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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 

 

1. โครงสรางหลักสูตร 

    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) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา ไมนอยกวา     

7 

หนวยกิต 

     ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

   2. รายวิชา 

    ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 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) 
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กลุมพื้นฐานวิชาชีพ      27      หนวยกิต 

5671102 เขียนแบบวิศวกรรม  3(2-2-5) 

5671103 วัสดุศาสตร 3(3-0-6) 

5671401 องคการและการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

5672101 กระบวนการผลิต 3(2-2-5) 

5672401 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

5673902 ระเบียบวิธีวิจัยทางอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

5674101 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการเบื้องตน 3(3-0-6) 

5674102 ภาษาอังกฤษเพื่องานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

5674103 คุณธรรมและธรรมาภิบาล 3(2-2-5) 

 2) กลุมวิชาเนื้อหา (วิชาเอก)                     ไมนอยกวา 51   หนวยกิต 

 กลุมวิชาเอกบังคับ      30      หนวยกิต 

5671402 บัญชีการเงินเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

5672201 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน 3(3-0-6) 

5672202 การจัดการคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

5672301 ระบบการบํารุงรักษา 3(2-2-5) 

5673202 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5) 

5673301 การศึกษาการทํางานและการเพิ่มผลผลิต 3(2-2-5) 

5673303 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 

5673402 การศึกษาความเปนไปไดและการบริหารโครงการ 3(2-2-5) 

5673403 การจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่องานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

5674901 งานคนควาพิเศษเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม 3(0-6-3) 

 กลุมวิชาเอกเลือก      ไมนอยกวา  30   หนวยกิต 

5671106  ปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน 3(2-2-5) 

5672103 การเขียนรายงานและการจัดการระบบเอกสาร

ไอเอสโอ 

3(2-2-5) 

5672204 การมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

5672302 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 

5672402 ระบบภาษีอากรธุรกิจ 3(2-2-5) 

5673101 กฎหมายอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

5673203 การจัดการสิ่งแวดลอมและอนุรักษพลังงาน 3(2-2-5) 

5673204 การจัดการวัสด 3(3-0-6) 

5673205 การจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส 3(2-2-5) 
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5673206  การจัดการระบบสาธารณูปโภคในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

5673302 การออกแบบและวางผังโรงงาน 3(2-2-5) 

5673304 การยศาสตรและวิศวกรรมปจจัยมนุษย 3(2-2-5) 

5673305 วิศวกรรมคุณคา 3(2-2-5) 

5673401 การจัดการการเงินในอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

5673503 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 

5673901 การแกปญหาดวยเทคนิคคิวซี 3(2-2-5) 

5674201 การจัดการอุตสาหกรรมสิ่งทอ 3(2-2-5) 

5674202 การจัดการอุตสาหกรรมยานยนต 3(2-2-5) 

5674203 การจัดการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 3(2-2-5) 

5674204 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ 3(2-2-5) 

5674205 อุตสาหกรรมสัมพันธ 3(3-0-6) 

5674206 ภาวะผูนําและการบริหารความเปลี่ยนแปลง 

ในอุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 

 

5674301 การจําลองแบบขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 

5674401 การจัดการอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 

5674402 การจัดการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม 3(2-2-5) 

5674403 การตลาดอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

5674404 การฝกอบรมและสัมมนาเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม            3(2-

2-5) 

5674405 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดการ

ผลตอบแทนในงานอุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 

5674406  การเปนผูประกอบการ 3(2-2-5) 

5674902 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหม 3(2-2-5) 

 3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษาไมนอยกวา 7 หนวยกิต 

 กลุมวิชาเตรียมความพรอม    ไมนอยกวา         2      หนวยกิต 

5673801 การสังเกตและมีสวนรวมเพื่อพัฒนาประสบการณ 

วิชาชีพ 

2(180) 

 

5673802  การเตรียมสหกิจศึกษา 2(90) 

 กลุมวิชา/ฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา ไมนอยกวา  5     หนวยกิต 

5674801 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยี 

การจัดการอุตสาหกรรม 

5(350) 

5674802  สหกิจศึกษา 6(16 สัปดาห) 
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 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยไมซ้ํากับ 

                      รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต 

                      รวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา 

หมวดวชิาเฉพาะ 

4011301 ฟิสิกส์ทั�วไป 1 3(2-2-5) 

 General Physics I 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

การวดัและความแม่นยาํในการวดั สเกลาร์ และเวคเตอร์ การเคลื�อนที�ในลกัษณะต่างๆ โมเมนตมั และกฎ

การเคลื�อนที� แรง และผลของแรง งาน กาํลงัและพลงังาน การเคลื�อนที�แบบฮาร์มอนิก การเคลื�อนที�แบบคลื�น คลื�น

กล สมบตัิของสสาร ปรากฏการณ์ความร้อน อุณหพลศาสตร์ โดยจดให้มีการสาธิตและการทดลองตามความ

เหมาะสม 

4021105 เคม ี1  3(3-0-6) 

 Chemistry I 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

มวลสารสัมพนัธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พนัธะเคมีเบื�องตน้ สมบตัิต่างๆของแกส๊ ของแข็ง 

ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) และจลนพลศาสตร์ (Kinetic)  

5671104 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

 Industrial Mathematics 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

พิกดัการเผื�อ เสน้รอบรูป พื�นที� ปริมาตร มวล แรง คานงดัและโมเมนต์ ความดันของเหลวและแกส๊ 

ความร้อน การส่งกาํลงัดว้ยสายพาน กลึงเรียว งานกล งานเคน้กด ความเคน้เฉือน การงอของคาน รอก ไฮดรอลิก 

นิวแมตริกส์ และวิธีการคาํนวณโดยใชร้ะบบเอส - ไอ เพื�อการนาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานทางดา้นวิศวกรรม 

 5671105 สถติิในงานอตุสาหกรรม  3(3-0-6) 

 Statistics for Industry 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

ความหมายของสถิติและการใชส้ถิติเพื�อการจดัการอุตสาหกรรม การรวบรวมและการเสนอขอ้มูล การ

วดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลางและการกระจาย ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื�องตน้ การจดัลาํดบัและการจดัหมู่ การแจกแจง

ไม่ต่อเนื�องแบบต่างๆ การแจกแจงของค่าที�ไดจ้ากตวัอยา่งประชากรที�มีการแจกแจงแบบปกต◌ิ การอนุมานเชิงสถิติ 

การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ การทดสอบสมมติฐานเกี�ยวกบัค่าเฉลี�ย  ค่าตวัแปรและสดัส่วน การใช้ไคสแควร์

สหสมัพนัธ์และการถดถอยอยา่งง่าย คณิตศาสตร์และสถิติเพื�อการคาดการณ์และแกปั้ญหาทางอุตสาหกรรม 
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5671501 คอมพิวเตอร์เพื�อการจัดการอตุสาหกรรม  3(2-2-5) 

 Computer for Industrial Management 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

การนาํคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นงานอุตสาหกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจดัการอุตสาหกรรม 

การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม ระบบการประมวลขอ้มูล การบริหารจดัการขอ้มูลโดยใช้

คอมพิวเตอร์เพื�อพฒันางานดา้นอุตสาหกรรม 

5671102 เขยีนแบบวศิวกรรม  3(2-2-5) 

 Engineering Drawing 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

เครื�องมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบ เทคนิคการเขียนแบบ มาตราส่วน หลักการเขียนเส้น ตวัอักษร 

ภาพฉาย การกาํหนดขนาดและมิติ สญัลกัษณ์ในแบบวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า และเครื�องกลเบื�องตน้ การกาํหนด

ขนาดเชิงรูปทรงและพิกดัความเผื�อ การเขียนแบบระบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื�องตน้ การอ่านแบบทาง

วิศวกรรมในอุตสาหกรรมการผลิต  

5671103 วสัดุศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Material  Science 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : 4021105 เคมี 1 

 

ความรู้เบื�องตน้เก ี�ยวกบัวสัดุศาสตร์และวสัดุวิศวกรรม การแบ่งประเภทของวสัดุ โครงสร้างและการยดึ

เหนี�ยวของอะตอมวสัดุแบบต่างๆ คุณสมบตัิเชิงกลของโลหะ การสมดุลของเฟสและการแปลงเฟสในโลหะ 

ประเภท ชนิดกระบวนการผลิต คุณสมบตัิ และการนาํไปใชง้านของวสัดุต่างๆที�สาํคญั และวสัดุอุตสาหกรรมอื�น  ๆ

5671401 องค์การและการจัดการอตุสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Organization and Industrial Management 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

แนวคิดและทฤษฎีดา้นการจดัการอุตสาหกรรม สภาพแวดลอ้มขององคก์าร หนา้ที�ทางการจดัการ ไดแ้ก ่

การวางแผน การจดัองคก์าร การนํา และการควบคุม พฤติกรรมบุคคลในองค์การ การจูงใจ  การติดต่อสื�อสาร 

นวตักรรมและการเปลี�ยนแปลง การตดัสินใจ การจดัการธุรกจิอุตสาหกรรม 

5672101 กระบวนการผลติ 3(2-2-5) 

 Manufacturing Processes 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : 5671103 วสัดุศาสตร์ 

 

กระบวนการผลิตโดยโลหะประเภทเหล็ก และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก กระบวนการแปรรูปดว้ย

เครื�องจกัรกล การขึ�นรูป การหล่อแบบตา่งๆ กรรมวิธีทางความร้อน การเชื�อม การบดักรีแขง็และประสานดว้ยกาว 

ศึกษาวสัดุประเภทโลหะ โพลิเมอร์ เซรามิกส์ และกระบวนการผลิตต่างๆ การปฏบิตัิงานทางโลหะ ชนิดของเกลียว

และเฟือง อุปกรณ์และเครื�องจกัรที�ใชใ้นการแปรรูปวสัดุ ตลอดจนเทคโนโลยกีารผลิตที�ทนัสมยั  
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5672401 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Economics 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

ความสาํคญัของภาคอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกจิ หน่วยผลิตและทฤษฎีหน่วยผลิต การวิเคราะห์อุป

สงคแ์ละวิเคราะห์การผลิต โครงสร้างตลาด พฤติกรรมของตลาด ทฤษฎีเกมและตลาดผูข้ายนอ้ยราย  พฤติกรรมการ

ตั�งราคา พฤติกรรมการแข่งข ันที�มิใช่ราคา เศรษฐกจิมหภาค การขยายตวัของภาคอุตสาหกรรม โครงสร้าง

ภาคอุตสาหกรรม นโยบายและมาตรการของรัฐเก ี�ยวกบัการพฒันาอุตสาหกรรม ปัจจยัที�มีผลกระทบต่อการพฒันา

อุตสาหกรรม 

 

5673902 ระเบยีบวธิวีจิัยทางอตุสาหกรรม 3(2-2-5) 

 Industrial  Research Methodology  

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

หลักการ แนวคิด และประโยชน์ของการวิจยั กระบวนการวิจยัและกระบวนการศึกษาปัญหาทาง

อุตสาหกรรม ประเภทของการวิจยั รูปแบบการวิจยัและการศึกษาปัญหาทางอุตสาหกรรม การออกแบบการศึกษา

ปัญหาทางอุตสาหกรรม สถิติที�ใชใ้นการวิจยั การกาํหนดหัวขอ้ปัญหาและการเขียนเคา้โครงการศึกษาปัญหาทาง

อุตสาหกรรม 

5674101 จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื �องต้น 3(3-0-6) 

 Industrial and Organizational Psychology 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

ความหมาย ความเป็นมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ สาเหตุของการแสดงพฤติกรรมหรือ

ปัจจยัที�มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษยใ์นองคก์รธุรกจิอุตสาหกรรม โดยจาํแนกเป็น ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยักลุ่มและ

องคก์าร จิตวิทยาบุคลากร และจิตวิทยาวิศวกรรม เช่น ความแตกต่างระหว่างบุคคล การรับรู้ การเรียนรู้ เจตคติ 

