคนิคดานจักรกลโรงงาน
- เจาหนาที่เทคนิคดานเครื่องยนต – ยานยนต
- อาชีพอิสระดานงานเครื่องยนต – ยานยนต,จักรกล
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใชระยะเวลาในการสําเร็จ
การศึกษาไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 8 ปการศึกษา
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร133 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1กลุมวิชาภาษา
1.2กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.1วิชาแกน
2.2วิชาเฉพาะดาน
2.2.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ
2.2.2 วิชาเฉพาะดานเลือก
3 หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไมนอยกวา

ไมนอยกวา

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

33
12
6
6
9
94
36
58
43
15
6
133

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3.1.3รายวิชาในหลักสูตร
1) ความหมายของเลขประจําวิชา
ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประกอบดวยเลข 6 หลัก ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1
แทน คณะ
หลักที่ 2 -3
แทน หมวดวิชา
หลักที่ 4
แทน กลุมวิชา
หลักที่ 5- 6
แทน ลําดับวิชา
โดยกําหนดความหมายของตัวเลขในหลักที่ 1 เปนดังนี้
1xxxxx
หมายถึง
รายวิชาในคณะครุศาสตร
2xxxxx
หมายถึง
รายวิชาในคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
3xxxxx
หมายถึง
รายวิชาในคณะวิทยาการจัดการ
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4xxxxx
หมายถึง
รายวิชาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5xxxxx
หมายถึง
รายวิชาในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8xxxxx
หมายถึง
รายวิชาในสํานักงานบัณฑิตศึกษา
9xxxxx
หมายถึง
รายวิชาศึกษาทั่วไป
หลักที่ 2-3 แทนหมวดวิชา หลักที่ 4 แทนกลุมวิชาในหมวดและ หลักที่ 5 และ 6 แทนลําดับวิชาใน
แตละกลุมวิชา
2) รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีรายวิชาตามโครงสราง

หลักสูตร ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
1.1 กลุมวิชาภาษา
ไมนอยกวา
บังคับ เรียน
901101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
901201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
เลือก เรียน
ไมนอยกวา
901202 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
English for Study Skills
901203 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ
English for Academic Purposes
901301 ภาษาจีนเบื้องตน 1
Basic Chinese 1
901302 ภาษาจีนเบื้องตน 2
Basic Chinese 2
901401 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 1
Basic Japanese 1
901402 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 2
Basic Japanese 2
901501 ภาษาพมาเบื้องตน
Basic Burmese
901502 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสารและธุรกิจ
Burmese for Communication and Business
901601 ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Basic Vietnamese
901701 ภาษาลาวเบื้องตน
Basic Laos
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
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หนวยกิต
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1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา
บังคับ เรียน
902101 สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
เลือก เรียน
ไมนอยกวา
902201 จริยธรรมและทักษะชีวิต
Ethics and Life Skills
902301 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
902401 ทักษะการรูสารสนเทศ
Information Literacy Skills

6
3

หนวยกิต
หนวยกิต
3(2-2-5)

3

หนวยกิต
3(3-0-6)

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา
บังคับ เรียน
903101 วิถีไทย
Thai Living
เลือก เรียน
ไมนอยกวา
903102 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
The Way of Life Sufficiency Economy
903201 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
Human Beings and Environment
903301 กฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

6
3

หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0-6)

3

หนวยกิต
3(2-2-5)

1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ไมนอยกวา
บังคับ เรียน
904101 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
Sports for Health Development
เลือก เรียน
ไมนอยกวา
904102 การสรางเสริมสุขภาวะ
Health Care
904103 นันทนาการเพื่อชีวิต
Recreation for Life
904201 การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
904202 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
904301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information Technology and Communication

9
3

หนวยกิต
หนวยกิต
3(2-2-5)

6

หนวยกิต
3(2-2-5)
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904401
904501
904601

โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Earth, Science and Technology
เกษตรในชีวิตประจําวัน
Agriculture in Daily Life
การอนุรักษพลังงานและเทคโนโลยีสะอาดเพื่อชีวิต
Energy Conservation and Clean Technology for Life

2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
2.1 วิชาแกน
ใหเรียน
501001 ฟสิกสประยุกตอุตสาหกรรม
Industrial Applied Physics
501002 คณิตศาสตรประยุกตอุตสาหกรรม
Industrial Applied Mathematics
501003 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
Industrial English
501004 คอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
Industrial Computer
501005 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
Industrial Materials
501006 งานเขียนแบบพื้นฐาน
Basic Drawing Work
501007 การจัดการอุตสาหกรรม
Industrial Management
501008 สัมมนาอุตสาหกรรม
Industrial Seminar
501009 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
Technology for Local Development
501010 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
Occupational health and safety in Industrial
501011 สถิติวิจัยอุตสาหกรรม
Industrial Statistics Research
501012 โครงการพิเศษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Industrial Technology Special Project

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

94
36

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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2.2 วิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
58
หนวยกิต
หลั ก สู ต รจั ด การเรี ย นการสอน 3 วิ ช าเอกได แ ก วิ ช าเอกเทคโนโลยี ก ารจั ด การ
อุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม และวิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เครื่องกล โดยเลือกเรียนวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งเพียงเอกเดียว
2.2.1 วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
2.2.1.1 รายวิชาเฉพาะดานบังคับ
43
หนวยกิต
503001 หลักการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Principle of Industrial Business
503002 เทคโนโลยีการผลิต
3(3-0-6)
Production Technology
503003 ปฏิบัติการงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Operation Work
503004 การจัดการทรัพยากรมนุษยในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Human Resource Management in Industrial
503005 หลักการเงินและการบัญชีในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Principle of Financial and Accountting in Industrial
503006 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Factory Plan
503007 การบริหารเทคโนโลยีการผลิต
3(3-0-6)
Production Technology Management
503009 การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial work Efficiency Development
503010 ระบบสารสนเทศอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Information Technology
503011 บริหารงานวัสดุอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Material Management
503015 กฎหมายอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Law
503016 โลจิสติกสและซัพพลายเชนในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Logistics and Supply chain in Industrial
502001 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
1(100)
Pre – Experience in the Technology Industrial /
Pre - Cooperative Education
502002 การฝกประสบการณวิชาชีพ
6(540)
Field Experience in the Technology Industrial /
Cooperative Education
2.2.1.2 รายวิชาเฉพาะดานเลือก
ไมนอยกวา
15
หนวยกิต

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
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503008

พื้นฐานไฟฟาอุตสาหกรรม
Industrial Basic Electricity
503012 การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกในงานอุตสาหกรรม
Facility Management in Industrial
503013 มาตรฐานอุตสาหกรรม
Industrial Standardization
503014 กลยุทธการบริหารงานอุตสาหกรรม
Industrial Management Strategy
503017 พลังงานอุตสาหกรรม
Industrial Energy
503018 วิศวกรรมคุณคา
Value Engineering
503019 การบริหารความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
Safety Management in Industrial
2.2.2 วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม ไมนอยกวา
2.2.2.1 รายวิชาเฉพาะดานบังคับ
504001 ไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร
Microprocessor and Microcontroller
412618 การจัดการเครือขาย
Network Management
504003 การจัดการทรัพยากรขอมูล
Data Resource Management
504004 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
Autometic Control System
504005 การเขียนโปรแกรมในงานอุตสาหกรรม
Programming in Industrial
504006 คอมพิวเตอรในงานควบคุม
Computer Control
504007 การจําลองและการโมเดลในงานอุตสาหกรรม
Introduction to Simulation in Industrial
504008 เขียนแบบเทคนิค
Technical Drawing
504010 คอมพิวเตอรชวยในงานผลิต
Computer Aided Manufacturing
413324 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
413215 การซอมบํารุงคอมพิวเตอร
Circuit Description and Computer Maintenance
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
58
43

หนวยกิต
หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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504017

ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
Security of Information systems
502001 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
Pre – Experience in the Technology Industrial
502002 การฝกประสบการณวิชาชีพ
Field Experience in the Technology Industrial
2.2.2.2 รายวิชาเฉพาะดานเลือก
ไมนอยกวา
412815 ปญญาประดิษฐ
Artificial Intelligence
412620 คอมพิวเตอรกราฟกส
Computer Graphics
504013 การศึกษาคนควา
Independent Study
504014 คอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
Computer for Business
504015 การจัดการงานวิศวกรรมดวยคอมพิวเตอร
Computer Aided Engineering Management
504018 การออกแบบวงจรดิจิตอล
Electronics Drafting and Computer Design
504019 การพัฒนาระบบในงานอุตสาหกรรม
Systems Development in Industrial
504020 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
Industrial Design Technology

2.2.3 วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล ไมนอยกวา
2.2.3.1 รายวิชาเฉพาะดานบังคับ
505001 พื้นฐานงานเครื่องกล
Fundamental Mechanical
505002 เครื่องยนตแกสโซลีน
Gasoline Engines
505003 เครื่องยนตดีเซล
Diesel Engines
505009 เทคโนโลยีการเชื่อม
Welding Technology
505012 ระบบไฟฟาโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Electricity System
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

3(3-0-6)
1(100)
6(540)
15

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

58
43

หนวยกิต
หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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505013

การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
Computer Aid Drawing
505014 วิศวกรรมยานยนต
Automotive Engineering
505015 กลศาสตรวิศวกรรม
Engineering Mechanics
505016 กลศาสตรของไหล
Fluid Mechanics
505017 เทอรโมไดนามิกส
Thermodynamics
505019 ความแข็งแรงของวัสดุ
Strength of Materials
505026 ตนกําลังโรงจักร
Power Plant
502001 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
Pre – Experience in the Technology Industrial
502002 การฝกประสบการณวิชาชีพ
Field Experience in the Technology Industrial
2.2.3.2 รายวิชาเฉพาะดานเลือก
ไมนอยกวา
505004 เครื่องยนตเล็ก
Small Engines
505005 เครื่องกลการเกษตร
Agricultural Mechanics
505006 เครื่องยนตใชแกสสําหรับรถยนต
Gas Engines for Automobile
505007 ระบบเครื่องลางและการสงกําลัง
Suspension and Transmission System
505010 การบํารุงรักษาทางเครื่องกล
Mechanical Maintenance
505011 การบริการยานยนต
Automotive Servicing
505018 การทําความเย็นและปรับอากาศ
Refrigeration and Aircondition
505021 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
Hydraulics and Pneumatics
505022 การวัดและเครื่องมือวัดในงานเครื่องกล
Measurement and Instrument in Mechanical

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(100)
6(540)
15

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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505023
505024
505025
505027
505028
505029
505030

การถายเทความรอน
Heat Transfers
การออกแบบเครื่องจักรกล
Machine Design
เครื่องยนตสันดาปภายใน
Internal Combustion Engines
พลังงานหมุนเวียน
Renewable Energy
งานกลึงโลหะ
Metal Lathe
ปฏิบัติการทดลองทางเทคโนโลยีเครื่องกล
Mechanical Technology Laboratory
ระบบจราจรและการขับรถยนต
Driving and Traffic System

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-3-5)
3(2-2-5)
6

หนวยกิต

ใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
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3.1.4 แผนการศึกษา
วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

วิชาแกน
เฉพาะดานบังคับ

รหัสและชื่อวิชา
900101
901201
902101
501001
501003
503001
503002

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สุนทรียภาพของชีวิต
ฟสิกสประยุกตอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
หลักการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการผลิต
รวม

หนวยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

วิชาแกน
เฉพาะดานบังคับ

รหัสและชื่อวิชา
901xxx เลือกกลุมภาษา
903101 วิถไี ทย
904101 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
501002 คณิตศาสตรประยุกตอุตสาหกรรม
501005 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
503003 ปฏิบัติการงานอุตสาหกรรม
503004 การจัดการทรัพยากรมนุษยในงานอุตสาหกรรม
รวม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

หนวยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
21
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
วิชาแกน
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานเลือก

รหัสและชื่อวิชา
902xxx
903xxx
904xxx
501004
501006
503005
xxxxxxx

เลือกกลุมวิชามนุษยศาสตร
เลือกกลุมวิชาสังคมศาสตร
เลือกกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
คอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
งานเขียนแบบพื้นฐาน
หลักการเงินและการบัญชีในงานอุตสาหกรรม
เฉพาะดานเลือก
รวม

หนวยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
21

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
วิชาแกน
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานเลือก

รหัสและชื่อวิชา
901xxx เลือกกลุมภาษา
904xxx เลือกกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
501007 การจัดการอุตสาหกรรม
501011 สถิติวิจยั อุตสาหกรรม
503006 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
503007 การบริหารเทคโนโลยีการผลิต
xxxxxxx เฉพาะดานเลือก
รวม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

หนวยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
21
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
วิชาแกน
เฉพาะดานบังคับ

เฉพาะดานเลือก
เลือกเสรี

รหัสและชื่อวิชา
501012
503009
503010
503011
503016
xxxxxxx
xxxxxxx

โครงการพิเศษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานอุตสาหกรรม
ระบบสารสนเทศอุตสาหกรรม
บริหารงานวัสดุอตุ สาหกรรม
โลจิสติกสและซัพพลายเชนในงานอุตสาหกรรม
เฉพาะดานเลือก
เลือกเสรี
รวม

หนวยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
21

ปที่ 3ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

วิชาแกน

501008
501009
501010

เฉพาะดานบังคับ

503015
502001

เฉพาะดานเลือก

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx

เลือกเสรี

สัมมนาอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม
กฎหมายอุตสาหกรรม
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ/เตรียมสหกิจ
ศึกษา
เฉพาะดานเลือก
เฉพาะดานเลือก
เลือกเสรี
รวม

หนวยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(100)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
22

