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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
Bachelor of Science Program in Industrial Management Technology
วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) B.Sc. (Industrial Management Technology)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ปรัชญา
“ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ทักษะ คูคุณธรรม
ดานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมนําไปสูการพัฒนาตนเองและสังคม ”
วัตถุประสงคของหลักสูตร เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวนักศึกษาจะมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรูดานการบริหารจัดการงานอุตสาหกรรม ในการเลือกและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
2. มีความสามารถในการพัฒนาเทคนิค ทักษะและวิธีการดําเนินงานดานเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรมได
3. มีความสามารถประสานงานการดําเนินการระหวางผูบังคับบัญชา วิศวกร และผูปฏิบัติงาน
อุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีเจตคติ คานิยม และคุณธรรมในอาชีพธุรกิจทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 132 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา
9 หนวยกิต
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12 หนวยกิต
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9 หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
96 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน
17 หนวยกิต
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
15 หนวยกิต
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
57 หนวยกิต
2.3.1) บังคับ
39 หนวยกิต
2.3.2) เลือก ไมนอยกวา
18 หนวยกิต
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
7 หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา
9 หนวยกิต
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0-6)
Thai Language for Communication
1500111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
3(3-0-6)
English for Communication and Study Skills
1500112
ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language and Culture
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1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2500113
2500114
2500115
2500116
4000115
4000116
4000117

4011102
4011103
4021105
4021106
5501002
5501003
5503103

ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of Life
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development
วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development
2) หมวดวิชาเฉพาะ
96
2.1) กลุมวิชาแกน
17
ฟสิกสทั่วไป
General Physics
ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป
General Physics Laboratory
เคมี 1
Chemistry 1
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
คณิตศาสตรอุตสาหกรรมประยุกต
Applied Industrial Mathmatics
สถิติอุตสาหกรรม
Industrial Statistics
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม
English for Industrial Business
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

5513203
5513204

12 หนวยกิต

ปฏิบัติการเทคโนโลยีเบื้องตน
Fundamental Technology Practice
หลักการออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรม
Principles of Design and Engineering Drawing
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หนา 2
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5513206
5513307
5514101

5503104
5512302
5512304
5512502
5513502
5513505
5513506
5514302
5514303
5514503
5514509
5514510
5514903

คอมพิวเตอรชวยการในออกแบบ
Computer-Aided Design
การเปนผูประกอบการอุตสาหกรรม
Industrial Entrepreneurship
วัสดุศาสตร
Material Sciences
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
2.3.1) บังคับ
ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Plant Design
การวิเคราะหความเปนไปไดและการบริหารโครงการ
Feasibility Analysis and Project Management
เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
Industrial Economics
การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
Industrial Quality Management
การจัดการการผลิตและการดําเนินการ
Production and Operation Management
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
Industrial Management Technology
การบริหารวัสดุ
Material Management
การศึกษาการทํางาน
Work Study
การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม
Industrial Productivity Improvement
การบริหารการเงินในงานอุตสาหกรรม
Financial Management in Industry
การจัดการทรัพยากรมนุษยในงานอุตสาหกรรม
Human Resource Management in Industry
การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรม
Research for Industrial Management
2.3.2) เลือก ไมนอยกวา

5502102
5503203

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
Information Technology for Industrial Management
จริยธรรมเพื่อการบริหาร
Ethics for Administration
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
57
39

หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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5503501
5504301
5512601
5512606
5513301
5513501
5513507
5514306
5514311
5514505
5514514
5514902
5514905

วิศวกรรมคุณคา
Value Engineering
การจัดการความรูเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
Knowledge Management for Industrial Management
การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
Multimodal Transportation
นวัตกรรมและวิศวกรรมยอนรอย
Innovation and Reverse Engineering
วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
กลยุทธการบริหารจัดการอุตสาหกรรม
Industrial Management Strategy
การเขียนรายงานดานเทคนิคและการนําเสนอ
Technical Report and Presentation
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
Industrial Psychology and Organization
การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
Industrial Product Standards
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
Industrial Management Technology Seminar
โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
Special Project in Industrial Management Technology
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ

5513801
5514802
5513802
5514803

7

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

เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการอุตสาหกรรม
2(90)
Preparation for Professional Internship in Industrial Management
การฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการอุตสาหกรรม
5(450)
Professional Internship in Industrial Management
หรือ
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสหกิจศึกษา
1(45)
Preparation for Professional Internship in Cooperative Education
สหกิจศึกษาการจัดการอุตสาหกรรม
6(540)
Cooperative Education in Industrial Management
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจและตองไมเปนราชวิชาใน
วิชาเอกนั้น
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คําอธิบายรายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา
9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0-6)
Thai Language for Communication
ความสํ า คั ญ ของภาษาไทย การใช ภ าษาไทยในการสื่ อ ความหมายอยา งถูก ต องและ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาที่สัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ การ
สรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด และ
การเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร
วาจา และสื่อประสม
1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
3(3-0-6)
English for Communication and Study Skills
Oral communication skills and listening comprehension skills to gain
confidence and fluency in interpersonal and presentational communication. Basic study
skills: reading, writing and those required for vocabulary development and information
retrieval used for undertaking basic research.
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language and Culture
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ การ
กระทบทางวั ฒ นธรรมกั บ ภาษาที่ มี ต อ กั น อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมที่ มี ต อ วิ วั ฒ นาการของภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถิ่น เพื่อ
การการอยูรวมกันอยางสันติ ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
Truth and Development of Life
ทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร ดานศาสนา ดานสังคม
จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิตการใหคุณคาของชีวิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสํานึกหรือ
ความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย
ด า นความเชื่ อ ศาสนา สั ง คม บนพื้ น ฐานแห ง การมองเห็ น การได ยิ น การเคลื่ อ นไหวที่ แ สดงถึ ง
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะที่
นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
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2500115

วิถีไทยสูสังคมโลก
3(3-0-6)
Thai Living to Global Society
ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิ จ การเมื อง การปกครอง ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวม
กิจ กรรมสื บสานวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถิ่น การวิเคราะหประเด็น เกี่ยวกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยน แปลงที่มีผลกระทบ
ตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรม
สุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑทาง
ธรรมชาติที่มีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ แบบ
แผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันที่มีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกายเพื่อ
พัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Problem Solving
การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการแนวคิดแบบตางๆของ
มนุ ษ ย ตรรกวิ ท ยา การคิ ด เชิ ง สั ง คมศาสตร การคิ ด เชิ ง ศาสนศาสตร การคิ ด เชิ ง วิ ท ยาศาสตร แ ละ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพื่อแกปญหาในโลก
สมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0-6)
Technology and Development
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอมการนํา
เทคโนโลยี มาประยุ กต ใช ในด า นต าง ๆ ไดแ ก การศึ กษา ศาสนา วัฒ นธรรม อาชีพ และการสื่ อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
96 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน
17 หนวยกิต
4011102 ฟสิกสทั่วไป
3(3-0-6)
General Physics
หลักการทางฟสิกสและการประยุกต เนื้อหาครอบคลุมหัวขอทาง กลศาสตรของไหล
อุณหพลศาสตร คลื่นและคลื่นเสียง ไฟฟาและแมเหล็ก คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตรและฟสิกสแผนใหม
Physics principle and application. The topics cover mechanics, fluid,
thermodynamics, waves and sound, electricity and magnetism, electromagnetic waves,
optics and modern physics.
4011103 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป
1(0-3-1)
General Physics Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ การวัดและความคลาดเคลื่อน กลศาสตร ของไหล อุณหพลศาสตร
คลื่น ไฟฟา แมเหล็ก ทัศนศาสตรและฟสิกสแผนใหม
Experiments related to measurement and errors, mechanics, waves,
electricity, magnetism, optics and modern physics.
4021105 เคมี 1
3(3-0-6)
Chemistry 1
โครงสรางอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ พันธะเคมี สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟ และ
แทรนสิซนั่ แกส ของเหลว สารละลาย ของแข็ง
Atomic structure, stoichiometry, chemical bonds, properties of
representative and transition elements, gases, liquids, solutions and solids.
4021106 ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-3-1)
Chemistry Laboratory 1
หลักปฏิบัติและความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ สารเคมี ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิค
การใช อุ ป กรณ แ ละเครื่ อ งมื อ พื้ น ฐานทางเคมี การเตรี ย มสารละลาย การไทเทรต กฎของแก ส และ
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาการบรรยาย
Safety in chemistry laboratory, chemicals, experiment that related to
using basic chemical equipment, preparation of solutions, titrations, gas laws and
experiments related to the contents in chemistry 1.
5501002 คณิตศาสตรอุตสาหกรรมประยุกต
3(3-0-6)
Applied Industrial Mathmatics
ลิมิตของฟงกชัน ฟงกชันความตอเนื่องตอเนื่อง อนุพันธ ปริพันธ และการประยุกตใช
ปริ พั น ธ จํ า กั ด เขต การหาปริ พั น ธ เ ชิ งตั ว เลขของฟง กชั น หลายตั ว แปร ฝ กปฏิบั ติก ารแก ปญ หาโดยใช
แบบจําลองทางคณิตศาสตรตามสาขาวิชาชีพ
Limits of functions, continuity of functions, derivatives, integrals,
application of Integral area, numerical integration of several variables, practice
solutionsby mathematical model.
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5501003

สถิติอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Statistics
หลักการทางสถิติ ประเภทของสถิติ เทคนิคการวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล การแปลความหมาย และการนําเสนอขอมูลเพื่อการตัดสินใจ และทฤษฎีความนาจะเปน
ฝกปฏิบัติจากกรณีศึกษางานสถิติในอุตสาหกรรมตามสาขาวิชาชีพ
Principles of statistical, types of statistics, planning techniques for data
collection, data analysis and providing data for decision making and theory of probability,
practical case studies and industry statistics in the fields.
5503103 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
English for Industrial Business
ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรมในดานการพูด การฟง การอาน และ
การเขียน สํานวนภาษาที่ใชในสํานักงานในกระบวนการทํางานในธุรกิจอุตสาหกรรมจนสามารถเขาใจ
อธิบาย ตลอดจนสื่อสารเปนภาษาอังกฤษได
English language skills for industry business of speaking, listening, reading
and writing, language used in the office working in the industry can understand, explainas
well as communicate in English.
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
15 หนวยกิต
5513203 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเบื้องตน
3(2-2-5)
Fundamental Technology Practice
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องมืออุตสาหกรรมตางๆ ไดแก เครื่องมือวัดและ
วิธีการทดสอบเทียบ การใชเครื่องมือตัด เครื่องมือเจาะ เครื่องมือเชื่อม เครื่องมือไสและแตงผิว และงาน
ไฟฟา ตลอดจนการฝกปฏิบัติการประกอบชิ้นงาน
Operating on the technology industry, such measurement and testing
methods, using cutting tools, drilling tools, shaping tools and surfactants and electrical
work, as well as practicing assembly.
5513204 หลักการออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
Principles of Design and Engineering Drawing
ความหมายความสําคัญและประโยชนของหลักการออกแบบ หลักการเขียนแบบ การ
เขียนแบบทางวิศวกรรม มาตรฐานสากล (ISO) ไดแก การเขียนภาพฉาย รูปดาน ทั้งระบบอเมริกันและ
ระบบยุโรป การเขียนแบบรูปภาพ การเขียนภาพชวย การเขียนแบบภาพตัด การเขียนแบบเกลียวและ
อุปกรณยึดตรึง การกําหนดขนาดของงานในลักษณะตางๆ เชน งานสวนประกอบ (Limit and Fit)
และความหยาบผิว (Surface Texture) เปนตน การเขียนแบบสั่งงานอยางงายที่มีชิ้นสวนประกอบไม
เกิน 5 ชิ้น
Principles of engineering drawings such as projection drawing and side
views of both American and European systems; engineering drawing, working drawing,
section view drawing, spiral drawing, and fastener drawing; determining the size of the
various works such as assembly work and surface roughness and etc.; practice with
simple working drawing having components up to 5 pieces.
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5513206

คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ
3(2-2-5)
Computer-Aided Design
องคประกอบของฮารดแวรและซอฟตแวรของระบบคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ
และการผลิต คอมพิวเตอรกราฟฟกและระบบการแปลงขอมูล คําสั่งในการเขียนภาพ 2 และ 3 มิติ การ
จําลองแบบเชิงเรขาคณิต แบบจําลองโครงลวด แบบจําลองพื้นผิว แบบจําลองรูปทรงตัน กลวิธีการสราง
ภาพดวยคอมพิวเตอรแบบพาราเมติกสและวาริเอชั่น การสรางชิ้นสวนประกอบ การออกแบบชิ้นสวนงาน
อยางงาย และการประยุกตการพิมพภาพดวยเครื่องพิมพ
Hardware and software in computer aided design and manufacturing,
computer graphic and datatransformation, writing of 2D and 3D command code, algebra,
wireframe modeling, surface modeling, solid modeling, graphic design of parameter and
variation, basic parts design, and application of printing from printer
5513307

การเปนผูประกอบการอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Entrepreneurship
ความรู เ กี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ อุตสาหกรรม คุณสมบัติของผูประกอบการและกระบวน การ
พัฒนาสูการเปนผูประกอบการที่ดี หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารจัดการอุตสาหกรรม การจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางขนาดยอม (SMEs) ปฏิบัติการจัดทําแผนธุรกิจ การดําเนินการจัดตั้งธุรกิจ การบริหารจัดการ
การผลิต การตลาด การลงทุน การวาจาง การเหมาชวง การบริหารคาตอบแทน กฎหมายธุรกิจ นวัตกรรม
ทางธุ ร กิ จ จริ ย ธรรมในการประกอบธุ ร กิจ อุต สาหกรรม การเสริ มสร างการประกอบธุร กิ จ ใหป ระสบ
ผลสําเร็จ รวมทั้งกรณีศึกษาจากหนวยงาน
Overview about industrial business property entrepreneur and a good
entrepreneur development processes, principles theory and operation industrial
management, business management medium-sized enterprises, business plan, set up a
business, production management, marketing, investment, employment, subcontracting,
compensation management, law business, innovation, moral, and successful business as
well as case study.
5514101

วัสดุศาสตร
3(3-0-6)
Material Sciences
โครงสราง สมบัติ การนําไปใช รวมทั้งกรรมวิธีการผลิตของวัสดุประเภท ตางๆ ไดแก
โลหะ เซรามิ ค โพลิ เ มอร วั ส ดุ ค อมโพสิ ท วั ส ดุ ท างอุ ต สาหกรรม การเลื อ กใช แ ละประยุ ก ต ใ นงาน
อุตสาหกรรมของวัสดุ
Structure, qualification, application,production of materials, such as
metal, ceramic, polymer, composite material, and industrial material, selection an
application of materials in industry.
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2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
57 หนวยกิต
2.3.1) บังคับ
39 หนวยกิต
5503104 ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
พัฒนาการอาน การเขียน การฟงและการพูดภาษาอังกฤษที่ใชในเทคโนโลยีสาขาตาง ๆ
ศัพททางเทคนิค และสํานวนภาษาอังกฤษที่มีความหมายเฉพาะทาง การสื่อสารภาษาอังกฤษในการทํางาน
ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสาขาตาง ๆ
Reading development, writing, listening and speaking english language
used in various fields of technology, technical terms and english language that are
meaning speciality, englishlanguage communication for work-related technology fields.
5512302 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Plant Design
การเลื อกทําเลที่ ตั้ง การออกแบบผังโรงงานเบื้องตน การวิเคราะหการออกแบบผัง
โรงงานขั้นพื้นฐาน ชนิดของอุปกรณที่สําคัญในการลําเลียงวัสดุภายในโรงงานการจัดระบบตาง ๆ ของ
โรงงาน เชน แสง สี เสียง การจัดวางอุปกรณเครื่องมือ เสนทางการเคลื่อนยายวัสดุในโรงงาน
Plant location, basicplant design, analysis of basic plant design, type of
materials handling equipment in plant, plant system management such as light, color,
sound, deployment tool, path movement in plant material.
5512304 การวิเคราะหความเปนไปไดและการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
Feasibility Analysis and Project Management
แนวคิ ด และกระบวนการการวิ เคราะห ความเปน ไปได โ ครงการ การวิ เคราะห ดา น
การตลาด การวิเคราะหดานเทคนิค การวิเคราะหดานการเงิน และการวิเคราะหความสามารถทํากําไร
ทางดานสังคม แนวคิดการบริหารโครงการ การวางแผนโครงการ การบริหารองคการ การบริหารเวลา การ
บริหารตนทุน และการปฏิบัติการของโครงการ และการบริหารความเสี่ยงโครงการ
Project feasibility analysis concept and process, market analysis, technical
analysis, financial analysis, and social profitability analysis, project management concepts,
project planning, organization management, time management, cost and operation
management, and risk management.
5512502 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Economics
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร อุปสงคและอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค
ทฤษฎีการผลิต ตนทุนการผลิต ตลาดแขงขันสมบูรณ ตลาดผูกขาด ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด ตลาดผูขาย
นอยราย แนวคิด และบทบาทหนาที่ของนักเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม นโยบายรัฐบาล การวิเคราะห
อุตสาหกรรม
Principles of economic, demand and supply, consumer behavior theory,
production theory, production cost, perfectly competitive market, monopoly market,
monopolistic competition market, and oligopoly market, concepts and roles of industrial
economist, government policy, and industrial analysis.
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5513502

การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Quality Management
หลักการการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม บทบาทของการควบคุมคุณภาพกับ
งานอุตสาหกรรม หลักการและเทคนิคในการบริหารคุณภาพ เครื่องมือควบคุมคุณภาพ ระบบประกัน
คุณภาพและการรับรองคุณภาพในงานอุตสาหกรรมมาตรฐานคุณภาพของไทยและมาตรฐานสากล
Principles of quality control industrial work, role of quality control with
industry, principles and techniques of quality management, quality control tools, quality
assurance and quality in industry, Thailand's quality standards and international
standards.
5513505 การจัดการการผลิตและการดําเนินการ
3(3-0-6)
Production and Operation Management
หลักการบริหารการผลิตและการดําเนินการของสถานประกอบการ การวางแผนการ
ดําเนินการ การจัดองคกร การเลือกทําเลที่ตั้ง การออกแบบผลิตภัณฑ การวิจัยและการพัฒนา การ
ตัดสินใจ การคิดและการควบคุมตนทุน การจัดซื้อ จัดสง จัดเก็บ เทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการแกปญหาใน
งานอุตสาหกรรม
Principles of production and operation of entrepreneur, planning,
operation, organization, location, production design, research and development,
decisions, thinking and cost control, purchasing, shipping, storage, quantitative techniques
to solve problem in industry.
5513506 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Management Technology
องคประกอบพื้นฐานงานอุตสาหกรรม วิวัฒนาการจัดการทางอุตสาหกรรมและการ
ผลิต ทฤษฎีพื้นฐานในการจัดการอุตสาหกรรมและแนวคิดการบริหารอุตสาหกรรมของนักบริหาร การ
บริหารความเสี่ยง เทคนิคการปองกันและการแกปญหาในงานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสมัยใหมกับการ
จัดการ อุตสาหกรรมทั้งในประเทศและตางประเทศ
Basic element industrial applications, evolution of Industrial management
and productions, basic theory in industrial management and concept of executive
management industry, risk management, prevention techniques and industrial solutions,
modern technology and management, industry both domestically and abroad.
5514302 การบริหารวัสดุ
3(3-0-6)
Material Management
กระบวนการจั ดหาวั ส ดุที่ใชในงานอุตสาหกรรม ไดแก ประเภทและชนิดของวัส ดุ
แหลงผลิตหรือจัดทําหรือแหลงจําหนาย กรรมวิธีและขั้นตอนการจัดหาวัสดุดังกลาว ระบบการเก็บรักษา
และระบบการจําหนายวัสดุใหกับหนวยตางๆ หลักการจัดหาวัสดุเพื่อใหเกิดความประหยัดและความ
รวดเร็วในการทํางาน
Materials process in the industry including types and kind of material,
production or preparation or distribution, processes and procedures of materials, storage
system and distribution of materials to the units, supply of materials to safe cost and
fastness.
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5514303