ความพึงพอใจ แรงจูงใจ การควบคุมพฤติกรรม กลุ่มและองค์การ ภาวะผูน้ํา พฤติกรรมทางสังคมและการจดั

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เพื�อการจดัการให้บุคลากรสามารถทาํงานในองค์กรธุรกจิอุตสาหกรรมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

5674102 ภาษาองักฤษเพื�องานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

 English for Industry 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : 9021103   ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารและการทาํงาน 

                                       9022102   ภาษาองักฤษเพื�อการเรียนรู้ขอ้มูลข่าวสาร 

 

การใชภ้าษาองักฤษเพื�อการสื�อสารและใชง้านทางดา้นอุตสาหกรรม ทกัษะทางดา้นการอ่าน การพดู การ

ฟัง และการเขียนในกจิกรรมที�เก ี�ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรม การอ่านและเขียนบนัทึกขอ้ความ การอ่านและเขียน

รายงานทางดา้นเทคนิค คู่มือสาํหรับอุปกรณ์และเครื�องจกัร คู่มือเคมีภณัฑ ์และคู่มือต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม การ

เขียนใบสมคัรงานและประวตัิส่วนตวัในการสมคัรงาน  

 



 8

5674103 คุณธรรมและธรรมาภบิาล 3(2-2-5) 

 Ethics and Good Governance 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

บทบาทหนา้ที�ของผูน้าํและนกัจดัการ ค่านิยมหลกัของคุณธรรมและธรรมาภิบาลในองคก์ร ไดแ้ก ่ การ

นาํอยา่งมีวิสยัทศัน์ การมุ่งเนน้ที�ลูกคา้หรือผูร้ับบริการ การเรียนรู้ขององคก์รและบุคลากร การให้ความสําคญักบั

บุคลากรและคู่คา้ ความคล่องตวั การมุ่งเนน้อนาคต การจดัการโดยขอ้เทจ็จริง ความรับผดิชอบต่อสงัคม การมุ่งเนน้

ที�ผลลพัธ์และการสร้างคุณค่า มุมมองในเชิงระบบ เกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ (TQA) หรือเกณฑ์คุณภาพการ

บริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) หลกัคุณธรรมสาํหรับนกัจดัการ 

5671402 บัญชีการเงินสําหรับอตุสาหกรรม 3(2-2-5) 

 Financial Accounting for Industrial Management 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

ความรู้เบื�องตน้เก ี�ยวกบัการบญัชี ความหมายและนิยามศพัท์ที�สําคญัทางด้านการบญัชี การวิเคราะห์

รายการคา้ การบนัทึกบญัชีในสมุดรายวนัทั�วไป การบนัทึกรายการในสมุดบญัชีแยกประเภท  การจดัทาํงบการเงิน 

การปิดบญัชี การปรับปรุงบญัชี การคาํนวณตน้ทุนการผลิต สินคา้คงเหลือของกจิการอุตสาหกรรม และการบนัทึก

บญัชีสาํหรับกจิการอุตสาหกรรม 

5672201 การจัดการการผลติและการดาํเนินงาน 3(3-0-6) 

 Production and Operation Management 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

หลักเกณฑ์และการวิเคราะห์การตดัสินใจเก ี�ยวกบัปัจจยัการผลิต ตลอดจนการดําเนินงานต่างๆ ที�

เก ี�ยวกบัการผลิตให้เกดิประโยชน์สูงสุดในระบบงานของกจิกรรมทางดา้นการผลิตโดยทางตรงและทางออ้ม การจดั

หน่วยผลิต การออกแบบผลิตภณัฑ ์การวางแผนกาํลังการผลิต การเลือกทาํเลที�ต ั�ง ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการ

มอบหมายงาน การบริหารสินคา้คงคลงั การจดัตารางการผลิต ปัญหาการโปรแกรมเชิงเส้นและวิเคราะห์ข่ายงาน 

ระบบสารสนเทศที�ช่วยบริหารงานผลิต 

5672202 การจัดการคุณภาพในงานอตุสาหกรรม 3(2-2-5) 

 Quality Management in Industry 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

ความหมายและความสาํคญัของคุณภาพ ประวตัิและวิวฒันาการที�สาํคญัของแนวคิดคุณภาพ ขอบเขต

ของการควบคุมคุณภาพ การประกนัคุณภาพ และการจดัการคุณภาพ หลกัการและการดาํเนินการตามระบบบริหาร

คุณภาพ ISO 9000  หลกัการ 14 ขอ้ของเดมมิ�ง และการจดัการคุณภาพทั�วท ั�งองคก์ร (TQM)  
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5672301 ระบบการบํารุงรักษา 3(2-2-5) 

 Maintenance Systems 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

แนวคิด ประเภทและวตัถุประสงคข์องระบบการบาํรุงรักษา วิวฒันาการของระบบบาํรุงรักษา วงจรชีวิต

ของเครื�องจกัรและการเสื�อมสภาพไทรโบโลยใีนงานบาํรุงรักษาและวิศวกรรมการหล่อลื�น ระบบการบาํรุงรกัษาเชิง

ป้องกนั การบาํรุงรักษาแบบทีโรเทคโนโลยี การบาํรุงรักษาเชิงพยากรณ์ การวดัประสิทธิผลโดยรวมของระบบ

บาํรุงรักษา ตลอดจนการจดัการวสัดุและอะไหล่ที�เก ี�ยวขอ้งกบังาน  

5673202 การจัดการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 3(2-2-5) 

 Occupational Health and Safety Management 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

ทฤษฎีและแนวคิดที�เก ี�ยวขอ้งกบัการเกดิอุบตัิเหตุและความปลอดภยั โดยอ้างอิงขอ้กาํหนดของระบบ

มาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS18001 และ ILO-OSH ซึ� งรวมถึงการประเมินความ

เสี�ยงดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั กฎหมายความปลอดภยัและการประเมินความสอดคล้อง การจดัทาํ

วตัถุประสงคแ์ละโครงการดา้นความปลอดภยั การจดัองคก์ารดา้นความปลอดภยั การสื�อสารและการฝึกอบรมดา้น

ความปลอดภยั การควบคุมการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงการ

ตรวจวดัและการตรวจติดตามดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

5673301 การศึกษาการทํางานและการเพิ�มผลผลติ 3(2-2-5) 

 Work Study and Productivity Management 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

ความรู้ทั�วไปเก ี�ยวกบัการศึกษาการทาํงานและการเพิ�มผลผลิต การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์การ

เคลื�อนไหว แผนภูมิและไดอะแกรมประเภทต่างๆ เช่น แผนภูมิแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัเครื�องจกัร 

แผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื�อง แผนภูมิการเดินทางเพื�อบนัทึกขอ้มูลการทาํงาน สภาพเงื�อนไขและ

สภาพแวดลอ้มการทาํงานที�ช่วยเพิ�มผลผลิต การวิเคราะห์งาน การสุ่มงาน การประเมินอัตราเร็วในการทาํงาน การ

กาํหนดเวลามาตรฐาน การสร้างขอ้มูลมาตรฐาน ระบบเวลาพรีดีเทอร์มีนและทฤษฎีต่างๆ ที�เก ี�ยวขอ้งกบัการศึกษาการ

ทาํงานซึ�งจะนาํไปสู่การเพิ�มผลผลิตและลดตน้ทุนการผลิต 

5673303 การวางแผนและควบคุมการผลติ 3(3-0-6) 

 Production Planning and Control 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

ระบบการผลิต การพยากรณ์เพื�อกาํหนดปริมาณการผลิตและการใชท้รัพยากรต่างๆ อนัเป็นปัจจยัในการ

ผลิต การเรียนรู้งาน การจดัสายการผลิต การมอบหมายงานให้เครื�องจกัรหรือหน่วยงาน การจดัลําดับงาน การ

วางแผนกาํลงัการผลิต ตลอดจนการควบคุมตน้ทุนการผลิตและผลผลิตทางอุตสาหกรรม 

 

 

  



 10 

5673402 การศึกษาความเป็นไปได้และการบริหารโครงการ 3(2-2-5) 

 Feasibility Study and Project Management 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

ปัจจยัสาํคญัตอ่การตดัสินใจลงทุนทางอุตสาหกรรม เทคนิคเก ี�ยวกบัการวิเคราะห์เพื�อการตดัสินใจ การ

วิเคราะห์ค่าใชจ้่าย – ผลประโยชน์ ผลตอบแทนจากการลงทุน การศึกษาความเป็นไปไดเ้บื�องตน้ดา้นการเงิน ดา้น

เศรษฐศาสตร์ ดา้นวิศวกรรม รวมถึงแนวคิดในการบริหารโครงการ การจดัองคก์รของโครงการ การวางแผน

โครงการ การจดัทาํงบประประมาณ การวางแผนการใชท้รพัยากรของโครงการ เทคนิคการทาํแผนผงัโครงข่าย

เพริ� ท (PERT) และซีพีเอ็ม (CPM) เทคนิคการเร่งงานจากกจิกรรมต่างๆ ภายในโครงการ การประเมินผลและยตุิ

โครงการ โปรแกรมการใชง้านสาํเร็จรูปเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ  

5673403 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื�องานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Human Resource Management for Industry 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

แนวคิดทฤษฎีทางการจดัการทรัพยากรมนุษย ์การออกแบบและวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากร

มนุษย ์การสรรหาและคดัเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและพฒันา การประเมินผลการปฏิบตัิงาน  การบริหาร

ค่าตอบแทน สุขภาพและความปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน แรงงานสัมพนัธ์ กฎหมายที�เก ี�ยวขอ้งกบัการจดัการ

ทรัพยากรมนุษยเ์พื�องานอุตสาหกรรม 

5674901 งานค้นคว้าพิเศษเพื�อการจัดการอุตสาหกรรม 3(0-6-3) 

 Special Project for Industrial Management  

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : สอบผา่น 5673902 ระเบียบวิธีวิจยัทางอุตสาหกรรม 

                                       และสอบผา่นรายวิชาในหลกัสูตรไม่ต ํ�ากว่า 80 หน่วยกติ 

ทาํการศึกษาคน้ควา้ โดยการนาํความรู้ดา้นการจดัการอุตสาหกรรมไปใชห้าคาํตอบหรือเพื�อแกไ้ขปัญหา

ที�เก ี�ยวขอ้งกบังานดา้นการจดัการอุตสาหกรรมตามหัวขอ้ที�นกัศึกษาสนใจ ภายใตก้ารควบคุมดูแลของสาขาวิชาโดย

ผา่นอาจารยท์ี�ปรึกษาหวัขอ้ เขียนรายงานและนาํเสนอผลการศึกษาตอ่คณะกรรมการที�สาขาวิชาแต่งต ั�งขึ�น 

5671106 ปฏิบตัิการเทคโนโลยพีื �นฐาน 3(2-2-5) 

 Fundamental Technology Practice 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

ศึกษาและปฏิบตัิการเกี�ยวกบัเทคโนโลยเีครื�องมืออุตสาหกรรมต่างๆ ไดแ้ก ่เครื�องมือวดั เครื�องมือเจาะ 

เครื�องมือไสและแต่งผวิ ตลอดจนการฝึกปฏิบตัิการประกอบชิ�นงาน  

 

 

 

 

 

การเขยีนรายงานและการจัดการระบบเอกสารไอเอสโอ 3(2-2-5) 



 11 

5672103 

 Report Writing and ISO Documentation Management 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

รูปแบบการเขียนรายงานหรือเอกสารต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม การออกแบบแผน่บนัทึกขอ้มูล (Check 

Sheet) การเขียนรายงานหรือบนัทึกสภาพการทาํงาน การเขียนขั�นตอนการทาํงาน (Work Instruction) และผงั

กระบวนการต่างๆ ตลอดจนแบบฟอร์มรายงานผลที�เก ี�ยวขอ้งกบังานอุตสาหกรรม การจดัการและควบคุมเอกสาร

ตามมาตรฐานไอเอสโอ (ISO)  

5672204 การมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial  Standardization 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

ความหมาย ขอบข่ายและความสาํคญัของมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม พระราชบญัญตัิมาตรฐาน

ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม การมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม ประเภทของมาตรฐานและเครื�องหมายมาตรฐาน 