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
เฉพาะดานบังคับ

รหัสและชื่อวิชา
502002

การฝกประสบการณวิชาชีพ
รวม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

หนวยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

6(540)
6

16

มคอ.2

วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

วิชาแกน
เฉพาะดานบังคับ

รหัสและชื่อวิชา
900101
901201
902101
501001
501003
504001
412618

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สุนทรียภาพของชีวิต
ฟสิกสประยุกตอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
ไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร
การจัดการเครือขาย
รวม

หนวยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
วิชาแกน
เฉพาะดานบังคับ

รหัสและชื่อวิชา
901xxx เลือกกลุมภาษา
903101 วิถไี ทย
904101 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
501002 คณิตศาสตรประยุกตอุตสาหกรรม
501005 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
504003 การจัดการทรัพยากรขอมูล
504004 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
รวม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

หนวยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21

17

มคอ.2

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
วิชาแกน
เฉพาะดานบังคับ

รหัสและชื่อวิชา
902xxx
903xxx
904xxx
501004
501006
504005
504006

เลือกกลุมวิชามนุษยศาสตร
เลือกกลุมวิชาสังคมศาสตร
เลือกกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
คอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
งานเขียนแบบพื้นฐาน
การเขียนโปรแกรมในงานอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอรในงานควบคุม
รวม

หนวยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
วิชาแกน
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานเลือก

รหัสและชื่อวิชา
901xxx เลือกกลุมภาษา
904xxx เลือกกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
501007 การจัดการอุตสาหกรรม
501011 สถิติวิจยั อุตสาหกรรม
504007 การจําลองและการโมเดลในงานอุตสาหกรรม
504008 เขียนแบบเทคนิค
xxxxxxx เฉพาะดานเลือก
รวม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

หนวยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
21

18

มคอ.2

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
วิชาแกน
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานเลือก
เลือกเสรี

รหัสและชื่อวิชา
501012 โครงการพิเศษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
504010 คอมพิวเตอรชวยในงานผลิต
413324 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
413215 การซอมบํารุงคอมพิวเตอร
xxxxxxx เฉพาะดานเลือก
xxxxxxx เฉพาะดานเลือก
xxxxxx เลือกเสรี
รวม

หนวยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
21

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

วิชาแกน

501008
501009
501010

เฉพาะดานบังคับ

504017
502001

เฉพาะดานเลือก

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx

เลือกเสรี

สัมมนาอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนาทองถิ่น
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม
ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
ศึกษา
เฉพาะดานเลือก
เฉพาะดานเลือก
เลือกเสรี
รวม

หนวยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(100)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
22

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
เฉพาะดานบังคับ

รหัสและชื่อวิชา
502002

การฝกประสบการณวิชาชีพ
รวม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

หนวยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

6(540)
6

19

มคอ.2

วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

วิชาแกน
เฉพาะดานบังคับ

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสและชื่อวิชา

900101
901201
902101
501001
501003
505001
505002

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สุนทรียภาพของชีวิต
ฟสิกสประยุกตอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
พื้นฐานงานเครื่องกล
เครื่องยนตแกสโซลีน
รวม

หนวยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

วิชาแกน
เฉพาะดานบังคับ

รหัสและชื่อวิชา
901xxx เลือกกลุมภาษา
903101 วิถไี ทย
904101 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
501002 คณิตศาสตรประยุกตอุตสาหกรรม
501005 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
505003 เครื่องยนตดีเซล
505014 วิศวกรรมยานยนต
รวม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

หนวยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
21

20

มคอ.2

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
วิชาแกน
เฉพาะดานบังคับ

รหัสและชื่อวิชา
902xxx
903xxx
904xxx
501004
501006
505015
505017

เลือกกลุมวิชามนุษยศาสตร
เลือกกลุมวิชาสังคมศาสตร
เลือกกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
คอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
งานเขียนแบบพื้นฐาน
กลศาสตรวิศวกรรม
เทอรโมไดนามิกส
รวม

หนวยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21

ปที่ 2ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
วิชาแกน
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานเลือก

รหัสและชื่อวิชา
901xxx เลือกกลุมภาษา
904xxx เลือกกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
501007 การจัดการอุตสาหกรรม
501011 สถิติวิจยั อุตสาหกรรม
505016 กลศาสตรของไหล
505019 ความแข็งแรงของวัสดุ
xxxxxxx เฉพาะดานเลือก
รวม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

หนวยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
21

21

มคอ.2

ปที่ 3ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
วิชาแกน
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานเลือก
เลือกเสรี

รหัสและชื่อวิชา
501012 โครงการพิเศษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
505009 เทคโนโลยีการเชื่อม
505012 ระบบไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม
505013 การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
xxxxxxx เฉพาะดานเลือก
xxxxxxx เฉพาะดานเลือก
xxxxxx เลือกเสรี
รวม

หนวยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
21

ปที่ 3ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

วิชาแกน

501008
501009
501010

เฉพาะดาน

505026
502001

เฉพาะดานเลือก

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx

เลือกเสรี

สัมมนาอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม
ตนกําลังโรงจักร
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
ศึกษา
เฉพาะดานเลือก
เฉพาะดานเลือก
เลือกเสรี
รวม

หนวยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(100)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
22

ปที่ 4ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
เฉพาะดานบังคับ

รหัสและชื่อวิชา
502002

การฝกประสบการณวิชาชีพ
รวม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

หนวยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

6(540)
6

22

มคอ.2

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รหัสวิชา
901101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
หลักเกณฑและแนวความคิดที่เปนพื้นฐานของการสื่อสาร ฝกทักษะการคิดและการใช
ภาษาเพื่อสื่อความหมายไดอยางสัมฤทธิผลทั้งในดานฟง พูด อาน และเขียน ฝกแสวงหาความรูและ
ประสบการณจากการอาน ฟง และการสังเกตจากปญหาในสภาวการณตาง ๆ แลวนํามาแสดงออกดวย
การพูด และการเขียนอยางสรางสรรค เนนความเขาใจ และความสามารถในการตีความขอเขียนที่ได
อานหรือฟงมา ฝกการอานเพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ ฝกการเขียนแบบตาง ๆ เชน การเขียนยอความ สรุป
ความ ความเรียง และเขียนรายงานทางวิชาการ โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา
Principles and fundamental concepts of communication; practice thinking
skills and how to use language for effective communication on listening, speaking, reading
and writing; practice seeking knowledge and experience from reading, listening and
observing from problems in different situations, use that knowledge on speaking and
creative writing, focus on understanding and ability to interpret the reading text or what is
heard; practice reading for different purposes, writing of different types such as
summarizing, concluding, composition and academic reports; focus on integrated
lanquageskill
901201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
พัฒนาดานการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการติดตอและ
การสื่อสารในสถานการณตางๆ การอานและการเขียนเพื่อการสื่อความหมายและการติดตอ การกรอก
แบบฟอรม และการเขียนขอความจากแหลงขอมูลตางๆ เชน หนังสือพิมพ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส
ระบบเครือขายขอมูล สารสนเทศ
Develop speaking, listening, reading and writing skills so as to
communicate in different situations. Reading and writing for communication, formfilling, and writing from different information sources – newspapers, magazines,
electronic media, information system – are also the main concern.

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

23

มคอ.2

รหัสวิชา
901202

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3(2-2-5)
English for Study Skills
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
พัฒนาคําศัพททักษะ การฟง การพูด เพื่อใหขอมูล และแสดงความคิดเห็นในเรื่องตาง
ๆ ใหมีทักษะในการอานโดยใชเทคนิคการอานขั้นสูง สามารถเขียนสรุปความเพื่อรายงานขอความที่อาน
และมีทักษะในการศึกษา คนควาจากแหลงขอมูลตางๆ กับสาขาวิชาที่เรียนจากแหลงขอมูลสิ่งพิมพ
และอิเล็กทรอนิกสและเขียนรายงานผลการศึกษาไดโดยเนนทักษะการอานและการเขียน
Develop vocabulary on listening and speaking skills to give information
and express opinions toward different issues. Advanced reading skills are emphasized.
Able to summarize the given text and have skills for information retrieval from
different sources. The main focus is on reading and writing skills.
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ
English for Academic Purposes
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ฝ ก ทั ก ษะการฟ ง พู ด อ า น เขี ย น ภาษาอั ง กฤษโดยมุ ง เน น ทั ก ษะที่ จํ า เป น ต อ งใช
ประกอบการศึกษาตอระดับสูงขึ้นไป การสรุป บันทึกยอขอความจากการฟงบรรยาย และการอานตํารา
ฝกกลวิธีการอานรูปแบบตางๆ การสํารวจแหลงขอมูลและรวบรวมขอมูลประกอบการทํารายงาน ฝก
สรุ ป เรี ย บเรี ย งข อมู ล และเขี ย นรายงาน ฝกทักษะการอภิป รายในเชิงวิช าการ สามารถตั้งประเด็น
อภิปราย และคําถาม สามารถตอบคําถามแสดงความคิดเห็นทั่วไปตลอดจนวิจารณและนําเสนอผล
อภิปราย ฝกเทคนิคการนําเสนอและสาธิตผลงาน
Practice English listening, speaking, reading and writing skills, focusing on the
skills necessary for higher studies. Summarizing, note-taking, text reading by different
reading techniques for various reading purposes. Surveying information sources as well
as information collecting for report writing are also focused. Practice academic
discussion skill, raising discussion issues and questions. Able to answer questions and
give critical comment as well as present discussion results. Practice presentation
techniques and work demonstration.
901203
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มคอ.2

รหัสวิชา
901301

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาษาจีนเบื้องตน 1
3(2-2-5)
Basic Chinese 1
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
หลักและวิธีการถอดเสียงอานภาษาจีนกลางดวยระบบสัทอักษรจีน (ฮั่นอวี่พินอิน) การ
อานออกเสียงที่ถูกวิธีและเปนมาตรฐานสากล บูรณาการทักษะ การฟง การพูด การอาน และการเขียน
ภาษาจีนขั้นพื้นฐานสลับกันระหวางระบบสัทอักษรจีนกับตัวอักษรจีน วิวัฒนาการตัวอักษรจีนควบคูกับ
วัฒนธรรมและประเพณีจีน ฝกทองจําบทสนทนาและอานขอความสั้นๆ และเขียนประโยคพื้นฐานโดย
ใชรูปแบบโครงสราง ไวยากรณพื้นฐาน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
Principles and transliteration methods of Mandarin Chinese by Chinese
phonetic alphabets; practice reading Chinese with correct and acceptable
pronunciation; integrate listening, speaking, reading and writing skills of basic Chinese
alternatively between Chinese phonetic alphabets and Chinese letters; development
of Chinese letters together with Chinese culture and festivals;practice memorizing
conversations and reading short passages plus writing basic sentence patterns, using
basic grammatical structures for everyday communication
901302

ภาษาจีนเบื้องตน 2
3(2-2-5)
Basic Chinese 2
วิชาที่ตองสอบผานกอน:901301 ภาษาจีนเบื้องตน 1
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ฝกทักษะการใชรูปแบบประโยคภาษาจีน ที่มีความซับซอนยิ่งขึ้น การลด การขยาย
รูปประโยคตางๆ การฟง การพูด การอาน และการเขียน สลับระหวางระบบเสียงฮั่นอวี่พินอินกับ
ตั ว อั ก ษรจี น ศึ ก ษาประเพณี วั ฒ นธรรมจี น ตลอดจนฝ ก สนทนาภาษาจี น เพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจําวันในระดับสูงขึ้น เทคนิคการเตรียมตัวเพื่อสอบวัดระดับความรูภาษาจีนระดับ 1 (HSK1)
Practice skills in using Chinese sentence patterns in a more complex
and advanced level; reduce and expand sentence patterns; practice listening,
speaking, reading, and writing alternatively between Chinese phonetic alphabets and
Chinese letters as well as practice advanced everyday conversation; techniques of
preparation for HSK1

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

25

มคอ.2

รหัสวิชา
901401

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 1
3(2-2-5)
Basic Japanese 1
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ฝกทักษะการฟง การพูดออกเสียง การอาน และการเขียน ตัวอักษรฮิรากานะ และ
อักษรคาตาคานะ สํานวนและรูปประโยคระดับเบื้องตนเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
Practice listening, pronunciation, reading and writing Hiragana letters
and Katakanaletters; idioms and basic sentence structures for effective
communication.
901402

ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 2
3(2-2-5)
Basic Japanese 2
วิชาที่ตองสอบผานกอน:901401 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 1
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ฝกทักษะการฟง พูด อาน เขียน อยางบูรณาการและศึกษาตัวอักษรคันจิประมาณ 30
ตัวอักษร สํานวน หลักไวยากรณ และรูปประโยคที่ซับซอนขึ้น เพื่อใชในการสื่อสารไดอยางถูกตอง
Practice integrated listening, speaking, reading and writing. Study 30
kanji letters, idioms, grammatical structures and more complex sentences to
communicate effectively and correctly

3(2-2-5)
ภาษาพมาเบื้องตน
Basic Burmese
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ฝกทักษะพื้นฐานการฟง พูด อาน เขียนภาษาพมาในระดับตน และศึกษาโครงสราง
พื้นฐานของภาษาพมา ระบบเสียง คํา ประโยคระดับพื้นฐาน ฝกทักษะการฟง การออกเสียง การ
อาน และการเขียนตัวอักษร ขั้นพื้นฐาน คําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวัน 400 คํา สามารถสรุปและตอบ
คําถามได การเขียนประโยคงาย ๆ ได
Practice basic skills on listening, speaking, and reading of Myanmar, basic
structures of Myanmar, including phonology, morphology, and syntax; practice
listening, reading, and writing Myanmar alphabets, and remember 400 words used in
everyday life, able to summarize and answer questions as well as write simple
sentences

901501
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มคอ.2

รหัสวิชา
901502

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสารและธุรกิจ
3(2-2-5)
Burmese for Communication and Business
วิชาที่ตองสอบผานกอน: 901501ภาษาพมาเบื้องตน
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ฝกปฏิบัติการใชภาษาในทางธุรกิจของพมา โดยเนนการฝกฝนการใชศัพทธุรกิจในแง
การใชงานดานตาง ๆ พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียน ใหสามารถใชภาษาพมาในการมี
ปฏิสัมพันธทางสังคมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
Practices using business language in Myanmar emphasize on business
words used for different purposes and situations; develop listening, speaking reading
and writing in Myanmar for effective social interaction with others
901601

ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3(2-2-5)
Basic Vietnamese
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ทักษะพื้นฐานดานการฟง พูด อาน เขียนภาษาเวียดนามในระดับตน และศึกษา
โครงสรางพื้นฐานของภาษาเวียดนามระบบเสียง คํา ประโยคระดับพื้นฐาน ฝกการออกเสียงระดับคํา
และวลี ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ การแนะนําตน การบอกเวลา การซื้อของ เปนตน การอานฝก
อานขอความสั้นๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได
Basic listening, speaking, reading and writing Vietnamese; study basic
structures of Vietnamese, including phonology, morphology, and syntax; practice
pronouncing words and phrases; basic sentence patterns, introducing oneself, telling
time, buying, reading short passages, as well as summarizing and answering questions
3(2-2-5)
ภาษาลาวเบื้องตน
Basic Laos
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ฝ กทั กษะการฟ ง พู ด อาน เขี ยนภาษาลาวอย างบู รณาการ ศึ กษารู ปประโยคและ
ไวยากรณพื้นฐาน เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตน การบอก
สถานที่ การซื้อของ การอธิบายความสําคัญของแหลงทองเที่ยวในทองถิ่น เปนตน การอานฝกอาน
ขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได การเขียนประโยคงาย ๆ ได
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Practice integrated listening, speaking, reading and writing; study sentence
patterns and basic grammar; emphasize on everyday conversation, including greetings,
telling about places, purchasing, explaining the importance of local tourist attractions, etc;
practice reading short passages and being able to summarize and answer questions; practice
writing simple sentences
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
902101
สุนทรียภาพของชีวิต
3(2-2-5)
Aesthetic Appreciation
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ศาสตร ค วามงาม ความหมายของสุ น ทรี ย ศาสตร ด า นทั ศ นศิ ล ป ดุ ริ ย างคศิ ล ป
ศิล ปะการแสดง เพื่ อให เห็ นคุ ณค าและเกิดประสบการณทางดานความงาม เสริมสร างรสนิย ม อั น
กอใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิตอยางมีความสุข และพัฒนาใหเจริญงอกงามไปสูคุณคาของความ
เปนมนุษยที่สมบูรณ
Arts of beauty and meanings of aesthetics on visual art, musical art, and
art of performance to appreciate and have experience on its beauty; create values
which would be beneficial to happy living and growth to be sane human beings
902201

จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร ทฤษฎีทางจริยธรรม หลัก
จริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีงาม การพัฒนาทักษะชีวิตดานตาง ๆ และกระบวนการแสวงหาความรู
และพัฒนาปญญาเพื่อการดํารงตนอยูรวมกันในสังคมอยางมีสันติสุข
Concepts of life in dimension of philosophy, religion and science; theory
of Moral Ethics, Ethics rules for the good life living; the development of life skill in
various areas; learning process and Intellectual development to maintain live
peacefully with others in the society
902301

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย
ปจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษยดาน
ชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา หลักธรรมทางศาสนา หลักการพัฒนาตน การตระหนักรูในตนเอง
และการปรับพฤติกรรม การเสริมสรางทักษะชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธกับการ
ทํางานเปนทีม การจัดการความขัดแยง เพื่อการนํามาสูการดําเนินชีวิตรวมกันอยางเปนสุข
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Introduction to human behaviors; biological, psychological and
sociological factors affecting human behaviors ; religious doctrines ; principle of self
development ; self-awareness and behavior modification, enhancing like skills,
personality development, human relations and team working, all for leading to happy
living together
รหัสวิชา
902401

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ทักษะการรูสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Literacy Skills
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
การรูสารสนเทศกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา กระบวนการพัฒนาทักษะการเรียนรู
ดวยสารสนเทศ ไดแก การตระหนักถึงความหมายและความสําคัญของการรูสารสนเทศ การเลือก
แหลงสารสนเทศและการบริการ
กลยุทธและทักษะการสืบคนสารสนเทศประเภทตาง ๆ ดวย
เทคโนโลยีการประเมินคาสารสนเทศ
การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศเพื่อนําไปใชอยางมี
ประสิทธิภาพ การนําเสนอผลของการรูสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ และการมีจริยธรรมในการใช
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information literacy and higher education, information literacy skills
development processes including; concerning about the meaning and the importance
of information literacy, selecting sources of information and their services, search
strategies and information searching skills by technologies; evaluation of information
values to use it effectively, information analysis and synthesis, presentation in various
formats, and ethics in information and information technology
903101

วิถีไทย
3(3-0-6)
Thai Living
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผานลักษณะทางภูมิศาสตรการตั้งถิ่น
ฐาน สถาบันทางสังคมของไทย ความหลากหลายทางชาติพันธุและวัฒนธรรม ภูมิปญญาที่สงเสริม
การปรับตัวและดําเนินชีวิตแบบไทย สภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหาสังคมไทย การวิเคราะห
สถานการณโลกในปจจุบัน เพื่อความเขาใจการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆของประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของไทยในสังคมโลก
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มคอ.2

Evolution and changes of Thai society through geographical features,
settlement, social institutions; ethnic and culture diversity; wisdom promoting
adaptation and way of life; social problems and solution, current world situation
analysis to the understanding of the development and changes in any dimension of
ASEAN community and global community including the adaptation of Thai society to
match well to the world society contexts
รหัสวิชา
903102

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3(2-2-5)
The Way of Life Sufficiency Economy
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ความหมาย ลักษณะ ความสําคัญ แนวคิดทฤษฎีและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตและปจจุบัน รวมทั้งการนํา องคความรูของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชน
Meanings, characteristics, importance of Sufficiency Economy Theory and
Principles; development of Thai economy in the past up to the present, including the
application of these principles to their every day’s life for the benefit of themselves
and communities
903201

มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Human Beings and Environment
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ความหมาย ความสําคัญของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธเชิง
ระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ วิกฤตการณทางสิ่งแวดลอมและภัย
ธรรมชาติ
เทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม
การจัดการทรัพยากรโดยเนน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Meanings and importance of environment and natural resources.
systematic relationship between human beings and environment; Biodiversity;
Environmental and natural disasters crisis; technology affect to human being and
environment; management of natural resources and environment
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รหัสวิชา
903301

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
กฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ประวัติ แนวความคิด ความเปนมาของกฎหมาย ที่มา ตลอดจนโครงสรางสิทธิ
หนาที่โดยทั่วไปที่สําคัญของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และตามหลักกฎหมายแพง หลักกฎหมาย
อาญา หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ประชาชนควรรู
และศึกษาขั้นตอนการติดตอหนวยงานราชการที่ตองติดตอประจํา กฎหมายที่ตองใชในชีวิตประจําวัน
เชนกฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายจราจร กฎหมายภาษีอากร เปนตน
History; concept and source of the law; including the structure of
general important right and obligation which the people should know according to the
constitution; considering the process of the principle of law; civil law; criminal law; law
of civilprocedure; law of criminal procedure which is regularly used in contact with
official government; positive laws which are in daily use such as labor law; social
security law, traffic law; taxation law; etc
904101

กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
3(2-2-5)
Sports for Health Development
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
วัตถุประสงค และประโยชนของการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกกําลังกาย
และการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายใหเหมาะสมกับวัย ขอควรระวังและการปองกันการบาดเจ็บจาก
การเลนกีฬา ศึกษาการเลนและกติกาการแขงขันกีฬา มารยาทของการเปนผูเลนและผูดูกีฬาที่ดี โดยให
เลือกกิจกรรมกีฬาที่ผูเรียนสนใจ
Objectives and benefits of playing sports for health; patterns and
methods of exercise and promoting physical performance appropriating to age;
precaution and sport injury protection; sports and rules, good manners for players and
spectators; choosing a sport of one’s interest
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รหัสวิชา
904102

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การสรางเสริมสุขภาวะ
3(2-2-5)
Health Care
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
มโนทัศนและความสําคัญของการสรางเสริมสุขภาวะดานรางกาย จิตใจ ปญญา และ
สังคมหลักคิดหลักวิชาและหลักปฏิบัติในการสรางเสริมสุขภาวะทั้งสี่ดาน
ฝกปฏิบัติในการพัฒนา
คุณภาพสมรรถภาพและสุขภาพจิต
Concepts and importance of building physical, mental, intellectual, and
social healthcare; ideas and practical principles in building all four parts; practice in
developing physical ability quality and mental health
904103

นันทนาการเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Recreation for Life
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ความหมาย ความสําคัญ ประโยชนและขอบขายของกิจกรรมนันทนาการการเลือก
กิจกรรมนันทนาการใหสอดคลองเหมาะสมกับวัยและโอกาส
การนํากิจกรรมนันทนาการไปใชใน
ชีวิตประจําวัน การเปนผูนํานันทนาการและการจัดคายนันทนาการ มารยาททางสังคมในการเขารวม
กิจกรรมนันทนาการ การกิจกรรมนันทนาการ สําหรับตนเอง ครอบครัวและสังคม

904201

การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย ความคิดสรางสรรค การคิดเชิงระบบการ
วิเคราะหขอมูลขาวสาร ตรรกศาสตรและการใชเหตุผล กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร
กําหนดการเชิงเสน และการประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน
Principles and processes of human thinking; creative thinking; systematic
thinking of formation analysis; logic and reasoning; decision-making process for seeking
scientific knowledge; linear programming and application in solving problems in
everyday life
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รหัสวิชา
904202

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
คณิตศาสตรพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน สัดสวน รอยละ อัตรากาวหนาที่ใชในการ
คํานวณคาไฟฟาและคาน้ําประปา ดอกเบี้ย ระบบเงินผอนสถิติเบื้องตน และคณิตศาสตรประกันภัย
Basic mathematics in daily life; proportion; percentage; progressive rate
for computing electricity and water supply; installment system; basic statistics and
actuarial science
3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information Technology and Communication
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
องคประกอบที่สําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการสืบคนขอมูล การทํารายงาน
การสรางตารางคํานวณ การ
นําเสนอผลงาน การสื่อสารบนระบบเครือขาย และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สมัยใหมอยางมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชงานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใชคอมพิวเตอร
The important elements of information technology and
communications, the use of information technology and communications to search,
report, do a spreadsheet, present, and communicate on the network system; the us
of the new modern information technology and communications effectively including
the law relating to computer and information technology, ethics and health of the
computer users

904301

904401

โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Earth, Science and Technology
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของในดานการพัฒนาชุมชนและ
ประเทศชาติดานพลังงานและภาวะโลกรอน ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดาน
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
Roles of science and technology on community and country
development; energy and global warming; natural resources and environment;
agriculture and agricultural Industry

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

33

มคอ.2

รหัสวิชา
904501

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
เกษตรในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Agriculture in Daily Life
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
เกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว
เพื่อนันทนาการและใชสอยในชีวิตประจําวัน
Knowledge of self reliance agriculture based on the philosophy of
sufficiency economy; agriculture for recreation and for household utilization
904601

การอนุรักษพลังงานและเทคโนโลยีสะอาดเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Energy Conservation and Clean Technology for Life
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
แหลงพลังงานตาง ๆ และรูปแบบการใชพลังงาน ที่ใชในชีวิตประจําวัน เทคนิคการใช
พลังงานอยางคุมคา สําหรับอาคารสถานที่ และยานพาหนะที่ใชพลังงาน สถานการณพลังงาน วิกฤติ
พลังงานโลก พลังงานทดแทน และ เทคโนโลยีสะอาด
Energy sources and energy forms using daily life; technique of using
energy for optimal benefit in buildings and vehicles; situations of energy and world
energy crisis as well as renewable energy and clean energy

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

34

มคอ.2

2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
501001
ฟสิกสประยุกตอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Applied Physics
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
การวัดความแมนยําและความเที่ยงตรงในการวัดหนวย ปริมาณสเกลารและเวคเตอร
ตําแหนงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน กําลัง พลังงาน กฎการอนุรักษ
ของพลังงาน ตัวอยางการประยุกตทางอุตสาหกรรม
Measurement precision and accuracy in measurement units; scalar and
vector quantities; position and motion of objects; motion of Newton's laws; work
power; energy; conservation laws of energy; examples of Industrial applications.
501002

คณิตศาสตรประยุกตอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Applied Mathematics
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
อนุพันธรวบยอด สมการเชิงอนุพันธสามัญ อินทิกรัล ลําดับและอนุกรม เมทริกซ
และดีเทอรมินันต การวิเคราะหเวกเตอร สมการเชิงอนุพันธยอยอันดับและระดับขั้นตางๆ ปญหาคา
ขอบเขตการวิเคราะหเชิงซอน ฟงกชั่นของตัวแปรเชิงซอน ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ผลตางสืบเนื่อง
ตัวอยางการประยุกตทางอุตสาหกรรม
Differential sum; ordinary differential equations, integrals; sequences and
series; matrix and determinant; vector analysis; order partical differential equations;
problems of complex boundary analysis; divided differences; the examples emphasis
on industrial problems.
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รหัสวิชา
501003

