หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
1. โครงสรางหลักสูต ร
หนวยกิตรวม
ไมนอยกวา
136 หนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30
หนวยกิต
1) กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
2) กลุมวิชาภาษา
ไมนอยกวา
9
หนวยกิต
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ไมนอยกวา
9
หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
100 หนวยกิต
1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ไมนอยกวา
42 หนวยกิต
- พื้นฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
15 หนวยกิต
- พื้นฐานวิชาชีพ
27 หนวยกิต
2) กลุมวิชาเนื้อหา (วิชาเอก)
ไมนอยกวา
51 หนวยกิต
- วิชาเอกบังคับ
30 หนวยกิต
- วิชาเอกเลือก
21 หนวยกิต
3) กลุ ม วิ ชาฝ กประสบการณวิ ชาชี พ และสหกิ จศึ กษา ไม น อยกว า หนวยกิต
7
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
2. รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30
หนวยกิต
(ดังรายละเอียดภาคผนวก ก.)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
เรียนไมนอยกวา
100 หนวยกิต
1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
42
หนวยกิต
กลุมพื้นฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
15 หนวยกิต
4011301 ฟสิกสทั่วไป 1
3(2-2-5)
4021105 เคมี 1
3(3-0-6)
5671104 คณิตศาสตรอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
5671105 สถิติในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
5671501 คอมพิวเตอรเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
3(2-2-5)

3
กลุมพื้นฐานวิชาชีพ
27
หนวยกิต
5671102 เขียนแบบวิศวกรรม
5671103 วัสดุศาสตร
5671401 องคการและการจัดการอุตสาหกรรม
5672101 กระบวนการผลิ ต
5672401 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
5673902 ระเบียบวิธีวิจัยทางอุตสาหกรรม
5674101 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการเบื้องตน
5674102 ภาษาอังกฤษเพื่องานอุตสาหกรรม
5674103 คุณธรรมและธรรมาภิบาล
2) กลุมวิชาเนื้อหา (วิชาเอก)
ไมนอยกวา 51
กลุมวิชาเอกบังคับ
30
หนวยกิต
5671402 บัญชีการเงินเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
5672201 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
5672202 การจัดการคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
5672301 ระบบการบํารุงรักษา
5673202 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5673301 การศึกษาการทํางานและการเพิ่มผลผลิต
5673303 การวางแผนและควบคุมการผลิต
5673402 การศึกษาความเปนไปไดและการบริหารโครงการ
5673403 การจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่องานอุตสาหกรรม
5674901 งานคนควาพิเศษเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
กลุมวิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา 30
หนวยกิต
5671106 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน
5672103 การเขียนรายงานและการจัดการระบบเอกสาร
ไอเอสโอ
5672204 การมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
5672302 การควบคุมคุณภาพ
5672402 ระบบภาษีอากรธุรกิจ
5673101 กฎหมายอุตสาหกรรม
5673203 การจัดการสิ่งแวดลอมและอนุรักษพลังงาน
5673204 การจัดการวัสด
5673205 การจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส

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

4
5673206
5673302
5673304
5673305
5673401
5673503
5673901
5674201
5674202
5674203
5674204
5674205
5674206

การจัดการระบบสาธารณูป โภคในงานอุตสาหกรรม
การออกแบบและวางผังโรงงาน
การยศาสตรและวิศวกรรมปจจัยมนุษย
วิศวกรรมคุณคา
การจัดการการเงินในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การจัดการ
การแกปญหาดวยเทคนิคคิวซี
การจัดการอุตสาหกรรมสิ่งทอ
การจัดการอุตสาหกรรมยานยนต
การจัดการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
อุตสาหกรรมสัมพันธ
ภาวะผูนําและการบริหารความเปลี่ยนแปลง
ในอุตสาหกรรม
5674301 การจําลองแบบขั้นพื้นฐาน
5674401 การจัดการอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ
5674402 การจัดการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม
5674403 การตลาดอุตสาหกรรม
5674404 การฝกอบรมและสัมมนาเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
2-5)
5674405 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดการ
ผลตอบแทนในงานอุตสาหกรรม
5674406 การเปนผูประกอบการ
5674902 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหม
3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษาไมนอยกวา
กลุมวิชาเตรียมความพรอม
ไมนอยกวา
5673801 การสังเกตและมีสวนรวมเพื่อพัฒนาประสบการณ
วิชาชีพ
5673802 การเตรียมสหกิจศึกษา
กลุมวิชา/ฝกประสบการณวิ ชาชีพและสหกิจศึกษา ไมนอยกวา
5674801 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยี
การจัดการอุตสาหกรรม
5674802 สหกิจศึกษา

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)
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(23(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
7
หนวยกิต
2
หนวยกิต
2(180)
2(90)
5
5(350)

หนวยกิต

6(16 สัปดาห)