ข ั�นตอนการขอรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มาตรฐานผลิตภณัฑ์ต่างประเทศที�สําคญั เช่น มาตรฐาน 

JIS, BS, ASTMG และมาตรฐานอื�นๆ ที�เก ี�ยวขอ้ง  

5672302 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 

 Quality Control 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : 5671105 สถิติเพื�อการจดัการอุตสาหกรรม 

 

หลกัการและการปฏิบตัิงานการควบคุมคุณภาพ ขอบข่ายงานควบคุมคุณภาพ เครื�องมือคุณภาพ 7 ชนิด 

การใชห้ลักสถิติเพื�อการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุม การวิเคราะห์สมรรถภาพกระบวนการการวิเคราะห์

ระบบการวดั ขอ้กาํหนดการควบคุมและวิธีดาํเนินการตรวจสอบ การวางแผนการสุ่มตวัอย่าง วิธีการใช้ตารางสุ่ม

ตวัอยา่งมาตรฐาน และ การศึกษาความน่าเชื�อถือ 

 

5672402 ระบบภาษีอากรธุรกจิ 3(2-2-5) 

 Business Taxation 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

บทบาทของภาษีอากรต่อการพฒันาประเทศ โครงสร้างของกฎหมายภาษีอากร หลกัการและแนวปฏบิตัิ

ของการจดัเกบ็ภาษีที�ดี ความรับผดิทางภาษีของบุคคล ประมวลรัษฎากรและการจดัเกบ็ภาษีของกรมสรรพากร ภาษี

เงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ�ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ อากรแสตมป์ และภาษีที�จดัเกบ็โดยส่วน

ราชการอื�น  
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5673101 กฎหมายอตุสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Laws 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

ความรู้เบื�องตน้เก ี�ยวกบักฎหมาย ระเบียบการขออนุญาตจดัต ั�งโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายโรงงาน

อุตสาหกรรม กฎหมายแรงงาน กฎหมายสิ�งแวดลอ้มที�เก ี�ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรม พิธีการทางศุลกากรในการนําเขา้

สินคา้และการส่งออก ภาษีศุลกากร กฎหมายส่งเสริมการลงทุน กฎระเบียบต่างๆ ที�เก ี�ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรม  

5673203 การจัดการสิ�งแวดล้อมและอนุรักษ์พลงังาน 3(2-2-5) 

 Environmental Management and Energy Conservation 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

ความสมัพนัธ์ของทรัพยากรและสิ�งแวดลอ้มที�มีผลต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม สาเหตุและปัญหา

สิ�งแวดลอ้มที�มีผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและการดาํรงชีวิตประจาํวนัของมนุษย ์แนวคิดและหลักการระบบ

มาตรฐานการจดัการสิ�งแวดลอ้ม กฎหมายสิ�งแวดลอ้ม พลงังานและการอนุรักษ์พลงังาน หลักการทางเทคโนโลยี

การจดัการสิ�งแวดลอ้มในโรงานอุตสาหกรรม เช่น การบาํบดันํ� าเสีย การกาํจดัขยะมูลฝอย การจดัการของเสียเสี�ยง

ภยั และการจดัการมลพิษทางเสียง เป็นตน้ 

5673204 การจัดการวสัด ุ 3(3-0-6) 

 Material Management 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

ทฤษฎีและแนวคิดที�เก ี�ยวขอ้งกบัการจดัการวสัดุ การคดัเลือกและประเมินผูส่้งมอบ การจดัหา การจดัซื�อ 

ปริมาณการสั�งซื�อที�ประหยดั การจดัการคลงัสินคา้ การเกบ็รักษาและการเคลื�อนยา้ยวสัดุ และการวางแผนความ

ตอ้งการวสัดุ  

5673205 การจัดการโซ่อปุทานและโลจิสติกส์ 3(2-2-5) 

 Logistic and Supply Chain Management 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

ความหมายและลกัษณะของโลจิสติกส์ (Logistic) และโซ่อุปทาน (Supply Chain) โครงสร้างทางกล

ยทุธ์เพื�อการวิเคราะห์โซ่อุปทาน การคาดคะเนและวางแผนอุปสงคแ์ละอุปทาน การจดัการคลงัสินคา้ในโซ่อุปทาน 

การขนส่ง การออกแบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศในโซ่อุปทาน การประสานงานโซ่อุปทานรวมถึง

บทบาทของ E- Business ตลอดจนปัจจยัดา้นการเงินที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเก ี�ยวกบัโซ่อุปทาน กรณีศึกษาของ

สถานประกอบการที�ให้ความสาํคญัและดาํเนินการระบบของโลจิสติกส์และการจดัการโซ่อุปทาน  
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5673206 การจัดการระบบสาธารณูปโภคในงานอตุสาหกรรม 3(2-2-5) 

 Management of Industrial Infrastructure System 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

ความรู้พื�นฐานในการจดัการระบบสาธารณูปโภคภายในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น พื�นที�สําหรับ

การจราจรขนส่งทั�งภายในและภายนอกตวัอาคารของโรงงานอุตสาหกรรม การบริหารจดัการนํ� าประปา การบริหาร

จดัการไฟฟ้า การบริหารจดัการทางระบายนํ� า การบริหารจดัการนํ� าเสีย การบริหารจดัการระบบสารสนเทศและ

ระบบการสื�อสาร การบริหารพื�นที�ให้บริการสาธารณะภายในโรงงาน เพื�อตอบสนองต่อความตอ้งการทั�งหมด

ภายในโรงงานอุตสาหกรรม 

5673302 การออกแบบและวางผงัโรงงาน 3(2-2-5) 

 Plant Layout and Design 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

การจดัระบบต่างๆ ของโรงงาน เช่น การออกแบบวางผงัระบบ แสง สี เสียง ทาํเลที�ต ั�งของโรงงาน ที�ดิน 

ชนิดของผงัโรงงาน การไหลของวสัดุ เสน้ทางการเคลื�อนยา้ยวสัดุ การหาเนื�อที�ที�ตอ้งการ แผนภาพความสัมพนัธ์