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial English
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
พั ฒ นาและฝ ก ฝนทั ก ษะด า นการอ า น การเขี ย น การฟ ง และการพู ด ในกิ จ กรรมที่
เกี่ยวของกับงานอุตสาหกรรมระดับชาติและระดับภูมิภาค เชน การอานบทความดานเทคนิค บันทึก
ขอความ คูมือการใชเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องจักร ผลิตภัณฑตามระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม เขียน
รายงานสั้น ๆ บรรยาย และนําเสนอ
Develop and practice reading, writing, listening and speaking skills on
activities related to ndustrial work at national and regional levels, such as reading
technical articles, notes, manuals for tools and equipment, industry-standard
products; Write short reports, lectures, and giving presentation.
3(2-2-5)
คอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
Industrial Computer
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
คอมพิวเตอรมาใชในงานอุตสาหกรรม ระบบการประมวลขอมูลการนําโปรแกรมมาใช
กับการจัดการอุตสาหกรรม การนําขอมูลจากระบบ Internet เพื่อประยุกตใชในงานอุตสาหกรรม
ตลอดจนศึกษาเครือขายขอมูลดานงานอุตสาหกรรมในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาค
Computer used in industrial work; data processing system for industrial
applications; applying information retrieval from the internet to be used in industrial
work, including studying information network on industrial work at local, national and
regional levels.
501004

3(3-0-6)
วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
Industrial Materials
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
คุณสมบัติ และการนําไปใชงานของ วัสดุประเภทตาง ๆ ไดแก โลหะ อโลหะ เซรา
มิกส โพลิเมอร และ คอมโพสิต ตลอดจนการนําไปประยุกตใชในงานอุตสาหกรรม
Properties and utilization of different types of materials, for examples,
metal, non - metal, ceramics, polymers and composites as well as their application to
industrial work.
501005
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รหัสวิชา
501006

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
งานเขียนแบบพื้นฐาน
3(2-2-5)
Basic Drawing Work
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
การอานแบบ การเขียนแบบภาพฉายและการแสดงภาพตัดของชิ้นสวน การเขียนแบบ
ภาพคลี่ การเขียนแบบขั้นใชงาน การออกแบบชิ้นสวนมาตรฐาน การกําหนดผิวงาน พิกัดความเผื่อ
การเขียนแบบแยกชิ้นสวน แบบประกอบและการทํารายการประกอบแบบในงานอุตสาหกรรม
Reading drawing plans; drawing of the projection and imaging
components; drawing unfolded pictures; drawing for working application; designing
standard parts; surface setting; coordinating the provision; drawing separate pieces;
combined operations and transactions in industrial work.
501007

การจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Management
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ระบบอุตสาหกรรม ประเภทของอุตสาหกรรม แนวคิดและวิวัฒนาการของการจัดการ
อุตสาหกรรมยุคตาง ๆ เชน การจัดการเชิงวิทยาศาสตร การจัดการเชิง มนุษยสัมพันธ ฯลฯ แนวคิด
พื้นฐานดานการบริหารองคกร ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และจิตวิทยาอุตสาหกรรม รวมถึง
แนวโนมการบริหารจัดการงานอุตสาหกรรมในระดับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Industrial system; types of Industry; concepts and development of
industrial management at different periods, such as scientific management, human
relation management, etc.; basic concept of organizational management, human
resource management, and industrial psychology, including trends in industrial work
management at the ASEAN Economic Community level.
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501008

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

สัมมนาอุตสาหกรรม
Industrial Seminar
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ความหมาย ความสําคัญของการจัดการสัมมนา หลักการทฤษฎีและการจัดการสัมมนาใน
รูป แบบต างๆ กํ า หนดให มีการจัดสั มมนาในและ/หรือนอกหองเรียนเพื่อแลกเปลี่ย นประสบการณ
ระหว า งนั ก ศึ ก ษา อาจารย วิ ท ยากร และบุ ค คลทั่ว ไปเพื่อ ส ง เสริ ม ประสบการณ ใ นงานสั ม มนา
อุตสาหกรรม กรณีศึกษาการจัดสัมมนาในงานอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและตางประเทศ
Meaning, importance of holding seminars; principles, theories, and different
types of organizing seminars; scheduled seminars to be held in and / or outside the
classroom to share experiences among students, faculty, guest speakers and other
interested people to enhance experience in industrial work; case study seminar in
industrial work, both domestic and abroad.
501009

เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3(2-2-5)
Technology for Local Development
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ความหมายของเทคโนโลยี อิ ท ธิ พ ลของเทคโนโลยี ต อ การดํ า รงชี วิ ต การเลื อ กใช
เทคโนโลยี เ พื่ อการปรั บ ปรุ ง ให เ หมาะสมกั บ ทอ งถิ่น ปจ จั ย ที่สั มพัน ธ กับ การยอมรับ เทคโนโลยีที่ มี
ประสิ ทธิ ภ าพ การประกอบอุ ต สาหกรรมพื้ น บา น ลั กษณะขอบข ายและขีดความสามารถในการ
ประกอบธุรกิจ การนําพลังงานทดแทนมาในทองถิ่น ตลอดจนการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น
Meaning of technology; influence of technology on life; selecting
suitable technology for local improvement; factors associated with accepting effective
technology; local Industrial enterprises; scopes and capabilities of local business;
application of renewable energy to local areas, including employing practical
technology for local development.
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รหัสวิชา
501010

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Occupational Health and Safety in Industrial Work
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
กิจกรรมในหลักการบริหารความปลอดภัยในการทํางาน การจัดทีมงานสงเสริมความ
ปลอดภัย การปองกันและควบคุมมลพิษจากสภาพแวดลอมในการทํางาน การใชเครื่องมือ เครื่องจักร
และพาหนะ การเคลื่อนยายวัสดุและเก็บวัสดุ การปองกัน และระงับ อัคคีภัย การสงเสริมสุขภาพ
อนามั ย พนั ก งาน การป อ งกั น และเฝ า ระวั ง โรคจากการทํ า งาน การปฐมพยาบาล ตลอดจนการ
ตรวจสอบความปลอดภัย การสอบสวนและการวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย
Activities on principles of safety management in work; organizing teams
to enhance safety; pollution prevention and control from working environment; using
tools, machinery and vehicles; material mobilization and storage; fire prevention and
suppression; enhancing health care for workers; prevention and survielience of
occupational diseases; first aids as well as safety checks; investigation and work
analysis for safety.
501011

สถิติวิจัยอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Statistics Research
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัย ทฤษฎี แนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยประเภทตาง ๆ เทคนิค
การทําวิจัย ในขั้นตอนตาง ๆ ไดแก การเลือกปญหาวิจัย การกําหนดจุดมุงหมาย ตัวแปรและการ
ตั้งสมมติฐาน ประชากรและกลุมตัวอยาง การออกแบบการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนเคาโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การนําเสนอและ
การประเมินโครงการวิจัยในงานอุตสาหกรรม
Basic statistics for research; theory, concepts and different types of
research methodologies; research techniques; research steps: such as selecting
research problems, variables and hypothesis setting, population and sample, research
design, tools and methods of data collecting, data analysis, writing research proposals,
writing research reports, research results presentation and evaluation of research
projects in the industrial work.
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รหัสวิชา
501012

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
โครงการพิเศษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Technology Special Project
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
การนําความรูในวิชาเฉพาะดานที่นักศึกษาไดเรียนรู มาบูรณาการเพื่อการดําเนินงาน
เชิงวิจัยอยางมีขั้นตอน โดยจัดทําเปนโครงการพิเศษในลักษณะภาคนิพนธที่มีการเรียบเรียงอยางเปน
แบบแผนและมีผลงานเชิงประจักษ โดยทั้งนี้ใหมีการนําเสนอผลงาน ตอคณะกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Application of knowledge in specific subject areas students have
learned for integration of the operations-oriented research process in form of a term
paper with structured and empirical work with a presentation of their research work
results to the appointed committee of the Industrial Technology Program.
2.2 กลุมวิชาเฉพาะ
2.2.1 วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
2.2.1.1 รายวิชาเฉพาะดานบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
503001
หลักการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Principle of Industrial Business
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ความรูเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรม รูปแบบและการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรม
ประเภทตางๆ กระบวนการผลิต การตลาด การเงิน การบริหารหนวยงานและบุคคล การประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรมในระดับทองถิ่น ระดับชาติ ตลอดจนระดับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Knowledge of industrial businesses; patterns and operation of different
types of industrial enterprises; production process, marketing, finance and
departmental and personnel administration; industrial businesses at the local, national
and ASEAN Economic Community level.
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503002

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

เทคโนโลยีการผลิต
Production Technology
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ทําความเขาใจเกี่ยวกับวงจรอุตสาหกรรม ไดแก ปจจัยนําเขา (INPUT) กระบวนผลิต
(PROCESS) และผลผลิต (OUTPUT) ศึกษาการผลิต ผลิตภัณฑและชิ้นสวนตางๆ ดวยกระบวนการ
ทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑแตละประเภท เชน การขึ้นรูป การทําแบบ การแปร
รูปเครื่องมือกล การหลอ ฯลฯ ตลอดจนการประกอบเปนผลิตภัณฑทั้ง โลหะ อโลหะและวัสดุอื่นๆ
ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม
Understanding about industrial circuits, including INPUT, PROCESS and
OUTPUT; studying production, products and components with efficient technological
process of each type of products, such as forming, modeling, transformation of
processing machine, castings, etc., as well as assembling metallic and non-metalic
products, and products of other materials, with appropriate demonstration.
503003

ปฏิบัติการงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Operation Work
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
หนวยงานการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดําเนินงานแบบตางๆ ที่ใชในงานผลิตทั่วไป
และในระบบอุตสาหกรรม การเรียกใชเทคนิควิธี เทคโนโลยี การตรวจสอบคุณภาพ การประเมินผล
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลโดยมีการปฏิบัติการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรวมถึงกรณีศึกษาใน
สถานประกอบการจริง
Operation workplaces; various stages of work implementation used in
general manufacturing and Industrial systems; use of technological method, and
technology to monitor quality; evaluation of work performance based on international
standards with the operation of industrial technology, including actual case studies in
the workplace.
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รหัสวิชา
503004

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การจัดการทรัพยากรมนุษยในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Human Resource Management in Industrial Work
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ความหมายและความสํา คัญ ของการจั ดการทรั พยากรมนุ ษย ขอบข าย บทบาท
ความรับผิดชอบ แนวคิดและทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การจัดทําใบงาน
การวางแผนกําลังคนใหสอดคลองกับการผลิตและความตองการขององคกร การสรรหาและคัดเลือก
บุ ค ลากร การฝ ก อบรม การเลื่ อ นตํา แหน งบุ ค ลากร การใช โ ปรแกรมประยุ ก ตเ พื่ อ การจั ด การ
บุคลากร ปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรมนุษยรวมถึงกรณีศึกษาจากตัวอยางการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยขององคกรที่มีชื่อเสียง
Meaning and importance of human resource management; scopes, roles,
responsibilities,concepts and theories of human resource managemen; job analysis,
worksheets, manpower planning to correspond to production and needs of
organizations; personnel recruitment and selection, training, and promotion;
application of computer programs for personnel management; problems and
obstacles in human resource management, including case studies from examples of
HRM with reputable organizations.
503005

หลักการเงินและการบัญชีในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Principle of Financial and Accountting in Industrial
Work
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ทฤษฎีทางการเงินและการบัญชี เทคนิควิธีเพื่อการลงทุนทางธุรกิจอุตสาหกรรม การ
บริหารสินทรัพยหมุนเวียน กําหนดมูลคาธุรกิจ โครงสรางและนโยบาย การจัดหาเงินทุนระยะสั้น
ระยะปานกลาง และระยะยาว การจัดทําบัญชีที่เกี่ยวของกับการเงินและการลงทุน การขยายกิจการ
การปรับปรุงและเลิกกิจการ การตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินการทางดานการเงิน
และการบัญชี จัดทํากรณีศึกษาการเงินการบัญชีในระดับจุลภาค และมหภาค
Theories of finance and accounting; techniques for industrial business
investment; management of assets; specifying business values; structures and policies;
short-term, medium-term and long-term financial fund-finding; accounting
arrangement related to finance and investments; business expansion;business
improvement and dissolution; Decisions about problems arising fom financial and
accounting implementation; financial and accounting case studies at micro and macro
economic levels.
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503006

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Factory Plan
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ผังและการออกแบบโรงงาน การจัดการพื้นที่ใชสอย การจัดระบบตางๆ ของโรงงาน
เชน แสง สี เสียง การจัดวางอุปกรณและเครื่องมือ เสนทางการเคลื่อนยายวัสดุในโรงงาน ชนิด
ของอุ ป กรณ ที่ สํ า คั ญ ในการลํ า เลี ย งวั ส ดุ ตลอดจนสาธารณู ป โภคที่ ร องรั บ การดํ า เนิ น การในงาน
อุตสาหกรรม
Factory plans and designs; management of functional areas;management
of various factory systems, such as lighting, colors, sound, and placement of
equipment and supplies; ways of factory materials movement; types of important
equipments in transporting materials, including utilities that supports industrial work
implementation.
503007

การบริหารเทคโนโลยีการผลิต
3(3-0-6)
Production Technology Management
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
การกําหนดปริมาตรการผลิตและการใชทรัพยากรตลอดจนปจจัยตางๆที่เกี่ยวของกับ
การตัดสินใจในการผลิต ศึกษาระบบและการวางแผนการผลิต การเรียนรูงาน การจัดองคกรการผลิต
การจัดสายการผลิต การจัดลําดับงานสําหรับเครื่องจักร ระบบการบํารุงรักษา ตลอดจนการควบคุม
คุณภาพและปริมาณผลผลิตอุตสาหกรรม เพื่อรองรับตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Specifying production volumes and resource utilization, including various
factors related to decision-making in production; studying production and planning
system; learning the task itself; managing production organizations, production lines;
prioritizing work for machines; maintenance system, as well as quality control and
production quantity for the AEC markets.