5
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยไมซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต
รวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
4011301 ฟิ สิกส์ ทัวไป 1
3(2-2-5)
General Physics I
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : การวัดและความแม่นยําในการวัด สเกลาร์ และเวคเตอร์ การเคลือนทีในลักษณะต่างๆ โมเมนตัม และกฎ
การเคลือนที แรง และผลของแรง งาน กําลังและพลังงาน การเคลือนทีแบบฮาร์มอนิก การเคลือนทีแบบคลืน คลื น
กล สมบัติของสสาร ปรากฏการณ์ค วามร้อ น อุ ณหพลศาสตร์ โดยจดให้ มี ก ารสาธิ ตและการทดลองตามความ
เหมาะสม
4021105 เคมี 1
3(3-0-6)
Chemistry I
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : มวลสารสัม พันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี เบืองต้น สมบัติต่างๆของแก๊ส ของแข็ง
ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) และจลนพลศาสตร์ (Kinetic)
5671104 คณิตศาสตร์ อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Mathematics
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : พิกดั การเผือ เส้นรอบรู ป พืนที ปริ ม าตร มวล แรง คานงัดและโมเมนต์ ความดันของเหลวและแก๊ส
ความร้อน การส่งกําลังด้วยสายพาน กลึงเรี ยว งานกล งานเค้นกด ความเค้นเฉือน การงอของคาน รอก ไฮดรอลิ ก
นิวแมตริ กส์ และวิธีการคํานวณโดยใช้ระบบเอส - ไอ เพือการนําไปประยุกต์ใช้ในงานทางด้านวิศวกรรม
5671105 สถิติในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Statistics for Industry
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : ความหมายของสถิติและการใช้สถิติเพือการจัดการอุตสาหกรรม การรวบรวมและการเสนอข้อมู ล การ
วัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการกระจาย ทฤษฎีความน่าจะเป็ นเบืองต้น การจัดลําดับและการจัดหมู่ การแจกแจง
ไม่ต่อเนืองแบบต่างๆ การแจกแจงของค่าทีได้จากตัวอย่างประชากรทีมี การแจกแจงแบบปกต◌ิ การอนุ ม านเชิ งสถิ ติ
การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ การทดสอบสมมติฐานเกียวกับค่าเฉลีย ค่าตัวแปรและสัดส่วน การใช้ไคสแควร์
สหสัมพันธ์และการถดถอยอย่างง่าย คณิตศาสตร์และสถิติเพือการคาดการณ์และแกป้ ัญหาทางอุตสาหกรรม

6
5671501

คอมพิวเตอร์ เพือการจัดการอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Computer for Industrial Management
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : การนําคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในงานอุตสาหกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการจัดการอุ ตสาหกรรม
การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม ระบบการประมวลข้อ มู ล การบริ ห ารจัดการข้อ มู ล โดยใช้
คอมพิวเตอร์เพือพัฒนางานด้านอุตสาหกรรม
5671102 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
Engineering Drawing
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : เครื องมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบ เทคนิคการเขียนแบบ มาตราส่วน หลัก การเขี ยนเส้น ตัวอัก ษร
ภาพฉาย การกาํ หนดขนาดและมิติ สัญลักษณ์ในแบบวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้ า และเครื องกลเบืองต้น การก าํ หนด
ขนาดเชิงรู ปทรงและพิกดั ความเผือ การเขี ยนแบบระบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบืองต้น การอ่ านแบบทาง
วิศวกรรมในอุตสาหกรรมการผลิต
5671103 วัสดุศาสตร์
3(3-0-6)
Material Science
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : 4021105 เคมี 1
ความรู ้เบืองต้นเกียวกบั วัสดุศาสตร์และวัสดุวิศวกรรม การแบ่งประเภทของวัสดุ โครงสร้างและการยึด
เหนียวของอะตอมวัสดุแบบต่างๆ คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ การสมดุลของเฟสและการแปลงเฟสในโลหะ
ประเภท ชนิดกระบวนการผลิต คุณสมบัติ และการนําไปใช้งานของวัสดุต่างๆทีสําคัญ และวัสดุอุตสาหกรรมอืนๆ
5671401 องค์การและการจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Organization and Industrial Management
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : แนวคิดและทฤษฎีดา้ นการจัดการอุตสาหกรรม สภาพแวดล้อมขององค์การ หน้าทีทางการจัดการ ได้แก่
การวางแผน การจัดองค์การ การนํา และการควบคุ ม พฤติก รรมบุค คลในองค์ก าร การจูงใจ การติดต่อ สื อสาร
นวัตกรรมและการเปลียนแปลง การตัดสินใจ การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม
5672101 กระบวนการผลิต
3(2-2-5)
Manufacturing Processes
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : 5671103 วัสดุศาสตร์
กระบวนการผลิตโดยโลหะประเภทเหล็ก
และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
กระบวนการแปรรู ปด้วย
เครื องจักรกล การขึนรู ป การหล่อแบบต่างๆ กรรมวิธีทางความร้อน การเชือม การบัดกรี แข็งและประสานด้วยกาว
ศึกษาวัสดุประเภทโลหะ โพลิเมอร์ เซรามิกส์ และกระบวนการผลิตต่างๆ การปฏิบตั ิงานทางโลหะ ชนิดของเกลียว
และเฟื อง อุปกรณ์และเครืองจักรทีใช้ในการแปรรู ปวัสดุ ตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตทีทันสมัย

7
5672401

เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Economics
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : ความสําคัญของภาคอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจ หน่วยผลิตและทฤษฎีหน่วยผลิต การวิเคราะห์ อุ ป
สงค์และวิเคราะห์การผลิต โครงสร้างตลาด พฤติกรรมของตลาด ทฤษฎีเกมและตลาดผูข้ ายน้อยราย พฤติกรรมการ
ตังราคา พฤติก รรมการแข่ งขันทีมิ ใช่ ร าคา เศรษฐกิจ มหภาค การขยายตัว ของภาคอุ ตสาหกรรม โครงสร้า ง
ภาคอุตสาหกรรม นโยบายและมาตรการของรัฐเกียวกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรม
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ระเบียบวิธวี จิ ัยทางอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Research Methodology
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : หลัก การ แนวคิ ด และประโยชน์ ข องการวิ จยั กระบวนการวิจยั และกระบวนการศึก ษาปั ญหาทาง
อุตสาหกรรม ประเภทของการวิจยั รู ปแบบการวิจยั และการศึกษาปัญหาทางอุตสาหกรรม การออกแบบการศึก ษา
ปัญหาทางอุตสาหกรรม สถิติทีใช้ในการวิจยั การกําหนดหัวข้อปัญหาและการเขียนเค้าโครงการศึก ษาปั ญหาทาง
อุตสาหกรรม
5674101 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบืองต้ น
3(3-0-6)
Industrial and Organizational Psychology
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : ความหมาย ความเป็ นมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์ก าร สาเหตุข องการแสดงพฤติก รรมหรื อ
ปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม โดยจําแนกเป็ น ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยกลุ่มและ
องค์การ จิตวิทยาบุคลากร และจิตวิทยาวิศวกรรม เช่ น ความแตกต่างระหว่างบุค คล การรับรู ้ การเรี ยนรู ้ เจตคติ
ความพึงพอใจ แรงจูงใจ การควบคุ ม พฤติก รรม กลุ่ ม และองค์ก าร ภาวะผูน้ ํา พฤติก รรมทางสังคมและการจัด
สภาพแวดล้อมในการทํางาน เพือการจัดการให้ บุค ลากรสามารถทํางานในองค์ก รธุ รกิจอุ ตสาหกรรมได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
5674102 ภาษาอังกฤษเพืองานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
English for Industry
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : 9021103 ภาษาอังกฤษเพือการสือสารและการทํางาน
9022102 ภาษาอังกฤษเพือการเรี ยนรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
การใช้ภาษาอังกฤษเพือการสือสารและใช้งานทางด้านอุตสาหกรรม ทักษะทางด้านการอ่าน การพูด การ
ฟัง และการเขียนในกิจกรรมทีเกียวข้อ งก บั อุ ตสาหกรรม การอ่ านและเขี ยนบันทึก ข้อ ความ การอ่ านและเขี ยน
รายงานทางด้านเทคนิค คู่มือสําหรับอุปกรณ์และเครื องจักร คู่มือเคมีภณั ฑ์ และคู่มือต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม การ
เขียนใบสมัครงานและประวัติส่วนตัวในการสมัครงาน
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คุณธรรมและธรรมาภิบาล
3(2-2-5)
Ethics and Good Governance
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : บทบาทหน้าทีของผูน้ าํ และนักจัดการ ค่านิยมหลักของคุณธรรมและธรรมาภิบาลในองค์กร ได้แก่ การ
นําอย่างมีวิสยั ทัศน์ การมุ่งเน้นทีลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การ การเรี ยนรู ้ขององค์ก รและบุค ลากร การให้ ค วามสําคัญก บั
บุคลากรและคู่คา้ ความคล่องตัว การมุ่งเน้นอนาคต การจัดการโดยข้อเท็จจริ ง ความรับผิดชอบต่อสังคม การมุ่งเน้น
ทีผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า มุมมองในเชิงระบบ เกณฑ์รางวัล คุ ณภาพแห่ งชาติ (TQA) หรื อ เกณฑ์คุ ณภาพการ
บริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA) หลักคุณธรรมสําหรับนักจัดการ
5671402 บัญชีการเงินสําหรับอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Financial Accounting for Industrial Management
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : ความรู ้เบืองต้นเกียวกับการบัญชี ความหมายและนิ ยามศัพ ท์ทีสําคัญทางด้านการบัญชี การวิเคราะห์
รายการค้า การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทัวไป การบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภท การจัดทํางบการเงิน
การปิ ดบัญชี การปรับปรุ งบัญชี การคํานวณต้นทุนการผลิต สินค้าคงเหลือของกิจการอุตสาหกรรม และการบันทึก
บัญชีสาํ หรับกิจการอุตสาหกรรม
5672201 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
3(3-0-6)
Production and Operation Management
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : หลัก เกณฑ์และการวิ เคราะห์ ก ารตัดสิ นใจเกียวก บั ปั จจัยการผลิ ต ตลอดจนการดําเนิ นงานต่างๆ ที
เกียวกับการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระบบงานของกิจกรรมทางด้านการผลิตโดยทางตรงและทางอ้อม การจัด
หน่วยผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางแผนก าํ ลังการผลิ ต การเลื อ กทําเลทีตัง ปั ญหาการขนส่ ง ปั ญหาการ
มอบหมายงาน การบริ หารสินค้าคงคลัง การจัดตารางการผลิต ปัญหาการโปรแกรมเชิ งเส้นและวิเคราะห์ ข่ ายงาน
ระบบสารสนเทศทีช่วยบริ หารงานผลิต
5672202 การจัดการคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Quality Management in Industry
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : ความหมายและความสําคัญของคุณภาพ ประวัติและวิวฒั นาการทีสําคัญของแนวคิ ดคุ ณภาพ ขอบเขต
ของการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ และการจัดการคุณภาพ หลักการและการดําเนินการตามระบบบริ หาร
คุณภาพ ISO 9000 หลักการ 14 ข้อของเดมมิง และการจัดการคุณภาพทัวทังองค์กร (TQM)
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ระบบการบํารุ งรักษา
3(2-2-5)
Maintenance Systems
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : แนวคิด ประเภทและวัตถุประสงค์ของระบบการบํารุ งรักษา วิวฒั นาการของระบบบํารุ งรักษา วงจรชีวิต
ของเครื องจักรและการเสือมสภาพไทรโบโลยีในงานบํารุ งรักษาและวิศวกรรมการหล่อลืน ระบบการบํารุงรักษาเชิง
ป้ องกนั การบํารุ งรักษาแบบทีโรเทคโนโลยี การบํารุ งรัก ษาเชิ งพยากรณ์ การวัดประสิ ทธิ ผลโดยรวมของระบบ
บํารุ งรักษา ตลอดจนการจัดการวัสดุและอะไหล่ทีเกียวข้องกบั งาน
5673202 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(2-2-5)
Occupational Health and Safety Management
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : ทฤษฎีและแนวคิดทีเกียวข้องกบั การเกิดอุบตั ิเหตุและความปลอดภัย โดยอ้างอิ งข้อ ก าํ หนดของระบบ
มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001 และ ILO-OSH ซึ งรวมถึ งการประเมิ นความ
เสียงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายความปลอดภัยและการประเมิ นความสอดคล้อ ง การจัดทํา
วัตถุประสงค์และโครงการด้านความปลอดภัย การจัดองค์การด้านความปลอดภัย การสือสารและการฝึ กอบรมด้าน
ความปลอดภัย การควบคุมการดําเนินงานด้านความปลอดภัย การเตรี ยมพร้อมรับสถานการณ์ฉุก เฉิ น รวมถึ งการ
ตรวจวัดและการตรวจติดตามด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5673301 การศึกษาการทํางานและการเพิมผลผลิต
3(2-2-5)
Work Study and Productivity Management
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : ความรู ้ ทวไปเกี
ั
ยวกับการศึกษาการทํางานและการเพิ มผลผลิ ต การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ ก าร
เคลือนไหว แผนภูมิ และไดอะแกรมประเภทต่างๆ เช่ น แผนภูมิ แสดงความสัม พันธ์ระหว่างคนก บั เครื องจัก ร
แผนภู มิ ก ระบวนการผลิ ตอย่า งต่อ เนื อง แผนภู มิ ก ารเดิ น ทางเพือบัน ทึก ข้อ มู ล การทํางาน สภาพเงือนไขและ
สภาพแวดล้อมการทํางานทีช่วยเพิมผลผลิต การวิเคราะห์งาน การสุ่ ม งาน การประเมิ นอัตราเร็ วในการทํางาน การ
กาํ หนดเวลามาตรฐาน การสร้างข้อมูลมาตรฐาน ระบบเวลาพรี ดีเทอร์มีนและทฤษฎีต่างๆ ทีเกียวข้องกบั การศึก ษาการ
ทํางานซึงจะนําไปสู่การเพิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต
5673303 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
Production Planning and Control
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : ระบบการผลิต การพยากรณ์เพือกาํ หนดปริ มาณการผลิตและการใช้ทรัพยากรต่างๆ อันเป็ นปัจจัยในการ
ผลิต การเรี ยนรู ้งาน การจัดสายการผลิ ต การมอบหมายงานให้ เครื องจัก รหรื อ หน่ วยงาน การจัดลําดับงาน การ
วางแผนกาํ ลังการผลิต ตลอดจนการควบคุมต้นทุนการผลิตและผลผลิตทางอุตสาหกรรม
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การศึกษาความเป็ นไปได้และการบริหารโครงการ
3(2-2-5)
Feasibility Study and Project Management
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : ปัจจัยสําคัญต่อการตัดสินใจลงทุนทางอุตสาหกรรม เทคนิคเกียวกบั การวิเคราะห์เพือการตัดสินใจ การ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย – ผลประโยชน์ ผลตอบแทนจากการลงทุน การศึกษาความเป็ นไปได้เบืองต้นด้านการเงิน ด้าน
เศรษฐศาสตร์ ด้านวิศวกรรม รวมถึงแนวคิดในการบริ หารโครงการ การจัดองค์กรของโครงการ การวางแผน
โครงการ การจัดทํางบประประมาณ การวางแผนการใช้ทรัพยากรของโครงการ เทคนิคการทําแผนผังโครงข่าย
เพริ ท (PERT) และซีพีเอ็ม (CPM) เทคนิคการเร่ งงานจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ การประเมินผลและยุติ
โครงการ โปรแกรมการใช้งานสําเร็จรู ปเพือเพิมประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ
5673403 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพืองานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Human Resource Management for Industry
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : แนวคิดทฤษฎีทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบและวิเคราะห์ งาน การวางแผนทรัพ ยากร
มนุ ษ ย์ การสรรหาและคัดเลื อ กบุค ลากร การฝึ กอบรมและพัฒนา การประเมิ นผลการปฏิบตั ิงาน การบริ ห าร
ค่าตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน แรงงานสัม พันธ์ กฎหมายทีเกียวข้อ งก บั การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เพืองานอุตสาหกรรม
5674901 งานค้นคว้าพิเศษเพือการจัดการอุตสาหกรรม
3(0-6-3)
Special Project for Industrial Management
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : สอบผ่าน 5673902 ระเบียบวิธีวิจยั ทางอุตสาหกรรม
และสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตรไม่ตากว่
ํ า 80 หน่วยกิต
ทําการศึกษาค้นคว้า โดยการนําความรูด้ า้ นการจัดการอุตสาหกรรมไปใช้หาคําตอบหรื อเพือแกไ้ ขปัญหา
ทีเกียวข้องกบั งานด้านการจัดการอุตสาหกรรมตามหัวข้อทีนักศึกษาสนใจ ภายใต้การควบคุมดูแลของสาขาวิชาโดย
ผ่านอาจารย์ทีปรึ กษาหัวข้อ เขียนรายงานและนําเสนอผลการศึกษาต่อคณะกรรมการทีสาขาวิชาแต่งตังขึน
5671106 ปฏิบตั ิการเทคโนโลยีพืนฐาน
3(2-2-5)
Fundamental Technology Practice
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : ศึกษาและปฏิบตั ิการเกียวกับเทคโนโลยีเครื องมืออุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ เครื องมือวัด เครื องมื อ เจาะ
เครื องมือไสและแต่งผิว ตลอดจนการฝึ กปฏิบตั ิการประกอบชินงาน
การเขียนรายงานและการจัดการระบบเอกสารไอเอสโอ
3(2-2-5)
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5672103
Report Writing and ISO Documentation Management
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : รู ปแบบการเขียนรายงานหรื อเอกสารต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม การออกแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (Check
Sheet) การเขี ยนรายงานหรื อ บันทึก สภาพการทํางาน การเขี ยนขันตอนการทํางาน (Work Instruction) และผัง
กระบวนการต่างๆ ตลอดจนแบบฟอร์มรายงานผลทีเกียวข้องกบั งานอุตสาหกรรม การจัดการและควบคุ ม เอกสาร
ตามมาตรฐานไอเอสโอ (ISO)
5672204 การมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Standardization
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : ความหมาย ขอบข่ายและความสําคัญของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พระราชบัญญัติม าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประเภทของมาตรฐานและเครื องหมายมาตรฐาน
ขันตอนการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ต่างประเทศทีสําคัญ เช่ น มาตรฐาน
JIS, BS, ASTMG และมาตรฐานอืนๆ ทีเกียวข้อง
5672302 การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Control
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : 5671105 สถิติเพือการจัดการอุตสาหกรรม
หลักการและการปฏิบตั ิงานการควบคุมคุณภาพ ขอบข่ายงานควบคุมคุณภาพ เครื องมือคุณภาพ 7 ชนิ ด
การใช้หลัก สถิ ติเพือการควบคุ ม คุ ณภาพ แผนภูมิ ค วบคุ ม การวิเคราะห์ สมรรถภาพกระบวนการการวิเคราะห์
ระบบการวัด ข้อกาํ หนดการควบคุมและวิธีดาํ เนินการตรวจสอบ การวางแผนการสุ่ ม ตัวอย่าง วิธีก ารใช้ตารางสุ่ ม
ตัวอย่างมาตรฐาน และ การศึกษาความน่าเชือถือ
5672402

ระบบภาษีอากรธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Taxation
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : บทบาทของภาษีอากรต่อการพัฒนาประเทศ โครงสร้างของกฎหมายภาษีอากร หลักการและแนวปฏิบตั ิ
ของการจัดเก็บภาษีทีดี ความรับผิดทางภาษีของบุคคล ประมวลรัษฎากรและการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร ภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และภาษีทีจัดเก็บโดยส่วน
ราชการอืน
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5673101

กฎหมายอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Laws
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : ความรู ้เบืองต้นเกียวกับกฎหมาย ระเบียบการขออนุญาตจัดตังโรงงานอุ ตสาหกรรม กฎหมายโรงงาน
อุตสาหกรรม กฎหมายแรงงาน กฎหมายสิงแวดล้อมทีเกียวข้องกบั อุตสาหกรรม พิธีการทางศุลกากรในการนําเข้า
สินค้าและการส่งออก ภาษีศุลกากร กฎหมายส่งเสริ มการลงทุน กฎระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้องกบั อุตสาหกรรม
5673203 การจัดการสิงแวดล้อมและอนุรักษ์ พลังงาน
3(2-2-5)
Environmental Management and Energy Conservation
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : ความสัมพันธ์ของทรัพยากรและสิงแวดล้อมทีมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สาเหตุและปัญหา
สิงแวดล้อมทีมีผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและการดํารงชีวิตประจําวันของมนุ ษ ย์ แนวคิ ดและหลัก การระบบ
มาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม กฎหมายสิงแวดล้อม พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน หลัก การทางเทคโนโลยี
การจัดการสิงแวดล้อมในโรงานอุตสาหกรรม เช่น การบําบัดนําเสีย การกําจัดขยะมูลฝอย การจัดการของเสี ยเสี ยง
ภัย และการจัดการมลพิษทางเสียง เป็ นต้น
5673204 การจัดการวัสดุ
3(3-0-6)
Material Management
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : ทฤษฎีและแนวคิดทีเกียวข้องกบั การจัดการวัสดุ การคัดเลือกและประเมินผูส้ ่งมอบ การจัดหา การจัดซือ
ปริ มาณการสังซือทีประหยัด การจัดการคลังสินค้า การเก็บรัก ษาและการเคลื อนย้ายวัสดุ และการวางแผนความ
ต้องการวัสดุ
5673205 การจัดการโซ่ อปุ ทานและโลจิสติกส์
3(2-2-5)
Logistic and Supply Chain Management
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : ความหมายและลัก ษณะของโลจิสติก ส์ (Logistic) และโซ่ อุ ปทาน (Supply Chain) โครงสร้างทางกล
ยุทธ์เพือการวิเคราะห์โซ่อุปทาน การคาดคะเนและวางแผนอุปสงค์และอุปทาน การจัดการคลังสินค้าในโซ่อุปทาน
การขนส่ง การออกแบบเครื อ ข่ ายและเทคโนโลยีสารสนเทศในโซ่ อุ ปทาน การประสานงานโซ่ อุ ปทานรวมถึ ง
บทบาทของ E- Business ตลอดจนปัจจัยด้านการเงินทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเกียวกับโซ่อุปทาน กรณีศึกษาของ
สถานประกอบการทีให้ความสําคัญและดําเนินการระบบของโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน
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5673206

การจัดการระบบสาธารณูปโภคในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Management of Industrial Infrastructure System
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : ความรู ้พืนฐานในการจัดการระบบสาธารณู ปโภคภายในโรงงานอุ ตสาหกรรม เช่ น พืนทีสําหรั บ
การจราจรขนส่งทังภายในและภายนอกตัวอาคารของโรงงานอุตสาหกรรม การบริ หารจัดการนําประปา การบริ หาร
จัดการไฟฟ้ า การบริ หารจัดการทางระบายนํา การบริ ห ารจัดการนําเสี ย การบริ ห ารจัดการระบบสารสนเทศและ
ระบบการสือสาร การบริ หารพืนทีให้ บริ ก ารสาธารณะภายในโรงงาน เพือตอบสนองต่อ ความต้อ งการทังหมด
ภายในโรงงานอุตสาหกรรม
5673302 การออกแบบและวางผังโรงงาน
3(2-2-5)
Plant Layout and Design
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : การจัดระบบต่างๆ ของโรงงาน เช่น การออกแบบวางผังระบบ แสง สี เสียง ทําเลทีตังของโรงงาน ทีดิ น
ชนิดของผังโรงงาน การไหลของวัสดุ เส้นทางการเคลือนย้ายวัสดุ การหาเนือทีทีต้อ งการ แผนภาพความสัม พันธ์
ของเนือที ตําแหน่งและการติดตังเครื องจักรและอุปกรณ์ รวมทังการจัดระบบการขนถ่ ายวัสดุ ทีใช้ภายในโรงงาน
อุตสาหกรรม โปรแกรมประยุกต์เพือออกแบบและวางผังโรงงาน
5673304 การยศาสตร์ และวิศวกรรมปัจจัยมนุษย์
3(2-2-5)
Ergonomics and Human Factor Engineering
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : 5673202 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การยศาสตร์ขนแนะนํ
ั
า มานุษยมิติ สมรรถภาพของมนุ ษ ย์ การออกแบบระบบสําหรับสิ งแวดล้อ มใน
การทํางานของคนกบั เครื องจักร สิงแวดล้อมโดยรอบ อุณหภูมิและภูมิอากาศ ความสว่าง เสียง การสันสะเทือน และ
ความดัน ทีมีผลต่อประสิทธิภาพและความเป็ นอยูข่ องมนุษย์ การออกแบบ วิเคราะห์ และการควบคุ ม ภัยอันตราย
จากสถานทีกระทําต่อส่วนต่างๆ ของร่ างกาย และเทคนิคด้านความปลอดภัยเชิงระบบ
5673305 วิศวกรรมคุณค่า
3(2-2-5)
Value Engineering
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : วิธีการของวิศวกรรมคุณค่า เทคนิคของวิศวกรรมคุณค่าเพือการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
อย่างมีขนตอน
ั
ทังนีเพือให้ได้มาซึงผลประโยชน์สูงสุดในการผลิต เช่น สามารถลดต้นทุนการผลิตแต่คุณภาพยังดี
เลิศ การใช้วิศวกรรมคุณค่าในงานอุตสาหกรรม
5673401 การจัดการการเงินในอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Financial Management for Industry
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : ลักษณะและของเขตของการบริ หารการเงิน งบแสดงความเคลือนไหวของเงินทุนและงบกระแสเงินสด
การวิเคราะห์งบการเงิน การพยากรณ์ทางการเงินและงบประมาณเงินสด การบริ หารเงินทุนหมุ นเวียน ต้นทุนของ
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เงินทุน นโยบายเงินปันผล ความต้องการทางการเงินของอุตสาหกรรม เงินทุนทีใช้ในอุ ตสาหกรรม ตลาดการเงิน
การจัดหาเงินทุนระยะสันและระยะยาวของอุตสาหกรรม การบริ หารความเสียงทางการเงินของอุตสาหกรรม
5673503 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการจัดการ
3(2-2-5)
Information Technology for Management
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : ความรู ้เบืองต้นเกียวกับระบบสารสนเทศ การนําสารสนเทศมาใช้ในองค์กร กระบวนการทางธุ รกิจก บั
ระบบสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ หน่ วยงานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดการความมันคงของระบบสารสนเทศ
5673901 การแก้ปัญหาด้วยเทคนิคคิวซี
3(2-2-5)
Problem Solving with QC Techniques
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : ประเภทของปัญหาและความสําคัญของการแก ป้ ั ญหา มุ ม มองการแก ป้ ั ญหาแบบคิ วซี วงจรคุ ณภาพ
(PDCA) ขันตอนการแกป้ ัญหาแบบคิวซี หรื อคิวซีสตอรี (QC Story) เครื องมือคุณภาพ 7 ชนิด และเครื องมือใหม่ 7
ชนิด การนําเสนอการดําเนินกิจกรรมคิวซี
5674201 การจัดการอุตสาหกรรมสิงทอ
3(2-2-5)
Textile and Garment Industry Management
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : ความรู ้เบืองต้นเกียวกับเส้นใย สิงทอ การตัดเย็บ แพตเทิร์น ชนิ ดผลิ ตภัณฑ์จากสิ งทอ โครงสร้างงาน
อุตสาหกรรมสิงทอ กระบวนการจัดการและการดําเนินงานทีเกียวข้อ งก บั การผลิ ต การจัดการวัสดุ การวิเคราะห์
ปัญหา การจัดการคุณภาพ การวิเคราะห์ ล ัก ษณะของผลิ ตภัณฑ์ การวางแผนขันตอนการปฏิบตั ิงาน เพือให้ เกิด
สมดุลในสายการผลิต
5674202 การจัดการอุตสาหกรรมยานยนต์
3(2-2-5)
Automotive Industry Management
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : ลัก ษณะเฉพาะของอุ ตสาหกรรมยานยนต์ใ นระดับ โลก ระบบมาตรฐานการจัดการคุ ณ ภาพของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS16949 การวางแผนคุณภาพชินส่วนล่วงหน้า กระบวนการขอรับรองชิ นส่ วนทีมี ก าร
เปลียนแปลงการออกแบบ การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ การควบคุมกระบวนการโดยอาศัยสถิ ติ การ
วิเคราะห์ระบบการวัด และการตรวจติดตามภายในสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
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5674203

การจัดการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
3(2-2-5)
Food and Agro - Industry Management
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : ลักษณะของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร การจัดการห่ วงโซ่อาหาร หลักการและความสัม พันธ์ข อง
การผลิตทางการเกษตรทีดี (GAP) หลักเกณฑ์วิธีการทีดีในการผลิตอาหาร (GMP) การวิเคราะห์ อ ันตรายและจุด
วิกฤตทีต้องควบคุม (HACCP) และระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ISO 22000
5674204 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
3(2-2-5)
Service Industry Management
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : ลักษณะของอุตสาหกรรมบริ การ การออกแบบระบบบริ การ การกําหนดและดําเนิ นงานตามมาตรฐาน
การบริ การ คุณภาพในงานบริ การ การจัดการความสัมพันธ์กบั ผูร้ ับบริ การ การปรับปรุ งมาตรฐานการบริ การ
5674205 อุตสาหกรรมสัมพันธ์
3(3-0-6)
Industrial Relation
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : วิวฒั นาการของระบบอุตสาหกรรมสัมพันธ์ทงต่
ั างประเทศและในประเทศ หลักและกลไกต่างๆ ทีมี
บทบาทในการกาํ หนดความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง สภาพและปัญหาของแรงงาน บทบาทของรัฐบาล
สหภาพแรงงาน นายจ้างและสมาคมนายจ้าง รวมทังกฎเกณฑ์และกลไกทีกาํ หนดความสัมพันธ์ ระหว่างสถาบันทัง
สามในด้านการเจรจาต่อรอง กฎหมายทีเกียวกบั แรงงาน การฝึ กอาชีพ การคุม้ ครองแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์ ปัญหาการบริหารอุตสาหกรมสัมพันธ์ในประเทศไทย ตลอดถึงการศึกษาบทบาทขององค์การระหว่าง
ประเทศทีมีผลต่อระบบอุตสาหกรรมสัมพันธ์ของไทย
56743206 ภาวะผู้นําและการบริหารความเปลียนแปลงในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Leadership and Change Management
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : ภาวะผูน้ าํ ในอุตสาหกรรม
หน้าทีและรู ปแบบของภาวะผูน้ าํ
แนวคิดเกียวกับการจัดการการ
เปลียนแปลงในอุตสาหกรรม ความเชือมโยงระหว่างภาวะผูน้ าํ และการจัดการการเปลียนแปลงในอุตสาหกรรม
ปัจจัยทีมีผลต่อการเปลียนแปลงองค์การ และการจัดการกระบวนการเปลียนแปลงในงานอุตสาหกรรม
5674301 การจําลองแบบขันพืนฐาน
3(2-2-5)
Fundamental of Simulation
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : 5671105 สถิติเพือการจัดการอุตสาหกรรม
แนวคิดของการจําลองแบบในงานด้านการจัดการอุตสาหกรรม ซอฟท์แวร์สาํ เร็จรู ปทีใช้ในการจําลอง
แบบ การจําลองตัวแบบแถวคอย การจําลองตัวแบบการขนส่ง การดําเนินการทดลองเพือวิเคราะห์ผล
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การจัดการอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Industrial Management
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : ลักษณะของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของอุ ตสาหกรรม
การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์การแข่งขันการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และการกาํ หนดกลยุทธ์ระดับบริษทั
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในระดับธุรกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับหน้าที การเปลี ยนกลยุทธ์เป็ นการปฏิบตั ิการ การ
ปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ การควบคุมเชิงกลยุทธ์และการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ของบริ ษทั การพัฒนาวัฒนธรรมองค์ก ารให้ มี
ความแข็งแกร่ ง
5674402 การจัดการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่ อม
3(2-2-5)
Small and Medium Enterprise Management
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : ความหมายและความสําคัญของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมต่อระบบเศรษฐกิจ รู ปแบบ
องค์การ ระบบการแลกเปลียน แหล่งเงินทุน สถาบันสนับสนุนทางธุรกิจ เอกสารทางธุรกิจ อุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกบั ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พืนฐาน
ทางการตลาด การจัดการ การบัญชีในการดําเนิ นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
5674403 การตลาดอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Marketing
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : แนวความคิ ด ทัวไปของสภาพแวดล้อ มทางการตลาดอุ ตสาหกรรม การจัด องค์ก ารในตลาด
อุตสาหกรรม ลักษณะของตลาด ความต้องการ แรงจูงใจและพฤติกรรมในตลาดอุ ตสาหกรรม การวิจยั การตลาด
อุตสาหกรรม การวางแผนทางด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการตลาด การกาํ หนดราคา การส่งเสริ มการตลาด การบริ การ
ลูกค้า การควบคุมทางการตลาด บทบาทของรัฐบาลทีมี ต่อ การตลาดอุ ตสาหกรรม และแนวโน้ม ทางการตลาด
อุตสาหกรรม
5674404 การฝึ กอบรมและสัมมนาเพือการจัดการอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Training and Seminar in Industrial Management
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : ความสําคัญของการฝึ กอบรมและการสัมมนาต่อการพัฒนาบุคลากร การวิเคราะห์ความจําเป็ นในการ
ฝึ กอบรม วิธีการและประเภทของการฝึ กอบรมสัมมนา จิตวิทยาการเรี ยนรู ้เพือปรับใช้ในการฝึ กอบรมสัม มนา การ
วางแผนและเขียนโครงการ การบริ ห ารการฝึ กอบรมสัม มนา การประเมิ นผล การจัดทําเอกสารทีเกียวข้อ งและ
ประวัติการฝึ กอบรม เทคโนโลยีในการฝึ กอบรมสัมมนา การจัดการฝึ กอบรมและสัมมนาตามหัวข้อทีสนใจเพือการ
จัดการอุตสาหกรรม