ของเนื�อที� ตาํแหน่งและการติดตั�งเครื�องจกัรและอุปกรณ์ รวมท ั�งการจดัระบบการขนถ่ายวสัดุที�ใช้ภายในโรงงาน

อุตสาหกรรม โปรแกรมประยกุตเ์พื�อออกแบบและวางผงัโรงงาน  

5673304 การยศาสตร์และวศิวกรรมปัจจัยมนุษย์ 3(2-2-5) 

 Ergonomics and Human Factor Engineering 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : 5673202 การจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 

การยศาสตร์ข ั�นแนะนาํ มานุษยมิติ สมรรถภาพของมนุษย ์การออกแบบระบบสําหรับสิ�งแวดล้อมใน

การทาํงานของคนกบัเครื�องจกัร สิ�งแวดลอ้มโดยรอบ อุณหภูมิและภูมิอากาศ ความสว่าง เสียง การสั�นสะเทือน และ

ความดนั ที�มีผลต่อประสิทธิภาพและความเป็นอยูข่องมนุษย ์การออกแบบ วิเคราะห์ และการควบคุมภยัอันตราย

จากสถานที�กระทาํต่อส่วนต่างๆ ของร่างกาย และเทคนิคดา้นความปลอดภยัเชิงระบบ 

5673305 วศิวกรรมคุณค่า 3(2-2-5) 

 Value Engineering 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

วิธีการของวิศวกรรมคุณค่า เทคนิคของวิศวกรรมคุณค่าเพื�อการออกแบบผลิตภณัฑท์างอุตสาหกรรม

อยา่งมีข ั�นตอน ทั�งนี� เพื�อให้ไดม้าซึ�งผลประโยชน์สูงสุดในการผลิต  เช่น สามารถลดตน้ทุนการผลิตแต่คุณภาพยงัดี

เลิศ การใชว้ิศวกรรมคุณค่าในงานอุตสาหกรรม   

5673401 การจัดการการเงินในอตุสาหกรรม 3(2-2-5) 

 Financial Management for Industry 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

ลกัษณะและของเขตของการบริหารการเงิน งบแสดงความเคลื�อนไหวของเงินทุนและงบกระแสเงินสด 

การวิเคราะห์งบการเงิน การพยากรณ์ทางการเงินและงบประมาณเงินสด การบริหารเงินทุนหมุนเวียน ตน้ทุนของ
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เงินทุน นโยบายเงินปันผล ความตอ้งการทางการเงินของอุตสาหกรรม เงินทุนที�ใช้ในอุตสาหกรรม ตลาดการเงิน 

การจดัหาเงินทุนระยะสั�นและระยะยาวของอุตสาหกรรม การบริหารความเสี�ยงทางการเงินของอุตสาหกรรม 

5673503 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อการจัดการ 3(2-2-5) 

 Information Technology for Management 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

ความรู้เบื�องตน้เก ี�ยวกบัระบบสารสนเทศ การนาํสารสนเทศมาใชใ้นองคก์ร กระบวนการทางธุรกจิกบั

ระบบสารสนเทศ องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศ การพฒันาระบบสารสนเทศ หน่วยงานทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ การจดัการความมั�นคงของระบบสารสนเทศ  

5673901 การแก้ปัญหาด้วยเทคนิคควิซี 3(2-2-5) 

 Problem Solving with QC Techniques 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

ประเภทของปัญหาและความสําคญัของการแกปั้ญหา มุมมองการแกปั้ญหาแบบคิวซี วงจรคุณภาพ 

(PDCA) ข ั�นตอนการแกปั้ญหาแบบคิวซี หรือคิวซีสตอรี�  (QC Story) เครื�องมือคุณภาพ 7 ชนิด และเครื�องมือใหม่ 7 

ชนิด การนาํเสนอการดาํเนินกจิกรรมคิวซี 

5674201 การจัดการอตุสาหกรรมสิ�งทอ 3(2-2-5) 

 Textile and Garment Industry Management 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

ความรู้เบื�องตน้เก ี�ยวกบัเสน้ใย สิ�งทอ การตดัเยบ็ แพตเทิร์น ชนิดผลิตภณัฑ์จากสิ�งทอ โครงสร้างงาน

อุตสาหกรรมสิ�งทอ กระบวนการจดัการและการดาํเนินงานที�เก ี�ยวขอ้งกบัการผลิต การจดัการวสัดุ การวิเคราะห์

ปัญหา การจดัการคุณภาพ การวิเคราะห์ลักษณะของผลิตภณัฑ์ การวางแผนขั�นตอนการปฏิบตัิงาน เพื�อให้เกดิ

สมดุลในสายการผลิต 

5674202 การจัดการอตุสาหกรรมยานยนต์ 3(2-2-5) 

 Automotive Industry Management 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

ลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมยานยนต์ในระดับโลก ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพของ

อุตสาหกรรมยานยนต ์ISO/TS16949 การวางแผนคุณภาพชิ�นส่วนล่วงหนา้ กระบวนการขอรับรองชิ�นส่วนที�มีการ

เปลี�ยนแปลงการออกแบบ การวิเคราะห์ความลม้เหลวและผลกระทบ การควบคุมกระบวนการโดยอาศยัสถิติ การ

วิเคราะห์ระบบการวดั และการตรวจติดตามภายในสาํหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์
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5674203 การจัดการอตุสาหกรรมเกษตรและอาหาร 3(2-2-5) 

 Food and Agro - Industry Management 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

ลกัษณะของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร การจดัการห่วงโซ่อาหาร หลกัการและความสัมพนัธ์ของ

การผลิตทางการเกษตรที�ดี (GAP)  หลกัเกณฑว์ิธีการที�ดีในการผลิตอาหาร (GMP) การวิเคราะห์อันตรายและจุด

วิกฤตที�ตอ้งควบคุม (HACCP) และระบบการจดัการความปลอดภยัในอาหาร ISO 22000 

5674204 การจัดการอตุสาหกรรมบริการ 3(2-2-5) 

 Service Industry Management 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