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

43

มคอ.2

รหัสวิชา
503009

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Work Efficiency Development
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ความหมาย ขอบเขต ปรัชญาและอุดมการณในการพัฒนาตนเองดานทัศนคติและ
บุคลิ กภาพสว นตนและผูอื่น ตามค า นิย มความต องการของมนุ ษย การสํารวจและการแลกเปลี่ย น
คานิย มที่สัมพั นธ กับ การทํา งาน วัฒ นธรรมในการทํางานที่เหมาะสมกับ องคกร ศึกษาเทคนิคการ
ทํางานรายบุคคลและรายกลุมตามหลักทฤษฎีการเคลื่อนไหวทางกายวิภาคศาสตรและหลักเออรโก
ดี ไ ซน การจั ด และวิ เ คราะห เ วลาการทํ า งานที่ มี ค วามสั ม พั น ธกั บ เทคนิค วิ ธี ต า งๆ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน และเพื่อสงเสริมการแขงขันในระดับชาติและระดับภูมิภาค
Meanings, scopes, philosophy and ideals in the development of
personal attitudes, and self-personality and others’ based on values and human
needs; exploring and value exchange associated with the work; working culture
appropriate to organizations; studying individual and group working techniques based
on the theory of the anatomy and the ergo design; analysis of working time
associated with various techniques, all fo which are to achieve working efficiency and
effectiveness, and to promote national and regional competition.
503010

ระบบสารสนเทศอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Information Technology
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ แหล ง สารสนเทศกั บ การบริ ห าร ระบบสํ า นั ก งาน
อัตโนมัติ และการประยุกตใชกับการบริหารงาน การวิเคราะหขอมูลและการจัดทํารายงานในงาน
อุตสาหกรรม รวมถึงระบบเครือขายสารสนเทศทางอุตสาหกรรมในระดับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Information technology systems. Information resources management.
Office automation systems and application management. Data analysis and reporting
in the Industry. Includes network information in the AEC Industry.
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มคอ.2

รหัสวิชา
503011

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
บริหารงานวัสดุอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Material Management
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
กระบวนการจัดหาวัสดุที่ใชในงานอุตสาหกรรม ไดแก ประเภทและชนิดของวัส ดุ
แหลงผลิตหรือจัดทําหรือแหลงจําหนาย กรรมวิธีและขั้นตอนการจัดหาวัสดุดังกลาว ระบบการจัดเก็บ
รักษา และระบบการจําหนายวัสดุใหกับหนวยงานตางๆ หลักการจัดกาวัสดุเพื่อใหเกิดความประหยัด
และความรวดเร็วในการทํางาน
Processes of materials procurement used in Industrial work, such as types
and kinds of materials, production/preparation/distribution places; processes and
procedures procuring such materials; storage and maintenance systems and
distributing materials to various departments; principle of shipping for materials to
achieve cost savings and speed of operation.
503015

กฎหมายอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Law
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
พิธีการศุลกากรในการนําสินคาเขาและการสงสินคาออก กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริม
การลงทุน ภาษีศุลกากร การคา การลงทุน กฎหมายโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายแรงงาน แรงงาน
สัมพัน ธ ตลอดจนกฎหมายระหว างประเทศและกฎหมายที่มีความสัมพันธกับประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน
Customs clearance of imported and exported products; law on
investment promotion, customs duties, trade and investment law, industrial factory
law, labor law, Iabor relations, including international law and law related to ASEAN
Economic Community.
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มคอ.2

รหัสวิชา
503016

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
โลจิสติกสและซัพพลายเชนในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Logistics and Supply Chain in Industrial Work
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
บทบาทของโลจิสติกสและซัพพลายเชนตองานอุตสาหกรรมองคกรและระบบเศรษฐกิจ
การดําเนินงานดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน อาทิเชน การจัดหาและจัดซื้อ การจัดการสินคาคงคลัง
การผลิต การขนสงการจัดการวัสดุ การคลังสินคา การกระจายสินคาตลอดจนขอกําหนดกฎเกณฑ
การคาระหวางประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Roles of logistics and supply chain on organizational industrial work and
economic system; operations on logistics and supply chain, such as sourcing and
procurement, inventory management, manufacturing, transportation and material
handling,warehouse, distribution and regulation of international trade rules and ASEAN
Economic Community.
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มคอ.2

รหัสวิชา
502001

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
1(100)
Pre –Professional Experience in the Industrial
Technology
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ตามขอกําหนด
วิชาบังคับรวม : ไมมี
จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มก อ นฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ในหรื อ นอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาใหผูเรียนเกิดเจตคติและแรงจูงใจตอคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดย
กระทํ า ในสถานการณ ห รื อ รู ป แบบต า งๆ อาทิ การสั ง เกตการณ แ ละศึ ก ษาการทํ า งานในสถาน
ประกอบการ การฝกทักษะเฉพาะทาง การฝกบันทึกขอมูล การเขียนรายงานดานเทคนิค การวิเคราะห
งาน ตลอดจนการนํ า เสนอผลงาน ทั้ งนี้โ ดยการกํากับ ดูแลของสถานประกอบการที่เกี่ย วของและ
สาขาวิชา
Activities for preparation of professional experience in the Industrial
Technology, either on or off campus to develop the students' attitudes and
motivation on characteristics appropriate to profession by performing their duties in
different situations, for example, observing and studying work in the establishment;
practice technical skills on recording information; technical report writing; job analysis
and presentations under the monitoring of related establishment and program of
study.
6(540)
การฝกประสบการณวิชาชีพ
Field Experience in Industrial Technology
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ตามขอกําหนด
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ฝกประสบการณวิชาชีพ ในสถานประกอบการดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่สัมพันธ
กับวิชาเอก โดยจัดทําความรวมมือแบบทวิภาคีระหวางสถานประกอบการและสาขาวิชา ทั้งในสวนการ
นิเทศและการประเมินผลการฝกภาคสนาม ตามขอตกลงที่ไดจัดทํารวมกันไว
Field experience in Industrial Technology in the establishment of
Industrial technology-related majors with the bilateral cooperation between
workplace operators and program of study, including supervision and field work
evaluation based on mutual agreement.
502002
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มคอ.2

2.2.1.2 รายวิชาเฉพาะดานเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
503008
พื้นฐานไฟฟาอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Basic Industrial Electricity
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ความรูพื้นฐานดานไฟฟา แหลงกําเนิดระบบไฟฟา single phase และ three
phase วัสดุ-อุปกรณ เครื่องมือในงานไฟฟา ระบบไฟฟาแสงสวาง อุปกรณประเภทหมอแปลง
มอเตอรและสวิทชควบคุม อุปกรณความปลอดภัยทางไฟฟา ตลอดจนการปฏิบัติการทางไฟฟาที่
เกี่ยวของในงานอุตสาหกรรม
Basic knowledge of electricity; sources of three- phase and singl-phase
power supplies; materials and equipments; tools for electrical work; electrical and
lighting system; transformer devices; motors and switch controls; electrical safety
devices, including electricity operation related to industrial work.
503012

การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Facility Management in Industrial Work
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ทฤษฎีพื้นฐานดานสิ่งอํานวยความสะดวกในระบบงานอุตสาหกรรม องคประกอบและ
ปจจัยที่สําคัญดานสิ่งอํานวยความสะดวก รวมถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับ ปจจัยแวดลอมดานสิ่ง
อํานวยความสะดวกเพื่อการประยุกตใชในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอยางมีประสิทธิภาพ
Basic theory on facilities in industrial work system; elements and
important factors on facilities,including environmental factor management on facilities
for application in effective industrial technology work.
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มคอ.2

รหัสวิชา
503013

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
มาตรฐานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Standardization
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ความหมายของขอบขายและความสําคัญของมาตรฐานสากลในงานอุตสาหกรรม ไดแก
มาตรฐาน ISO,GMP,HACCP และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวของกับระบบงานอุตสาหกรรม ตลอดจน
ประเภ ทของ มาตรฐ านแล ะเครื่ องหมา ยมาต รฐ าน ขั้ น ตอ นการ ขอรั บ ร องมา ตรฐ า น
ผลิต ภัณฑ อุตสาหกรรม รวมถึงการศึกษาแนวโนมและทิศทางดานมาตรฐานอุตสาหกรรมในระดับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Meaning of scopes and importance of international standard industrial
work, including ISO, GMP, HACCP and other standards related to industrial work
system, including types and makes of standards; steps of receiving certification of
industrial product standards as well as studying trends and directions of industrial
standardization in the ASEAN Economic Community.
503014

กลยุทธการบริหารงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Management Strategy
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
หลักการวางแผนเชิงกลยุทธ การวิเคราะห SWOT การกําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ
ขององคกร การกําหนดกลยุทธของธุรกิจ การกําหนดกลยุทธขององคกร รูปแบบกลยุทธตางๆที่ใชกัน
อยางกวางขวาง การวัดอัตราการเจริญเติบโตขององคกร การสรางดัชนีชี้วัดการทํางาน( KPI : Key
Performance Indicator) โดยมีกรณีศึกษาขององคกรธุรกิจอุตสาหกรรมที่ประสบความสําเร็จใน
ระดับ Best Practice และ ระดับ blend mark และระดับความสําเร็จที่ยอมรับในประชาคมโลก
Principles of strategic planning; SWOT analysis; specifying vision and
mission of the organization; setting business and organizational strategy; different types
of widely-used strategy; measuring the growth rate of organizations; creating the index
(KPI: Key Performance Indicator), with case studies of successful Industrial enterprises
with the best practice and blend mark level and the level of success acceptable in
the international community.
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มคอ.2

รหัสวิชา
503017

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
พลังงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Energy
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
หลักและการกําเนิดพลังงานในรูปแบบตางๆ อาทิ พลังงานจากน้ํามัน แกส ไฟฟา
พลั งงานทดแทนและพลั งงานหมุน เวีย นในรูป แบบตางๆ อาทิ พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม
พลังงานน้ํา พลังงานหลักที่ใชในงานอุตสาหกรรม การวิเคราะหศักยภาพดานพลังงานเพื่อการผลิต แนว
ทางการนําพลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียนมาใชในงานอุตสาหกรรม ตลอดจนศึกษาแนวโนม
ดานพลังงานในระดับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Principles and main sources of energy in various forms such as oil, gas,
electricity and renewable forms of energy,i.e., solar energy, wind energy, water energy;
principal energy used in industrial work; analysis of potential energy used for
production; direction of applying renewable energy in industrial work, including
studying energy trends in the ASEAN Economic Community.
503018

วิศวกรรมคุณคา
3(3-0-6)
Value Engineering
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
วิธีการของวิศวกรรมคุณคา และรูจักประยุกตใชเทคนิคของวิศวกรรมคุณคาเพื่อการ
ออกแบบผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรมอยางมีขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนสูงสุดในการเพิ่ม
ผลผลิต เชน สามารถลดตนทุนการผลิตแตคุณภาพยังดีเลิศ การใชวิศวกรรมคุณคาในงานอุตสาหกรรม
โดยมีกรณีศึกษาประกอบ
Methods of value engineering and the application of value engineering
techniques to design industrial products step by step for the maximum benefit in
increasing productivity, such as reduced production costs, but still excellent quality;
using value engineering in industrial work with a case study.
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มคอ.2

รหัสวิชา
503019

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การบริหารความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Safety Management in Industrial Work
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัย แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุและ
การป องกั น อุ บั ติเ หตุ โ ดยอาศั ย หลั กการบริห ารความปลอดภั ย เทคนิ คการตรวจสอบระบบความ
ปลอดภั ย เทคนิ คการวิ เ คราะห การควบคุมความสูญเสีย การอบรมความปลอดภัย การจัดระบบ
สารสนเทศความปลอดภัย การประชาสัมพันธและการรณรงค กฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวของใน
การทํางาน ปญหาและอุปสรรคในการจัดการดานความปลอดภัยตลอดจนทิศทางการบริหารจัดการ
ระบบความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมในระดับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
General knowledge of safety management; concepts of accidents and
accident prevention through the principles of safety management; techniques to
monitor security system; techniques for analysis; loss control; safety training;
information system on security; public relations and campaign; safety laws related to
work; problems and obstacles of safety management and direction in security system
management in industrial work in the ASEAN Economic Community.
2.2.2 วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
2.2.2.1 รายวิชาเฉพาะดานบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
504001
ไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร
3(2-2-5)
Microprocessor and Microcontroller
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ทฤษฎี และปฏิบัติตั้งแตศึกษาพื้นฐานของไมโครโปรเซสเซอร (ประวัติความเปนมา
ระบบไมโครคอมพิวเตอรบัส) ไมโครโปรเซสเซอรกับซอฟทแวร (โครงสรางภายใน รีจีสเตอร ภาษา
แอสเซมบลี้) คําสั่งภาษาแอสเซมบลี้ ฮารดแวร ไมโครโพรเซสเซอร หนวยความจํา การสื่อสาร
แบบขนานพอรตนําเขา/สงออก อินเตอรรัพต และศึกษาไมโครคอนโทรลเลอรแตละรุน
Theory and practice from the foundation of the microprocessor (history of
the microcomputer system); microprocessor with software drivers (internal structure,
register, assembly language); instructions of assembly language; microprocessors
hardware; memory unit; parallel port communication; import / export; interrupt group;
studying each type of the microcontroller model.
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มคอ.2

รหัสวิชา
412618

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

การจัดการเครือขาย
Network Management
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
รูปแบบและแนวทางในการจัดการระบบเครือขาย การตรวจสอบ การตั้งสมมติฐาน
การวิเคราะหหาสาเหตุของขอผิดพลาดและการแกไขปองกัน เกณฑวิธีที่ใชในการจัดการระบบเครือขาย
SNMP โปรแกรมและเครื่องมือตางๆ ที่ใชในการจัดการระบบเครือขาย การวัดปริมาณการใชงาน การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเครือขาย
Network management patterns and guidelines; inspecting; hypothesis
setting; analysis of the cause of error,solving and preventing; network management
criteria, SNMP, network management program and tools; bandwidth measurement;
improvement of network efficiency.
504003