17
5674405

การประเมินผลการปฏิบตั ิงานและการจัดการผลตอบแทนในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Performance Assessment and Compensation Management in Industry
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : แนวคิดและกระบวนการการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในอุตสาหกรรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
กบั การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานอุตสาหกรรม ปัจจัยทีมีผลต่อการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและลักษณะการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานทีมีประสิทธิภาพ เทคนิคการประเมินผลการปฏิบตั ิงานสําหรับอุตสาหกรรม การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานกบั การบริหารค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม
กรณีศึกษาทีเกียวข้องในงานด้าน
อุตสาหกรรม
5674406 การเป็ นผู้ประกอบการ
3(2-2-5)
Entrepreneurship
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : ความรู ้เกียวกับการประกอบการ ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการประกอบการ กระบวนการทางธุรกิจ รู ปแบบ
ธุรกิจและการจัดตังธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการเงินทุ น การจัด การทางบัญชี การจัด การการ
ผลิตและการบริ การ การจัดการการตลาด การจัด การเชิ งกลยุทธ์ กฎหมายที เกียวข้องกบั การประกอบธุ รกิจ
จริ ยธรรมผูป้ ระกอบการ

5674902

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
3(2-2-5)
Research and Development of New Products
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : ทฤษฎีและแนวคิดทีเกียวข้องกบั การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่กระบวนการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การค้นหาความต้อ งการของลู ก ค้า การกระจายหน้าทีเชิ งคุ ณภาพ การสร้างสรรค์แนวคิ ดผลิ ตภัณฑ์
ทฤษฎีแกป้ ัญหาการประดิษฐ์ วิศวกรรมคุณค่า วิศวกรรมย้อนรอย การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิ งนิ เวศ การสร้างและ
ทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

5673801

การสังเกตและมีส่วนร่ วมเพือพัฒนาประสบการณ์ วชิ าชีพ
2(180)
Observation and Participation for Professional Experience Development
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : เข้าสังเกตและมีส่วนร่ วมในสถานประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ทีได้รับการจดทะเบียนจัดตัง
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึงมีระยะเวลาฝึ กไม่ น้อ ยกว่า 180 ชัวโมง เพือพัฒนาประสบการณ์วิชาชี พ โดยได้รับ
ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการประจํา หลัก สู ตรและอยู่ภายใต้ก ารนิ เทศของอาจารย์ทีปรึ ก ษา มี ก ารบันทึ ก
ประจํา วันและเขี ยนรายงานประสบการณ์ทีได้รับ และสัม มนาเพือแลกเปลี ยนประสบการณ์แ ละนําเสนอต่ อ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร
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การเตรียมสหกิจศึกษา
2(90)
Preparation for Cooperative Education
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : หลัก การสหกิจศึ ก ษา ความสํา คัญของสหกิจศึก ษา ประโยชน์ ทีนัก ศึ ก ษาได้รับ และบทบาทของ
นักศึกษาในการไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา พัฒนาทักษะความพร้อมด้านต่างๆ ทีจําเป็ นต่อสหกิจศึกษา เช่น ทัก ษะ
การแกป้ ัญหา ทักษะการสือสารและการทํางานเป็ นทีม ทักษะทางคอมพิว เตอร์ แ ละภาษาต่ า งประเทศ เจตคติ
และพฤติกรรมทีดีในการทํา งาน ทักษะการเขี ยนจดหมายสมัค รงาน เทคนิ ค การสัมภาษณ์ งาน เทคนิ ค การ
เขียนรายงานและการนําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ

5674801

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
5(350)
Industrial Management Internship
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : สอบผ่าน 5673801 การสังเกตและมีส่วนร่ วมเพือพัฒนาประสบการณ์
วิชาชีพ
ปฏิบตั ิงานในโรงงานอุ ตสาหกรรม หรื อ สถานประกอบการภาคธุ รกิจอุ ตสาหกรรมทีได้รับการจด
ทะเบียนจัดตังอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และทําการฝึ กประสบการณ์ในงานที เกียวก บั วิชาชี พ ในสาขาเทคโนโลยี
การจัดการอุตสาหกรรม ซึงมีระยะเวลาฝึ กไม่ น้อ ยกว่า 350 ชัวโมง โดยได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร และอยูภ่ ายใต้การนิเทศของอาจารย์ทีปรึ กษา เมื อสิ นสุ ดการฝึ กต้อ งได้รับใบรับรองจากสถานที
ปฏิบตั ิงานว่ามีผลการปฏิบตั ิงานเป็ นทีน่ าพอใจ จึงจะถื อ ว่าผ่านการปฏิบตั ิงาน และจัดสัม มนาเพือแลกเปลี ยน
ประสบการณ์และนําเสนอต่อคณะกรรมการประจําหลักสูตร

5674802

สหกิจศึกษา
6(16 สัปดาห์)
Cooperative Education
เงือนไขลงทะเบียน : ต้องมีระดับคะแนนเฉลียสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตากว่
ํ า 2.50
วิชาทีต้ องเรียนมาก่อน : 5671501 คอมพิวเตอร์เพือการจัดการอุตสาหกรรม
5674101 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบืองต้น
5672202 การจัดการคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
5673202 การจัดการความอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สอบผ่าน 5673802 การเตรี ยมสหกิจศึกษา
บูรณาการความรู ้ทีได้ศึกษามากบั การปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการทีให้ความร่ วมมือในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกนั อย่างเป็ นระบบ โดยเริ มจากการวางแผนการปฏิบตั ิงาน การคัดเลือกนักศึกษา การเตรี ยม
ความพร้ อ ม การนิ เ ทศงาน การประเมิ นผลการปฏิ บ ัติง าน เพือให้ เกิดทัก ษะการปฏิ บตั ิ งานด้านการจัดการ
อุตสาหกรรม