การศึกษาการทํางาน
3(3-0-6)
Work Study
การทํ า งานของคน วิ ธีจั ด เวลาทํ า งาน เทคนิค การสร า งแผนภู มิ ก ารผลิ ต หลั ก การ
เคลื่อนไหวแบบประหยัด ความเมื่อยลา การพักผอนขณะปฏิบัติงาน และวิธีการทํางานใหงายขึ้น วิเคราะห
การเคลื่อนไหวอยางละเอียด การจัดงานทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาเวลาการวัดผลงาน และการ
กําหนดมาตรฐานในการทํางานของคน
Work of man, how to organize working time, charting technique, to
produce the economy move, fatigues, relax, and how to do easily, a thorough analysis of
the movement, theory and practice about the time of performance and standard.
5514503 การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Productivity Improvement
ความหมาย หลักการและวิธีการเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม แนวทางและเทคนิค
การเพิ่มผลผลิต เครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต การวัดการเพิ่มผลผลิต การปรับปรุงนวัตกรรมการเพิ่มผลผลิต
และกลยุทธในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานรวมถึงเทคนิคตาง ๆ ในการลดความสูญเปลา
Definition, principlesand increaseoutput in industrial, guidelines and
techniques to increase productivity, tools to increase productivity, measuring
productivity, improving innovation to boost productivity and strategies to improve
performance, as well as techniques to reduce waste.
5514509 การบริหารการเงินในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Financial Management in Industry
แนวคิดทางการเงิน วัตถุประสงคและหนาที่ของการเงิน การวิเคราะหงบการเงิน และ
จุดคุมทุนในงานอุตสาหกรรม การวิเคราะหความเสี่ยงและผลตอบแทน การวางแผนและการพยากรณทาง
การเงิ น การบริ ห ารสิ น ทรั พย ห มุ น เวี ย น การจัดหาเงิน ทุน ระยะสั้ น ระยะปานกลาง และระยะยาว
เทคนิคและวิธีการตัดสินใจลงทุน ยุทธวิธีในการจัดโครงสรางทางการเงิน นโยบายเงินปนผล การรวม
กิจการ การฟนฟูและเลิกกิจการ
Concepts, objectives, and duties of finance, financial statement analysis,
and break-even point in industry, risk and return analysis, financial planning and
forecasting, current asset management, short-term, intermediate and long-term financing,
technique and method of investment decision, financial structure management, dividend
policy, mergers, rehabilitation, and bankruptcy.
5514510 การจัดการทรัพยากรมนุษยในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Human Resource Management in Industry
ความหมายและความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย ขอบขาย บทบาท ความ
รับผิดชอบ แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการทรัพยากรมนุษย กระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษย การ
วิเคราะหงานการวางแผนและติดตามงานดวยตนเอง การวางแผนกําลังคนใหสอดคลองกับการผลิต การ
สรรหา การคัดเลือก การฝกอบรมและการพัฒนา การโยกยายและแตงตั้งการพิจารณาความดีความชอบ
การจูงใจ การพัฒนาเสนทางอาชีพ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรมนุษยในงาน
อุตสาหกรรม
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Difinition and importance of human resource management, scope, role,
responsibility, concepts and theories of human resource management, processes,
analysis, planning and following, workforce planning, recruitment, selection, training and
development, migration and appointment, consideration feat, motivation, career
development, and barriers in human resource management in industry.
5514903 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Research for Industrial Management
หลักการและแนวคิดในการวิจัย เทคนิควิธีการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยางการวิจัย
เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย กระบวนการวิ จั ย สถิ ติ ใ นการวิ จั ย การทํ า เค า โครงการวิ จั ย ทางการบริ ห ารงาน
อุตสาหกรรม ฝกปฏิบัติทําสารนิพนธ และนําเสนอรายงานการวิจัย
Concepts and principles in research, techniques for research, population
and samples, tools, and processes for research, statistics for research, and research
proposals in industrial management, practice an individual study, and reporting the
research findings
2.3.2) เลือก ไมนอยกวา
18 หนวยกิต
5502102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Information Technology for Industrial Management
องคประกอบและโครงสรางระบบสารสนเทศ การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิธีการใชโปรแกรมตาง ๆ ของคอมพิวเตอรเพื่อการบริหารจัดการ และการวิจัย ศึกษาระบบ MIS เกี่ยวกับ
การทํางาน บริหารจัดการ ฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมเพื่อการบริหารการเงิน บุคลากร และงานการผลิต
Composition and structure information system, application of
information technology, using computer programs for management and research. To
study MIS about the practice management, program for financial management, human
resource and production.
5503203 จริยธรรมเพื่อการบริหาร
3(3-0-6)
Ethics for Administration
ความหมายและความสําคัญของจริยธรรม องคประกอบของการเกิดจริยธรรม การ
สงเสริ มและพั ฒนาคุณธรรมจริย ธรรม รวมถึงการศึกษาแนวคิดจริย ธรรมการบริห ารสมัย ใหมการนํา
จริยธรรมมาใชในการบริหารงานอุตสาหกรรม ศึกษากรณีจริยธรรมกับการบริหารงานอุตสาหกรรม
Definition and importance of ethics, composition of the ethics, promote
and develop ethical, concept of ethics, modern management, bringing ethics into
management industry, ethics case studies on the management of the industry.
5503501

วิศวกรรมคุณคา
3(3-0-6)
Value Engineering
วิธีการของวิศวกรรมคุณคา และรูจักประยุกตใชเทคนิคของวิชานี้เพื่อการออกแบบ
ผลผลิตทางอุตสาหกรรมอยางมีขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนสูงสุดในการผลิต เชน สามารถ
ลดตนทุนการผลิต แตคุณภาพยังดีเลิศ การใชวิศวกรรมคุณคาในงานอุตสาหกรรม
Method value engineering and known application of this technique to
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design the industrial production process, in order to derive maximum benefits in the
production, such can reduce production costs But the quality is still excellent, use of
value engineering in industry.
5504301

การจัดการความรูเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Knowledge Management for Industrial Management
ความหมายและความสําคัญ กระบวนการขั้นตอนวิธีการดําเนิน การ เชน ที่มาและ
แหลงความรู การสราง การถายทอด การใชประโยชน การจัดเก็บและการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง
ตลอดจนการติ ด ตามผลการจั ด การความรู เ พื่ อ การบริ ห ารจั ด การในการอุ ต สาหกรรม การศึ ก ษา
กระบวนการจัดการความรูที่ดี และมีการนําเสนอรายงาน
Definition and importance, algorithm implementation, suchorigin and
resources, build, transfer, utilization, stowage and knowledge development as well as
continuous monitoring, knowledge management to manage in the industry, study of
knowledge management as well and report presentation.
5512601

การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
3(3-0-6)
Multimodal Transportation
ลักษณะทั่วไปของการขนสงในแตละรูปแบบ ไดแก การขนสงทางน้ํา การขนสงทางบก
การขนสงระบบราง การขนสงทางอากาศ และการขนสงทางทอ รวมทั้งวิเคราะหขอดีขอเสียของการขนสง
ในแตละรูปแบบ โครงขายการขนสงและการเชื่อมโยงระบบการขนสง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
รูปแบบการขนสง การขนสงตอเนื่อง โครงสรางพื้นฐานและสวนประกอบที่ชวยในการดําเนินการขนสง
หลายรูปแบบอยางมีประสิทธิภาพ
General characteristics of each mode of transport,such as water
transportation, land transportation, rail transportationsystems , airlift transportation,
including analysis of the pros and cons of each form of transport,transport network and
the associated transportation system, factors affecting the decision to choose a form of
transport, continuous transportation, infrastructure and components that aid in the form
of efficient transport operations.
5512606

นวัตกรรมและวิศวกรรมยอนรอย
3(3-0-6)
Innovation and Reverse Engineering
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประเภท ขอบเขต วิวัฒนาการและแนวความคิดของ
เทคโนโลยี นวัตกรรม อุตสาหกรรม และวิศวกรรมยอนรอย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน การนําหลักการ
ทางวิ ศวกรรมมาประยุ กต ใช ในการจั ดการธุร กิจอุตสาหกรรม การปรับปรุง เลือกใช และการพัฒ นา
เทคโนโลยีใหเ หมาะสม ศึ กษาแนวโน มของผลิตภัณฑ การเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี
หลักการคิดในการปรับปรุงและ ออกแบบผลิตภัณฑที่เหมาะสม การคิดที่เปนขั้นตอน การคิดอยางมี
เหตุ ผ ลตลอดจนแนวความคิ ด ในการสรา งนวั ตกรรมและเทคโนโลยี เ พื่ อแก ป ญหาอุ ต สาหกรรมและ
ตอบสนองความตองการ ของผูบริโภค
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Definition, importance, type, boundary, evolution and idea of
technology, innovation, industry and reverse engineering from past to present,
engineering principles applied in business management, adaptation, adopt and
development of appropriate technologies, continuing the trend of product, innovative
changes and technology, improvement ideasand design appropriate products, idea is a
step, think rationally, concept of innovation and technology for industry solutions and
meet the needs of consumers.
5513301

วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
Safety Engineering
หลักการขั้นพื้นฐานทางวิศวกรรม เพื่อการปองกันอุบัติเหตุในโรงงานการวางแผนและ
มาตรการเพื่อความปลอดภัยในโรงงาน การวางผังโรงงาน เพื่อลดอุบัติเหตุใหนอยที่สุด การออกแบบ
อุปกรณตางๆ เพื่อปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในงานเชื่อม งานไฟฟา งานที่เกี่ยวของกับเชื้อเพลิงและ
สารที่เปนพิษ การจัดหนวยงานเพื่อบริหารงานดานการวางแผนเพื่อความปลอดภัย
Basic principles of engineering, for protect accidents in factory, planning and
measure for plant safety, plant layout for reduce accidents to a minimum, design
accessories for protect accidents in welding, Electrical, work related to fuel and toxic
substances, department management for planning management in safety.
5513501

กลยุทธการบริหารจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Management Strategy
แนวคิดและหลักการบริหารเชิงกลยุทธ มีความรูความเขาใจในกระบวนการกําหนดกล
ยุทธในการบริหารงานทางอุตสาหกรรม กระบวนการคิดและการตัดสินใจในการบริหารอยางเปนระบบ
ความเปนผูนํา วัฒนธรรม และจรรยาบรรณของนักบริหารตลอดจนกระบวนการนํากลยุทธลงสูปฏิบัติที่มี
รายละเอียดในเชิงทฤษฎี และศึกษากรณีศึกษา
Principles and concepts of strategic management, an understanding of
process strategy in industrial management, thought and decision processes in systematic
management, leadership, culture, and ethics of administrator, which includes the strategy
formulation to implementation and case study.
5513507

การเขียนรายงานดานเทคนิคและการนําเสนอ
3(3-0-6)
Technical Report and Presentation
รูปแบบของการเขียนรายงานดานเทคนิค ไดแก การรายงานผลตอการผลิต การรายงาน
ผลตอการผลิต การรายงานการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล การรายงานผลการตรวจซอมเครื่องจักรกล สภาพ
การทํางาน การเกิดอุบั ติเหตุ ปญหาและอุปสรรคในการทํางานตลอดจนรายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงาน
อุตสาหกรรม
Format of technical report writing, such reporting on production, reporting
mechanical maintenance, report of the repair machinery, working conditions, problem
and barrier in operation as well as various reports related to the industry.
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5514306