การจัดการทรัพยากรขอมูล
3(2-2-5)
Data Resource Management
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ทฤษฎี และการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและการจัดการทรัพยากร ขอมูลของ
องคกร บริษัททั้งในระดับแนวคิด ตรรกะและกายภาพ คืองานในการจัดการทรัพยากรขอมูล (การ
บริหารขอมูล, การบริหารฐานขอมูล) การวิเคราะหขอมูล (วิธีการวางแผนหาขอมูล แนวคิดรูปแบบ
ขอมูล มาตรฐานขอมูล) ระบบขอมูลและธุรกิจ (การจัดการโครงสรางขอมูลพื้นฐานของขอมูล) การ
ออกแบบฐานขอมูล (แนวคิดและการใชระบบจัดการฐานขอมูล การสนับสนุนการตัดสินใจและการ
ดําเนิน การฐานขอมูลการปรับขอมูล การจัดเก็บ การสํารองและกูคืน ตรรกะขบวนการเชื่อมโยง
เทคนิคการจัดการเก็บขอมูล การพิจารณาภาษาสําหรับการสืบคน)
Theory and practice related to the development and management of
resources; corporate data,both at the logical and physical conceptual level;
information resources management (data management, database administration);
data analysis (how to find information, conceptual data model,data standards);
information systems and business (managing information base structure of the data);
database design (the concept and use of database management systems, decision
support and implementation of database updates, storage, backup and recovery,
linked logic processes, data management techniques, query language).
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มคอ.2

รหัสวิชา
504004

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3(2-2-5)
Autometic Control System
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ทฤษฎีและการปฏิบัติ การควบคุมอัติโนมัติ หลักการควบคุมการลูปปดวงจรและเปด
วงจร ระบบควบคุมลูปปดวงจรอัตโนมัติ อุปกรณตางๆที่ใชในระบบควบคุม อุปกรณในการวัดและการ
ตรวจจับ การวัดแรง การวัดความเร็ว การวัดกําลัง อุปกรณทรานดิวเซอรชนิดตางๆ การวัดอุณหภูมิ
และเครื่องวัดอุณหภูมิการวัดความดัน การวัดระดับ การวัดอัตราไหล และการวิเคราะหวิธีการควบคุม
กระบวนการทางอุตสาหกรรม
Theory and practice; automatic control; principles of open and closedloop control circuit; automatic closed-loop; equipments used in control systems;
equipment used to measure and detect the speed, force, and power of the
measurement device of various transducers; temperature, pressure and flow rate
measurement; analysis of control method for Industrial processes.
504005

การเขียนโปรแกรมในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Programming in Industrial Work
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ทฤษฎีและปฏิบัติ หลักการออกแบบซอฟตแวร ภาษาคอมพิวเตอรชนิดตางๆ วิเคราะห
ความตองการของผูใช การกําหนดสิ่งที่ตองการในซอฟตแวร การออกแบบซอฟตแวร หลักการเขียน
โปรแกรมและการทํางานของโปรแกรม ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรมการเขียน ผังงานการ
วิเคราะหและการออกแบบอัลกอริทึ่มแบบ Sequentia decision, Repeatition, Modular,
Recursion เพื่อนํามาประยุกตใชในงานอุตสาหกรรม
Theory and practice; software design principles; various computer
languages; analysis of users’ requirements; determining what is needed in the
software; software design; principles of programming and execution;steps of program
writing and developing; plan of application process and the development of a
workflow analysis and design for algorithms with Sequentia decision, Repeatition,
Modular, Recursion to be applied in the industrial work.
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มคอ.2

รหัสวิชา
504006

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
คอมพิวเตอรในงานควบคุม
3(2-2-5)
Computer Control
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมเซนเซอร ระบบไฮดรอ
ลิ ก ส แ ละระบบนิ ว เมติ ก ส อุ ป กรณ ส ง กํ า ลั ง แบบไฟฟ า พี แ อลซี และพื้ น ฐานการเขี ย นโปรแกรม
เครื่องจักรควบคุมเชิงเลขและการโปรแกรมพื้นฐาน พื้นฐานการใชหุนยนตในงานดานอุตสาหกรรม
Basic knowledge about the automation of industrial sensors; hydraulic
systems and pneumatic systems; transmission of electricity, PLC and basic
programming for numerical machine control; basic utilization of robots used in
industrial work.
504007

การจําลองและการโมเดลในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Introduction to Simulation in Industrial
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ความรูเบื้องตนของการจําลองปญหา ตัวอยางโปรแกรมการจําลอง ปญหาเทคนิค การ
วิเคราะหพื้นฐาน การเลือกภาษา การทดลองปฏิบัติ การจําลองปญหาเทคนิค การจําลองขอมูลนําเขา
กระบวนการตรวจสอบและความเที่ยงตรงของแบบจําลอง และฝกเขียนโปรแกรมหรือใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในการจําลองและโมเดลในงานอุตสาหกรรม
Introduction of simulation problems; examples of program for the
simulation analysis; technical problems, basic analysis; language selection; experiment;
the simulated model of technical problems and input data; Process of detecting and
the accuracy of simulated models and training writing programs, or using a computer
program for simulation and models in the industrial work.
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มคอ.2

รหัสวิชา
504008

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

เขียนแบบเทคนิค
Technical Drawing
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
หลักการเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เสน ตัวเลข
ตัวอักษร มาตราสวน องคประกอบของการบอกขนาดมิติ การเขียนเสน มุม ตัวเลข ตัวอักษร
สัญลักษณงานชางอุตสาหกรรม การใชมาตราสวน การบอกขนาดมิติ การสรางรูปทรงเรขาคณิต ภาพ
สองมิติ ภาพสามมิติ ภาพตัด ภาพชวย ภาพคลี่เบื้องตน การบอกขนาดมิติที่ซับซอนและแบบสั่งงาน
การอานสัญลักษณเบื้องตนในงานชางอุตสาหกรรม
Principles of basic drawing techniques; Standard technical drawing
elements: lines, numberies, used scale, element of dimension, writing line, angle,
letters, symbols in industrial work, using scale, telling dimension, a two-dimensional,
three-dimensional section view, visual aid, basic unfolded pictures, telling sizes and
dimensions of complex tasks, reading basic symbols in industrial work.
504010

คอมพิวเตอรชวยในงานผลิต
3(2-2-5)
Computer- Aided Manufacturing
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
การนําคอมพิวเตอรเขามาชวยในการสรางรหัสจี เพื่อควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซีในการ
กัดขึ้นรูปชิ้นสวนโดยใชขอมูลที่ออกแบบจากคอมพิวเตอรไปทําการกําหนดเครื่องจักรในการผลิต, การ
ใชอุปกรณตัดเฉือน, การกําหนดขนาดวัสดุชิ้นงาน, การวางตําแหนงอางอิง, วิธีการใชและขั้นตอนการ
ทํางาน รวมไปถึงการใชคอมพิวเตอรในการจําลองขั้นตอนการทํางานและการตรวจสอบความถูกตองใน
กระบวนการผลิต โครงสรางของซีเอ็นซีสามารถนําไปประยุกตใชงานในการควบคุมอุตสาหกรรมใน
ระดับชาติและระดับภูมิภาค
Using computers to help in the creation of G codes for controlling CNC
machines in forming machining parts by using data from a computer design to
determine the machinery for production; the cutting device, sizing of materials,
positioning references, methods and procedures, including using computers to
simulate the working process and verify the accuracy of production process; structures
of CNC that can be applied to control industrial work at national and regional levels.
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มคอ.2

รหัสวิชา
413324

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
Information Systems for Management
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โครงสรางของระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ ระบบสารสนเทศในองคกร เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ระบบการจัดการและระบบ
สนับสนุนในองคกร การลงทุนดานเทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา
ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการพัฒนาระบบสารสนเทศในองคกรเพื่อนํามาใชประโยชน
Concepts of information systems for management; structure of
information systems for management; information systems in organizations;
information system technologies; management and support systems in organizations;
technology investments; Security of in formation system; a case study of information
systems for management and information systems development tobe used in
organizations.
413215

การซอมบํารุงคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Circuit Description and Computer Maintenance
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
หลักการทํางานของฮารดแวร สวนประกอบตาง ๆ ของฮารดแวร หนาที่ตาง ๆ ของ
อุปกรณประกอบฮารดแวร เชน หนวยความจํา หนวยปอนขอมูล หนวยแสดงผล อุปกรณประกอบ
อื่น ๆ หลักการประกอบคอมพิวเตอร และวินิจฉัยขอบกพรองของอุปกรณตาง ๆ ไดฝกปฏิบัติการ
การซอม และประกอบเครื่องคอมพิวเตอร รวมถึงการติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรม
ประยุกตประเภทตาง ๆ โปรแกรมกําจัดไวรัสและอื่น ๆ
Principles of computer hardware; hardware components; functions of
integrated hardware, such as memory units, I/O, display unit and other accessories;
principles of computer assembly and diagnosis of defects of various devices; practice
repairing and assembling computer parts, including the installation of the operating
system, application programs, antivirus programs and other programs.
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มคอ.2

รหัสวิชา
504017

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
Security of Information Systems
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ของคอมพิว เตอรและระบบสารสนเทศอยางมีคุณภาพ
ระบบรักษาความปลอดภัยเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต พื้นฐานการเขารหัสและถอดรหัส
ขอมูล รูปแบบและขั้นตอนการเขารหัสและถอดรหัส กฎหมาย มาตรฐานความปลอดภัยของการสง
ข อมู ล ในเครื อข า ยคอมพิ ว เตอร แ ละระบบอิน เทอร เน็ต ศึก ษากรณี ศึกษาการใช ร ะบบรัก ษาความ
ปลอดภัยสําหรับเครือขายคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม
Quality security systems of computers and information systems;
computer networks and internet security systems; basic encryption and decryption of
data; models and steps of encryption and decryption; law related to security standard
of transmission of data in computer networks and internet system; case studies on
using security system for computer networks in industrial work.
รหัสวิชา
502001

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
1(100)
Pre –Professional Experience in Industrial Technology
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ตามขอกําหนด
วิชาบังคับรวม : ไมมี
จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณวิชาชีพในหรือนอกสถานศึกษา
เพื่ อพั ฒ นาให ผู เ รี ย นเกิ ดเจตคติ และแรงจู งใจต อคุณลัก ษณะที่เ หมาะสมกับ วิ ช าชีพ โดยกระทําใน
สถานการณหรือรูปแบบตางๆ อาทิ การสังเกตการณและศึกษาการทํางานในสถานประกอบการ การ
ฝกทักษะเฉพาะทาง การฝกบันทึกขอมูล การเขียนรายงานดานเทคนิค การวิเคราะหงาน ตลอดจนการ
นําเสนอผลงาน ทั้งนี้โดยการกํากับดูแลของสถานประกอบการที่เกี่ยวของและสาขาวิชา
Activities for preparation of professional experience in the Industrial
Technology, either on or off campus to develop the students' attitudes and
motivation on characteristics appropriate to profession by performing their duties in
different situations, for example, observing and studying work in the establishment;
practice technical skills on recording information; technical report writing; job analysis
and presentations under the monitoring of related establishment and program of
study.
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502002

การฝกประสบการณวิชาชีพ
6(540)
Field Experience in the Technology Industrial
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ตามขอกําหนด
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ฝกประสบการณวิชาชีพ ในสถานประกอบการด า นเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมที่
สัมพันธกับวิชาเอก โดยจัดทําความรวมมือแบบทวิภาคีระหวางสถานประกอบการและสาขาวิชา ทั้งใน
สวนการนิเทศและการประเมินผลการฝกภาคสนาม ตามขอตกลงที่ไดจัดทํารวมกันไว
Field experience in Industrial Technology in the establishment of
industrial technology-related majors with the bilateral cooperation between workplace
operators and program of study, including supervision and field work evaluation based
on mutual agreement.
2.2.2.2 รายวิชาเฉพาะดานเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
412815
ปญญาประดิษฐ
3(2-2-5)
Artificial Intelligence
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ความหมาย ประวั ติ ค วามเป น มาและสาขาของปญ ญาประดิ ษ ฐ หลัก การเอเจนท
อัจฉริยะ หลักการและการพัฒนาปญญาประดิษฐ การเรียนรูของเครื่อง ขายงานประสาทเทียม การ
แกไขปญหาและการคนหา การแทนความรู การรูจําแบบรูปและระบบผูเชี่ยวชาญ
Meaning, history and branches of artificial intelligence; intelligent agent
concept; artificial intelligence concept and development; machine learning; artificial
neural network; problem- solving solutions and searching; knowledge representation,
pattern recognition, and expert systems.
412620

คอมพิวเตอรกราฟกส
3(2-2-5)
Computer Graphics
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ทฤษฎี ศิ ล ปะและการออกแบบ หลัก การใช สี หลัก การจั ด วางองค ป ระกอบในงาน
ออกแบบ การจัดรูปแบบตัวอักษร การสรางภาพ ตกแตงภาพ การจัดวางหนา เพื่อเปนพื้นฐานในการ
พัฒนางานดาน Graphic Design ฝกการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในงานกราฟก โปรแกรม
Illustrator, Photoshop และอื่น ๆ
Theory of art and design; principles of using colors; layout
compositioning; text formatting; image creating, photo retouching, layout paging, all of
which are used as the basic knowledge for job developing in area of ‘Graphic Design’;
practicing graphical software application, illustrator program, photoshop program, etc.
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504013

การศึกษาคนควา
3(2-2-5)
Independent Study
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ศึกษา คนควา วิเคราะห ปญหาและกรณีศึกษาที่นาสนใจในการเรียนการสอนเพื่อ
นํามาเสนอจัดทําโครงการภายใตการใหคําปรึกษาแนะนําของอาจารย
Study, research, analyze problems and interesting case studies in
teaching and learning so as to propose a project under the supervision of program
advisors.
รหัสวิชา
504014