ลกัษณะของอุตสาหกรรมบริการ การออกแบบระบบบริการ การกาํหนดและดาํเนินงานตามมาตรฐาน

การบริการ คุณภาพในงานบริการ การจดัการความสมัพนัธ์กบัผูร้ับบริการ การปรับปรุงมาตรฐานการบริการ 

5674205 อุตสาหกรรมสัมพันธ์ 3(3-0-6) 

 Industrial Relation 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

วิวฒันาการของระบบอุตสาหกรรมสมัพนัธ์ทั�งตา่งประเทศและในประเทศ หลกัและกลไกตา่งๆ ที�มี

บทบาทในการกาํหนดความสมัพนัธ์ระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง สภาพและปัญหาของแรงงาน บทบาทของรัฐบาล 

สหภาพแรงงาน นายจา้งและสมาคมนายจา้ง รวมทั�งกฎเกณฑแ์ละกลไกที�กาํหนดความสมัพนัธ์ ระหว่างสถาบนัทั�ง

สามในดา้นการเจรจาต่อรอง กฎหมายที�เก ี�ยวกบัแรงงาน การฝึกอาชีพ การคุม้ครองแรงงาน พระราชบญัญตัิแรงงาน

สมัพนัธ์ ปัญหาการบริหารอุตสาหกรมสมัพนัธใ์นประเทศไทย ตลอดถึงการศึกษาบทบาทขององคก์ารระหว่าง

ประเทศทีมีผลตอ่ระบบอุตสาหกรรมสมัพนัธ์ของไทย 

56743206 ภาวะผู้นําและการบริหารความเปลี�ยนแปลงในอตุสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Leadership and Change Management 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

ภาวะผูน้าํในอุตสาหกรรม หนา้ที�และรูปแบบของภาวะผูน้าํ แนวคิดเก ี�ยวกบัการจดัการการ

เปลี�ยนแปลงในอุตสาหกรรม ความเชื�อมโยงระหว่างภาวะผูน้าํและการจดัการการเปลี�ยนแปลงในอุตสาหกรรม 

ปัจจยัที�มีผลต่อการเปลี�ยนแปลงองคก์าร และการจดัการกระบวนการเปลี�ยนแปลงในงานอุตสาหกรรม  

5674301 การจําลองแบบขั�นพื�นฐาน 3(2-2-5) 

 Fundamental of Simulation 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : 5671105 สถิติเพื�อการจดัการอุตสาหกรรม 

 

แนวคิดของการจาํลองแบบในงานดา้นการจดัการอุตสาหกรรม ซอฟทแ์วร์สาํเร็จรูปที�ใชใ้นการจาํลอง

แบบ การจาํลองตวัแบบแถวคอย การจาํลองตวัแบบการขนส่ง การดาํเนินการทดลองเพื�อวิเคราะห์ผล 
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5674401 การจัดการอตุสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 

 Strategic Industrial Management 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

ลกัษณะของการจดัการเชิงกลยทุธ์ การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในของอุตสาหกรรม 

การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์การแข่งขนัการวิเคราะห์เชิงกลยทุธ์และการกาํหนดกลยทุธร์ะดบับริษทั 

การจดัการเชิงกลยทุธ์ในระดบัธุรกจิ การจดัการเชิงกลยทุธ์ระดบัหน้าที� การเปลี�ยนกลยุทธ์เป็นการปฏิบตัิการ การ

ปฏิบตัิตามกลยทุธ์ การควบคุมเชิงกลยทุธ์และการตรวจสอบเชิงกลยทุธ์ของบริษทั การพฒันาวฒันธรรมองค์การให้มี

ความแขง็แกร่ง 

5674402 การจัดการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 3(2-2-5) 

 Small and Medium Enterprise Management 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

ความหมายและความสาํคญัของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่มตอ่ระบบเศรษฐกจิ รูปแบบ

องคก์าร ระบบการแลกเปลี�ยน แหล่งเงินทุน สถาบนัสนบัสนุนทางธุรกจิ เอกสารทางธุรกจิ  อุตสาหกรรมขนาด

กลางและขนาดยอ่ม ตลอดจนความสมัพนัธ์ระหว่างธุรกจิกบัภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ พื�นฐาน

ทางการตลาด การจดัการ การบญัชีในการดาํเนินอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม   

5674403 การตลาดอตุสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Marketing 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

แนวความคิดทั�วไปของสภาพแวดล้อมทางการตลาดอุตสาหกรรม การจดัองค์การในตลาด

อุตสาหกรรม ลกัษณะของตลาด ความตอ้งการ แรงจูงใจและพฤติกรรมในตลาดอุตสาหกรรม การวิจยัการตลาด

อุตสาหกรรม การวางแผนทางดา้นผลิตภณัฑ ์ช่องทางการตลาด การกาํหนดราคา การส่งเสริมการตลาด การบริการ

ลูกคา้ การควบคุมทางการตลาด บทบาทของรัฐบาลที�มีต่อการตลาดอุตสาหกรรม และแนวโน้มทางการตลาด

อุตสาหกรรม 

5674404 การฝึกอบรมและสัมมนาเพื�อการจัดการอตุสาหกรรม 3(2-2-5) 

 Training and Seminar in Industrial Management 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

ความสาํคญัของการฝึกอบรมและการสมัมนาต่อการพฒันาบุคลากร การวิเคราะห์ความจาํเป็นในการ

ฝึกอบรม วิธีการและประเภทของการฝึกอบรมสมัมนา จิตวิทยาการเรียนรู้เพื�อปรับใชใ้นการฝึกอบรมสัมมนา การ

วางแผนและเขียนโครงการ การบริหารการฝึกอบรมสัมมนา การประเมินผล การจดัทาํเอกสารที�เก ี�ยวขอ้งและ

ประวตัิการฝึกอบรม เทคโนโลยใีนการฝึกอบรมสมัมนา การจดัการฝึกอบรมและสมัมนาตามหัวขอ้ที�สนใจเพื�อการ

จดัการอุตสาหกรรม 
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5674405 การประเมนิผลการปฏิบตัิงานและการจัดการผลตอบแทนในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Performance Assessment and Compensation Management in Industry 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

แนวคิดและกระบวนการการประเมินผลการปฏิบตัิงานในอุตสาหกรรม การประเมินผลการปฏิบตัิงาน

กบัการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นงานอุตสาหกรรม ปัจจยัที�มีผลต่อการประเมินผลการปฏิบตัิงานและลกัษณะการ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานที�มีประสิทธิภาพ เทคนิคการประเมินผลการปฏิบตัิงานสาํหรับอุตสาหกรรม การ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานกบัการบริหารค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม  กรณีศึกษาที�เก ี�ยวขอ้งในงานดา้น

อุตสาหกรรม 

5674406 การเป็นผู้ประกอบการ 3(2-2-5) 

 Entrepreneurship 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

ความรู้เก ี�ยวกบัการประกอบการ ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการประกอบการ กระบวนการทางธุรกจิ รูปแบบ

ธุรกจิและการจดัต ั�งธุรกจิ การจดัการทรัพยากรมนุษย ์การจดัการเงินทุน การจัดการทางบัญชี การจัดการการ

ผลิตและการบริการ การจดัการการตลาด การจัดการเชิงกลยุทธ์ กฎหมายที�เก ี�ยวข้องกบัการประกอบธุรกจิ 

จริยธรรมผูป้ระกอบการ 

  

 

5674902 การวจิัยและพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ 3(2-2-5) 

 Research and Development of New Products 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

ทฤษฎีและแนวคิดที�เก ี�ยวขอ้งกบัการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่กระบวนการออกแบบและพฒันา

ผลิตภณัฑ ์การคน้หาความตอ้งการของลูกคา้ การกระจายหน้าที�เชิงคุณภาพ การสร้างสรรค์แนวคิดผลิตภณัฑ ์

ทฤษฎีแกปั้ญหาการประดิษฐ์ วิศวกรรมคุณค่า วิศวกรรมยอ้นรอย การออกแบบผลิตภณัฑ์เชิงนิเวศ การสร้างและ

ทดสอบตน้แบบผลิตภณัฑ ์การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 

5673801 การสังเกตและมส่ีวนร่วมเพื�อพัฒนาประสบการณ์วชิาชีพ 2(180) 

 Observation and Participation for Professional Experience Development 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

เขา้สงัเกตและมีส่วนร่วมในสถานประกอบการภาคธุรกจิอุตสาหกรรม ที�ได้รับการจดทะเบียนจดัต ั�ง

อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย ซึ�งมีระยะเวลาฝึกไม่น้อยกว่า 180 ชั�วโมง เพื�อพฒันาประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํหลักสูตรและอยู่ภายใตก้ารนิเทศของอาจารยท์ี�ปรึกษา มีการบนัทึก

ประจาํวนัและเขียนรายงานประสบการณ์ที�ได้รับ และสัมมนาเพื�อแลกเปลี�ยนประสบการณ์และนําเสนอต่อ

คณะกรรมการประจาํหลกัสูตร 
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5673802 การเตรียมสหกจิศึกษา 2(90) 

 Preparation for Cooperative Education 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : - 

 

หลักการสหกจิศึกษา ความสําคญัของสหกจิศึกษา ประโยชน์ที�นักศึกษาได้รับและบทบาทของ

นกัศึกษาในการไปปฏิบตัิงานสหกจิศึกษา  พฒันาทกัษะความพร้อมดา้นต่างๆ ที�จาํเป็นต่อสหกจิศึกษา เช่น ทกัษะ

การแกปั้ญหา ทกัษะการสื�อสารและการทาํงานเป็นทีม ทกัษะทางคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศ เจตคติ

และพฤติกรรมที�ดีในการทํางาน ทักษะการเขียนจดหมายสมคัรงาน เทคนิคการสัมภาษณ์งาน เทคนิคการ

เขียนรายงานและการนาํเสนอ การพฒันาบุคลิกภาพ  

  

5674801 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยีการจัดการอตุสาหกรรม 5(350) 

 Industrial Management Internship 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : สอบผา่น 5673801 การสงัเกตและมีส่วนร่วมเพื�อพฒันาประสบการณ์ 

                                       วิชาชีพ 

 ปฏิบตัิงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการภาคธุรกจิอุตสาหกรรมที�ได้รับการจด

ทะเบียนจดัต ั�งอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย และทาํการฝึกประสบการณ์ในงานที�เก ี�ยวกบัวิชาชีพในสาขาเทคโนโลยี

การจดัการอุตสาหกรรม ซึ�งมีระยะเวลาฝึกไม่น้อยกว่า 350 ชั�วโมง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจาํหลกัสูตร และอยูภ่ายใตก้ารนิเทศของอาจารยท์ี�ปรึกษา เมื�อสิ�นสุดการฝึกตอ้งได้รับใบรับรองจากสถานที�

ปฏิบตัิงานว่ามีผลการปฏิบตัิงานเป็นที�น่าพอใจ จึงจะถือว่าผ่านการปฏิบตัิงาน และจดัสัมมนาเพื�อแลกเปลี�ยน

ประสบการณ์และนาํเสนอต่อคณะกรรมการประจาํหลกัสูตร 

 

5674802 สหกจิศึกษา 6(16 สัปดาห์) 

 Cooperative Education 

เงื�อนไขลงทะเบยีน : ตอ้งมีระดบัคะแนนเฉลี�ยสะสมตลอดหลกัสูตรไม่ต ํ�ากว่า 2.50 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : 5671501 คอมพิวเตอร์เพื�อการจดัการอุตสาหกรรม 

                                       5674101 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์ารเบื�องตน้ 

                    5672202 การจดัการคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

                    5673202 การจดัการความอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

                         สอบผา่น 5673802 การเตรียมสหกจิศึกษา 

บูรณาการความรู้ที�ไดศ้ึกษามากบัการปฏิบตัิงานจริงในสถานประกอบการที�ให้ความร่วมมือในการจดั

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ โดยเริ�มจากการวางแผนการปฏิบตัิงาน การคดัเลือกนกัศึกษา การเตรียม

ความพร้อม การนิเทศงาน การประเมินผลการปฏิบ ัติงาน เพื�อให้ เก ิดทักษะการปฏิบตัิงานด้านการจัดการ

อุตสาหกรรม 