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
คอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
3(2-2-5)
Computer for Business
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
การใช ค อมพิ ว เตอร เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการจั ด การงานด า นธุ ร กิ จ รวมทั้ ง สามารถนํ า
โปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ มาประยุกตใชในการบริหารงานธุรกิจได อาทิ เชน ดานงานบริหารบุคคล
การขนสงการผลิต ระบบการเงินการบัญชี ระบบสินคาคงคลัง ระบบสํานักงาน
Using computers as a tool for business management, including applying
various software packages for business management, i.e., for personnel management,
production shipments, financial and accounting system, inventory systems and office
system.
504015

การจัดการงานวิศวกรรมดวยคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer -Aided Engineering Management
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอรชวยออกแบบ และคอมพิวเตอรสําหรับการผลิตในโรงงาน
การประยุ ก ต ใ ช ใ นการออกแบบวงจรลอจิ ก วงจรบอร อ งค ป ระกอบต า งๆ และระบบเชิ ง กล
อินเตอรเฟสระหวางคอมพิวเตอรชวยออกแบบแคดและคอมพิวเตอร นิวเมอริคัล คอนโทรล (ซีเอ็นซี)
หุนยนตเทคโนโลยี โครงขายการจัดการคอมพิวเตอรสําหรับการผลิตในงานวิศวกรรม
Knowledge on computer- aided design and computer for manufacturing
in factory plants; computer application in logic circuit design, board circuit elements
and mechanical systems; interface between computers and CAD and computer
numerical control (CNC); robotic technology; network management for the production
of computer engineering work.
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

59

มคอ.2

รหัสวิชา
504018

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การออกแบบวงจรดิจิตอล
3(2-2-5)
Electronics Drafting and Computer Design
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ฝกเขียนสัญลักษณทางอิเล็กทรอนิกส การออกแบบลายปริ๊นท การเขียนและอาน
แบบวงจรทางอิเล็กทรอนิกส การใชวัสดุอุปกรณอารตเวอรคประกอบการเขียนแบบ การเขียนแบบ
เพื่อทําฟลมสําหรับซิลคสกรีน การยอ การขยาย การเก็บรักษาแบบ และออกแบบดวยคอมพิวเตอร
Practice writing electronic symbols; print pattern design; writing and
reading of electronic circuits; using art work electronic equipments for drawings;
drawing for making film for the silk screen ; minimizing, enlarging, soring plans and
computer design.
504019

การพัฒนาระบบในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
System Development in Industrial Work
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
หลักทฤษฎีและปฏิบัติในการวิเคราะหระบบ ออกแบบระบบและสรางระบบ บทบาท
ของนักวิชาชีพดานระบบงานในองคกร การวิเคราะหระบบ (ทฤษฎีระบบทั่วไป, การศึกษาขั้นตน,
นิยามของวัตถุประสงค, ขอมูลรวมและการวิเคราะหขอมูล, ความตองการของระบบ) การออกแบบ
ระบบและการนําไปใช (พิจารณาทางเลือกการออกแบบระบบ, การออกแบบลอจิก, การออกแบบ
ขอปลีกยอย, ความมั่นคงและการควบคุม, ภาวะสวนตัว,การนําระบบไปใช, การประเมินผลและการ
บํารุงรักษาระบบ) การวิเคราะหระบบอยางมืออาชีพ (บทบาทวงการของระบบอยางมืออาชีพ, เกณฑ
หาบุคคลเขาทํางานอยางมืออาชีพ, ทักษะการสื่อสาร, การกําหนดลักษณะของบุคลากรในงาน
อุตสาหกรรม)
Theory and practice of systems analysis; system design and construction;
roles of professionals on working system in organizations; system analysis (general
systems theory, a preliminary study, definition of objectives, data collecting and data
analysis, system requirements); system design and implementation ( choices of system
design, logic design, the design of the minutiae, the stability and control, personal
status, the system application, evaluation and system maintenance); a professional
system analysis (roles of professional system circles, criteria for professional personnel
recruitment, communication skills, and determining requirements of personnel
inindustrial work).
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รหัสวิชา
504020

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Design Technology
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ความหมาย และหลักการของการออกแบบผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม ศึกษาถึงขนาด
สัด สว น หนา ที่ และความสามารถในการทํ างานของอวัย วะสว นตาง ๆ ของรางกายมนุษย รวมถึ ง
กระบวนการทางด า นการคิ ด เพื่ อ การประยุ ก ต ใ ช กั บ งานด า นต า ง ๆ ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีระบบกลไกอยางงาย ๆ โดยเนนประโยชนใชสอย ความสะดวกสบาย และ
ความสวยงามเปนหลักใหญ ใชโครงสรางอิสระและสวยงาม
Meaning and principles of industrial product design; sizes, proportion of
industrial products, functions and capabilities of the various organs of the human
body, including thinking process applicable to the various industrial design; practice
designing industrial products with a simple mechanical system with a main emphasis
on functional utilization, convenience, beauty, employing independent structure and
beautiful.
2.2.3 วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล
2.2.3.1 รายวิชาเฉพาะดานบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
505001
พื้นฐานงานเครื่องกล
3(2-2-5)
Fundamental Mechanical
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ปฏิบัติงานเครื่องกล เครื่องจักรที่ใชในทองถิ่นในแตละภูมิลําเนาโดยการฝกฝมืองาน
ตะไบ ศึ กษาเกี่ ย วกั บ งานกลึ ง งานกัด งานไส งานเจีย ระไน งานเจาะ การปรับ ปรุงงานดาน
เครื่องกลและการซอมบํารุงรักษาเครื่องจักร และเครื่องมือวัดละเอียดใหสอดคลองกับการทํางานใน
กลุมประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Mechanical performance; machinery used locally in each domicile by
skill training of the filengs; study lathe, milling, planning, grinding operation and
drilling; improvement of mechanical and maintenance of machinery and tools for
precise measurement, corresponding to work in ASEAN Economic Community.
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รหัสวิชา
505002

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
เครื่องยนตแกสโซลีน
3(2-2-5)
Gasoline Engines
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
การติดตั้งและการปรับแตงเครื่องยนต การศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบตาง ๆ ของ
เครื่องยนต เชน ระบบจุดระเบิด ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง และระบบอื่น ๆ การถอดประกอบเครื่องยนต
เพื่อวินิจฉัยการสึกหรอของชิ้นสวนตาง ๆ ตามขอกําหนดของสถานประกอบการ
Installation and tuning of the engine; study and practice on various
systems, such as engine ignition system, fuel system and other systems; disassembly
of the engine for analyzing the wear and tear of different parts in accordance with the
requirements of the establishment.
505003

เครื่องยนตดีเซล
3(2-2-5)
Diesel Engines
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ลักษณะของเครื่องยนตดีเซลหมุนเร็ว และ หองเผาไหม กลวัตรของเครื่องยนตดีเซล
วิเคราะหการทํางานของชิ้นสวน การถอดประกอบและการบริการซอมหัวฉีด การทดสอบหัวฉีด การ
ทดสอบปมหัวฉีด
Characteristics of high speed diesel engines and combustion chamber;
mechanical operations of diesel engines; functional part analysis; disassembly and
repair services of test fuel injectors; test of high pressure injection pump.
505009

เทคโนโลยีการเชื่อม
3(2-2-5)
Welding Technology
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
หลั ก การเชื่ อ มแก ส และไฟฟ า คุ ณ สมบั ติ ข องลวดเชื่ อ ม การใช อุ ป กรณ การ
บํ า รุ งรั กษา ความปลอดภั ย การประกอบอุ ป กรณเชื่ อมไดอย างถูกตอง ทาเชื่ อมตาง และงาน
ปฏิบัติการเชื่อมประสาน การเรียนรูเทคโนโลยีการเชื่อมสมัยใหม
Principles of gas and arc welding; properties of welding; use of welding
equipment, maintenance, security, and assembling welding devices correctly; different
welding positions and braze; learning of modern welding technology.
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505012

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ระบบไฟฟาโรงงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial ElectricitySystem
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ระบบไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม Single phase และ Three phase ระบบไฟฟา
แสงสวาง มอเตอรและอุปกรณควบคุมมอเตอร การติดตั้งสวิตซควบคุม ความปลอดภัย การซอมแซม
อุปกรณไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม
Power systems in industrial factories, single- phase and three- phase;
lighting systems; motors and motor control; installation of safety switches, security
and electrical equipment repair in industrial factories.
3(2-2-5)
การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
Computer- Aided Drawing
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
การใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบ 2 – 3 มิติ จนถึงการเขียนแบบ ดวยโปรแกรม
ประยุกตที่ทันตอยุคสมัย การเขียนรูปพื้นฐานในสองและสามมิติ การเขียนแบบโดยวางหลายชั้น การ
ประยุกตใชในงานเขียนแบบเทคโนโลยีเครื่องกล
Computer- aided designs in 2 and 3 dimensions and drawing with
modern application programs; basic drawing models in 2 and 3 dimensions; drawings
by placing several layers; application of drawing in mechanical technology.
505013

505014

วิศวกรรมยานยนต
3(3-0-6)
Automotive Engineering
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ลักษณะและหนาที่การทํางานของชิ้นสวนยานยนต คํานวณหาแรงขับเคลื่อนและแรง
ตานการเคลื่อนที่ สมรรถนะและคุณลักษณะของเครื่องยนต การทรงตัวและการบังคับเลี้ยวของรถขณะ
เคลื่อนที่ไปในทางตรงและทางโคง พลศาสตรของเบรก กลไกระบบสงกาลังแบบผานคลัตช และการสง
กําลังผานของเหลว
Characteristics and functions of automotive parts; calculation of force
and resistance movement of the engine; performance and handling characteristics of
automotive engines; balancing and steering of the vehicle while moving on the straight
and curved ways; dynamics of brakes; power transmission through the clutch
mechanism, and power transmission through fluid transfer.
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รหัสวิชา
505015

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

กลศาสตรวิศวกรรม
Engineering Mechanics
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิตยศาสตร ระบบแรง แรงลัพธ สมดุล ของไหลนิ่ง
คิเนแมติกส และ คิเนติกสของอนุภาคและของระบบอนุภาค กฎการเคลื่อนที่ขอที่สองของนิวตัน งาน
และพลังงาน การดลและโมเมนตัม
introduction to static acceleration forces, equilibrium, kinematics of
static fluids and kinetic of particles and particle systems; the second law’s motion of
Newton; work and energy; impulse and momentum.
505016

กลศาสตรของไหล
3(3-0-6)
Fluid Mechanics
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
คุณสมบัติของของไหล ชนิดของการไหล สมการพลังงานสําหรับของไหล สมการ
โมเมนตั มของการไหล การไหลอัดตัวไมไดภ ายในทอ การวัดอัตราการไหล การสูญ เสีย พลังงาน
ภายในทอปมและกังหันน้ํา สมการเบื้องตนสําหรับการไหลแบบอัดตัวได
Properties of fluid; types of flow; energy equation of fluid flow;
momentum equation for fluid flow; incompressible flow in a pipe; flow rate
measurement; flow energy loss in pipes, pumps and water turbines; basic equations
for a compressible flow.
505017

เทอรโมไดนามิกส
3(3-0-6)
Thermodynamics
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
คุ ณ สมบั ติ ท างอุ ณ หพลศาสตร กฎข อ ที่ ห นึ่ ง และกฎข อ ที่ ส องของอุ ณ หพลศาสตร
พลังงานและความสัมพันธของพลังงาน คุณสมบัติทางอุณหพลศาสตรของสสาร การอานคาจากตาราง
เอนทาลปและเอนโทรป กระบวนการตาง ๆ ทางอุณหพลศาสตร กลจักรความรอนและเครื่องทําความ
เย็น
Properties of thermodynamic; the first and second rule of
thermodynamic and energy relations; thermodynamic properties of matter; reading
caculation from tables of entranpy and entropy; Processes of thermodynamic; the
heat engine cycle and refrigeration.
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รหัสวิชา
505019

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ความแข็งแรงของวัสดุ
3(3-0-6)
Strength of Materials
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
แรง ความเคนและความเครียด ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด ความ
เคนในคาน แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต การโกงของคาน การบิด ทฤษฎีของเสายาว วงกลมของ
มอห และความเคนผสม ทฤษฎีความเสียหาย
Forces, stresses and strains; the relationship between stress and strain;
stress in the beam; shear and moment diagrams; deflection of the beam; torsion;
theory of Mohr’s cirle, and combined stresses; theories of failure.
505026

ตนกําลังโรงจักร
3(3-0-6)
Power Plant
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ระบบโรงจักรตนกําลัง การเปลี่ยนแปลงพลังงาน เศรษฐศาสตรเกี่ยวกับโรงจักรตน
กําลัง ตนกําเนิดพลังงาน เครื่องจักรตนกําเนิดพลังงานกล กังหันลม กังหันน้ํา เครื่องยนตพลังงาน
ความรอน โรงจักรพลังน้ํา โรงจักรกังหันไอน้ํา โรงจักรกังหันกาซ โรงจักรพลังงานความรอนรวม โรง
จักรพลังงานนิวเคลียร และนวัตกรรมเกี่ยวกับโรงจักรตนกําลัง (Power Plant Innovation)
Power plant system; change in energy; economics on power plant (prime
mover); energy sources, machinery, mechanical power, wind turbine, water turbine,
generators from engine heat, hydropower plant, steam turbine plant, gas turbine
plant; combined cycle system; nuclear power plants and innovation on power plants.
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รหัสวิชา
502001

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
1(100)
Pre – Professional Experience in Industrial Technology
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ตามขอกําหนด
วิชาบังคับรวม : ไมมี
จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณวิชาชีพในหรือนอกสถานศึกษา
เพื่ อพั ฒ นาให ผู เ รี ย นเกิ ดเจตคติ และแรงจู งใจต อคุณลัก ษณะที่เ หมาะสมกับ วิ ช าชีพ โดยกระทําใน
สถานการณหรือรูปแบบตางๆ อาทิ การสังเกตการณและศึกษาการทํางานในสถานประกอบการ การ
ฝกทักษะเฉพาะทาง การฝกบันทึกขอมูล การเขียนรายงานดานเทคนิค การวิเคราะหงาน ตลอดจนการ
นําเสนอผลงาน ทั้งนี้โดยการกํากับดูแลของสถานประกอบการที่เกี่ยวของและสาขาวิชา
Activities for preparation of professional experience in the Industrial
Technology, either on or off campus to develop the students' attitudes and
motivation on characteristics appropriate to profession by performing their duties in
different situations, for example, observing and studying work in the establishment;
practice technical skills on recording information; technical report writing; job analysis
and presentations under the monitoring of related establishment and program of
study.
502002

การฝกประสบการณวิชาชีพ
6(540)
Field Experience in the Technology Industrial
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ตามขอกําหนด
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ฝกประสบการณวิชาชีพ ในสถานประกอบการด า นเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมที่
สัมพันธกับวิชาเอก โดยจัดทําความรวมมือแบบทวิภาคีระหวางสถานประกอบการและสาขาวิชา ทั้งใน
สวนการนิเทศและการประเมินผลการฝกภาคสนาม ตามขอตกลงที่ไดจัดทํารวมกันไว
Field experience in Industrial Technology in the establishment of
industrial technology-related majors with the bilateral cooperation between workplace
operators and program of study, including supervision and field work evaluation based
on mutual agreement.
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มคอ.2

2.2.3.2 รายวิชาเฉพาะดานเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
505004
เครื่องยนตเล็ก
3(2-2-5)
Small Engines
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
การใชงาน การบํารุงรักษาพรอมทั้งตรวจสอบ ถอดประกอบและซอมแซม เกี่ยวกับ
เครื่องยนตเล็กตาง ๆ เชน จักรยานยนต เครื่องปนไฟ เครื่องตัดหญา เครื่องสูบน้ํา เครื่องเรือหางยาว
เครื่องฉุดระหัด ฯลฯ เครื่องยนตเล็กประเภท 2 จังหวะและ 4 จังหวะทั้งแกส โซลีนและดีเซล
Operation, maintenance and inspection; disassemble parts of small
engines for repairing, for examples, motorcycles, generators, lawn mowers, water
pumps, long-tail boat engines, traction engine turbines, etc.; 2-stroke and 4 stroke
cycle small engines, using either gasoline and diesel.
505005

เครื่องกลการเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Mechanics
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
การทํางานของเครื่องตนกําลังในการเกษตร ที่อยูในทองถิ่นแตละภูมิลําเนา เชน รถ
ไถเดินตาม และรถแทรคเตอร ศึกษาการทํางาน ทฤษฎี และการออกแบบเบื้องตน การปรับตั้งอุปกรณ
และการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตร ไดแก การเตรียมดิน เครื่องปลูกและเครื่องใสปุย เครื่องกําจัด
วัชพืช เครื่องพนยาฆาแมลง เครื่องเก็บเกี่ยว เครื่องเกี่ยวนวด เครื่องสีขาว และเครื่องอบแหง การ
วิเคราะหความคุมคาในการใชเครื่องจักรกลเกษตรในแตละประเทศของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Operation of power plants in agriculture in each local residence, such as
walking tractors and tractor vehicles; study operation, theory and basic design;
equipment tune-up and maintenance of agricultural machinery, including soil
preparation,planting and fertilizing machines, herbicide machines, pesticide spraying
machine, harvesting machine, threshing machine, milling machine, and dryers; analysis
of cost-effective use of agricultural machinery of each country in the ASEAN Economic
Community.
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รหัสวิชา
505006

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
เครื่องยนตใชแกสสําหรับรถยนต
3(2-2-5)
Gas Engines for Automobiles
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
หลักการทํางาน หนาที่ ของอุปกรณที่ใชงานกับแกส LPG และ NGVในรถยนต เชน
ถังแกส ระบบควบคุมการใชแกส เปนตน รวมถึงคุณสมบัติของแกส LPG และ NGV การตรวจสอบ
ระบบ LPG และ NGV และการติดตั้ง LPG และ NGV พรอมทั้ง ระบบมลพิษสิ่งแวดลอมทางเคมี ไอ
เสีย ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนตและสิ่งแวดลอม
Working principles and functions of equipments used with LPG gas and
NGV gas cars, such as gas tanks, the gas control systems, etc., including properties of
the LPG gas and NGV gas; the monitoring system of LPG and NGV and installation of
LPG and NGV along with environmental impact of chemical pollution system;
exhaustion and impact of engines and environment.
505007

ระบบเครื่องลางและการสงกําลัง
3(2-2-5)
Suspension and Transmission Systems
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ปฏิบัติการซอมและถอดประกอบลูกหมาก คันชัก คันสง โชคอัพแหนบสปริง ปกนก
เพลา ลูกปน เกียร คลัตช เฟองทาย การปรับแตงระบบบังคับเลี้ยว มุมลอ การถวงลอ และการ
ซอมระบบเบรกตาง ๆ
Repairing operation, and dismantling of tie rods, bows, shocks, springs,
suspensions,axles,bearings, gears, clutches and pinions; adjustment steering angles,
wheels balancing and repairing brake systems.
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รหัสวิชา
505010

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การบํารุงรักษาทางเครื่องกล
3(2-2-5)
Mechanical Maintenance
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ภาพรวมของการบํารุงรักษา การตั้งหนวยงานฝายบํารุงรักษา การควบคุมการจัดการ
ดานวัสดุและการสํารองวัสดุ ความเชื่อมั่นและความไมยอมรับทางสถิติ การประยุกตทฤษฎีการรอคอย
เพื่อใชแกปญหาในการบํารุงรักษา การกําหนดเสนทางวิกฤต การวางแผนในการปฏิบัติการ การวัด
และประเมินผลในการจัดการการบํารุงรักษาใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม
An overview of maintenance; setting the maintenance department;
material management control and stockpiling; reliability and unacceptable statistical
values; application of theory of waiting to solve maintenance problems; critical path
planning and execution; measurement and evaluation of maintenance management
with appropriate demonstration.
505011

การบริการยานยนต
3(2-2-5)
Automotive Servicing
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
การประมาณราคาของอุปกรณในรถยนต คาแรงในการซอมและบริการยานยนต การ
จัดศูนยบริการพรอมการบริการรถยนตเบื้องตน และ การตรวจเช็คตรวจซอมระบบเครื่องยนต ระบบ
ไฟฟาในรถยนต ระบบเครื่องลางและสงกําลังในรถยนต ระบบปรับอากาศ เปนตน
Estimating the cost of car equipments; labor charge for repairing and
vehicle services; setting the center for basic car services and monitoring engine
systems, electrical, transmission, and air-conditioning systems in cars.
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รหัสวิชา
505018

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การทําความเย็นและปรับอากาศ
3(2-2-5)
Refrigeration and Aircondition
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
หลักการเบื้องตนสําหรับการทําความเย็น วัฏจักรการทําความเย็น ระบบการทําความ
เย็ น แบบต า ง ๆ คุ ณ สมบั ติ ข องสารทํ า ความเย็ น โครงสร า งของห อ งเย็ น และห อ งแช แ ข็ ง
เครื่องปรับอากาศชนิดตาง ๆ การวิเคราะหและการศึกษาระบบการทําความเย็น การคํานวณภาระ
ความเย็นในระบบปรับอากาศ
Basic principles of refrigeration; cooling cycle; various types of cooling
system; cooling properties of refrigerants; structures of the cooling and freezing
chambers; various types of air conditioners and cooling system analysis; calculation of
load of air conditioning systems.
505021

ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
3(2-2-5)
Hydraulics and Pneumatics
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ชิ้นสวนและอุปกรณไฮดรอลิกสและนิวแมติกส ระบบตาง ๆ ทางไฮดรอลิกสและนิวแม
ติกส เชน ระบบสรางแรงดันน้ํามัน ระบบรองรับน้ําหนัก และระบบเบรก การคํานวณเบื้องตนทางไฮ
ดรอลิกสและนิวแมติกส การตอวงจรไฮดรอลิกสและนิวแมติกส วิเคราะหวงจร การออกแบบการ
ทํางานและการควบคุมการทํางานดวยโปรแกรมเมเบิลลอจิกสคอนโทรล (PLC)
Hydraulic and neaumatic parts and accessories; various hydraulic and
pneumatic systems, such as oil pressure system, weight support system, and braking
system; basic calculation of the hydraulic and pneumatic; ranges of hydraulic and
pneumatic house; cycle analysis; operational design and control by programmable
logic controller's (PLC).
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มคอ.2

รหัสวิชา
505022

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การวัดและเครื่องมือวัดในงานเครื่องกล
3(2-2-5)
Measurement and Instrument in Mechanical Work
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม ซึ่งใชในการควบคุมกระบวนการผลิต ไดแก การวัด
อุ ณ หภู มิ ความดั น ปริม าณการไหล ระดั บ ของการไหล ความเป น กรด เป น ด า ง ความชื้ น ความ
หนาแนน สภาพการนําทางไฟฟา การวัดและการสงสัญญาณเพื่อควบคุมกระบวนการผลิต การทํางาน
ของตัวควบคุมโดยระบบไฟฟา นิวแมติกสและไฮดรอลิกส
Measuring instruments in industrial work for production process control,
such as temperature measurement of temperature, pressure, flow, level of flow, pH,
moisture and density conditions, electrical conduct conditions, measurement and
signals for production process control; operation of electrical control system,
pneumatic and hydraulic.
505023

การถายเทความรอน
3(3-0-6)
Heat Transfers
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
หลักการเบื้องตนของการถายเทความรอน รูปแบบของการถายเทความรอน การนํา
ความรอน การพาความรอน การแผรังสี และการนําหลักการถายเทความรอนไปประยุกตใชงาน เครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอนและการเพิ่มการถายเทความรอน การควบแนนและการเดือด
Basic principles of heat transfer; forms of heat transfer; conduction of
heat transfer; radiation of heat transfer and application of heat transfer for work; heat
transfer exchangers and heat transfer increase; condensation and boiling.
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มคอ.2

รหัสวิชา
505024

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การออกแบบเครื่องจักรกล
3(2-2-5)
Machine Design
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ขอพิจารณาทั่วไปในการออกแบบเครื่องจักรกลและชิ้นสวน ทบทวนการคํานวณหาคา
ความเคนและความเครียดของชิ้นสวนเครื่องจักรกล คุณสมบัติและการเลือกใชวัสดุที่เหมาะสม ทฤษฎี
ความเสียหาย การลาตัวของวัสดุและแนวคิดเกี่ยวกับกลศาสตรการแตกราวเบื้องตน ความเสียหาย
เนื่องจากการกระแทก ความเชื่อถือไดและคาความปลอดภัย การออกแบบเพลาและอุปกรณตางๆ ที่
ติดอยูบนเพลา การออกแบบสปริง การออกแบบสลักเกลียว การออกแบบหมุดย้ําและรอยเชื่อม
General considerations in machine and parts design; revise the
calculation of the stress and strain of the mechanical components; properties and
selection of suitable materials; theories of failure; fatigue of materials and basic
concepts of fracture mechanics; damage due to shock; reliability and security value;
shaft and equipments mounted on the shaft design; spring design; bolt design; rivet
and welding design.
505025

เครื่องยนตสันดาปภายใน
3(3-0-6)
Internal Combustion Engines
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
พื้นฐานของเครื่องยนตสันดาปภายใน เครื่องยนตจุดระเบิดดวยหัวเทียนและเครื่องยนต
จุดระเบิดดวยแรงอัด เชื้อเพลิงและการเผาไหม ระบบจุดระเบิด วัฏจักรอากาศ- เชื้อเพลิงอุดมคติ
ซุปเปอรชารจและสคารเวนจิ้ง สมรรถนะของเครื่องยนตและการทดสอบเครื่องยนต การหลอลื่น
Basic internal combustion engines; engines with spark plug and
compression ignition ; fuel combustion; ignition system; air cycle; ideal fuel; super
charger and Wayne Co.; engine performance and engine inspection; lubrication.

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

72

มคอ.2

รหัสวิชา
505027

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

พลังงานหมุนเวียน
Renewable Energy
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
แหลงพลังงานของโลกและแหลงพลังงานภายในประเทศ โดยเนนรายละเอีย ดของ
การศึ กษาทางด า นพลั งงานหมุ น เวี ย น ความรูพื้น ฐานและเทคโนโลยีที่ ใชในการผลิตพลั งงานจาก
พลังงานหมุนเวียนในรูปตาง ๆ ซึ่งไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังงานชีวมวล พลังงานลม พลังน้ํา
พลังงานคลื่น พลังงานความรอนใตพิภพ พลังงานจากอุณหภูมิแตกตางของน้ําทะเล พลังงานจากน้ําขึ้น
น้ําลง รวมทั้งศักยภาพของพลังงานดังกลาว
Energy sources of the world and domestic energy sources, with an
emphasis on details of study on renewable energy; basic knowledge and technologies
used in energy production energy from various forms of renewable energy, including
solar energy, biomass energy, wind power, hydro power, wave energy, geothermal
energy,energy from different temperature of the sea, tidal energy as well as potential
of such energy.
505028

งานกลึงโลหะ
3(2-2-5)
Metal Lathe
วิชาที่ตองสอบผานกอน:ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
สวนประกอบของเครื่องกลึง ระบบสงกําลังภายในเครื่องกลึง มีดกลึง วัสดุ ความเร็ว
รอบ ความเร็วตัดในงานกลึง การลับมีดกลึงแบบตาง ๆ การกลึง ปาดหนา กลึง ปอกผิว กลึงบาฉาก
กลึงเซาะรอง กลึงเกลียวนอก งานกลึงขึ้นรูป และการกลึงระหวาง ยันศูนย
Components of lathing machine; system of internal force transmission in
lathing machine; lathing knives; materials; cycle speed; high cutting speeds in turning;
knife-shaped structures of the shoulder; pages turning; peeling lathe turning; grooving;
turning the screw out; turning up between lean and turning centers.
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