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
3(3-0-6)
Industrial Psychology and Organization
การปฏิ บั ติ ท างอุ ต สาหกรรม และผลของการปฏิบัติ ทางอุต สาหกรรมที่มีต อมนุษ ย
ทฤษฎีองคการ ความเปนมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ แนวความคิดที่สําคัญของจิตวิทยามา
ประยุกตกับปญหาที่นาสนใจ เชน ทัศนคติ แรงจูงใจ ความคับของใจ ความเหนื่อยลา ความปลอดภัย
การสื่อสารและการเปนผูนํา ตลอดจนวิธีแกปญหาของมนุษยในอุตสาหกรรมและองคกร
ndustry practices and results of the industry practice on humans, history
of psychology and organization, concept of psychology applied to interesting problems,
such attitude, motivation, frustration, tiredness, safety, communication and leadership, as
well as solutions to human problems in the industry and organization.
5514311

การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
Production Planning and Control
ระบบการวางแผนผลิตในกระบวนการผลิ ตแบบตาง ๆ โดยเริ่มตั้งแตการพยากรณการ
ผลิต การวางแผนกําลังการผลิต และการวางแผนโครงการในการทํางานแตละโครงการ การควบคุมพัสดุคง
คลัง การควบคุมตนทุนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งการแกปญหาการวางแผนและควบคุมการ
ผลิต
Production planning systems in various manufacturing processes, Since
production forecast, capacity planning and project planning work in each
project, inventory control, production costs control and quality control, planning solution
and production control.
5514505

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Product Standards
ความหมายขอบข า ย และความสํ า คั ญ ของมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม
วัต ถุ ป ระสงค องคป ระกอบ ชนิด ของมาตรฐาน เครื่องหมายมาตรฐานที่นําไปใชผ ลิตภัณฑมาตรฐาน
ผลิตภัณฑตางประเทศ เชน JIS BS ASTM DIN เปนตนระบบมาตรฐานที่เกี่ยวของในโรงงานอุตสาหกรรม
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กฎหมายพาณิชยที่เกี่ยวของมาตรฐานผลิตภัณฑอื่น ๆ
Definition, territory and importance of industrial standards, objective,
configuration, such as JIS BS ASTM DIN, etc. system related standards in the industry,
industrial product standards act and other relevant legal standards.
5514514

การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
3(3-0-6)
Logistics and Supply Chain Management
ความหมาย บทบาท กิจกรรมหลักของการจัดการโลจิสติกส แนวคิดเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดหา การจัดการสินคาคงคลัง การจัดการวัสดุ การขนถายลําเลียง การขนสง อุปกรณการขนสง
บรรจุ ภั ณ ฑ การคลั ง สิ น ค า การส ง มอบ โลจิ ส ติ ก ส โ ลก กรณี ศึ ก ษาการจั ด องค ก รโลจิ ส ติ ก ส ที่ มี
ประสิทธิภาพ
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Definition, role, main and secondary activities of logistics, basic concepts
about purchasing supply, inventory management, material management, unloading belt,
Transportation and equipment, packaging, warehouse, delivery, global logistics and case
studies.
5514902

สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Management Technology Seminar
หลักการจัดการสัมมนาในแบบตาง ๆ จัดการสัมมนาในและ/หรือนอกหองเรียนเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณในการจัดการอุตสาหกรรมระหวางนักศึกษา อาจารย วิทยากร ที่มีประสบการณ
ตางกัน เพื่อหาแนวทางแกปญหา และวิธีดําเนินการจัดการอุตสาหกรรมใหมีประสิทธิภาพ
Types of seminar management, seminar in and/or outside the classroom
to share experience in industrial management between students, faculty, lecturers with
experience as well to find solutions and how to management industrial effectively.
5514905

โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Special Project in Industrial Management Technology
คนควาเอกสาร สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมประชุมสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรมในเรื่องที่เปนประเด็นสนใจของประชาชนหรือเรื่องที่ตนสนใจ วิเคราะห อภิปรายสรุป
และใหขอเสนอแนะและจัดทําเปนรูปเลมรายงาน
Research documents, information technology, and joint seminar about
industrial management technology on current issues of public and personal. To provides
summary analysis, discussion, conclusion, recommendation, and prepare report.
2.3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
7 หนวยกิต
5513801 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการอุตสาหกรรม
2(90)
Preparation for Professional Internship in Industrial
Management
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพในดานการรับรู
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานใน
วิชาชีพนั้น ๆ
Activities to prepare for professional internship in the field of recognition,
characteristic and opportunities of a career. To develop the students about knowledge,
skills, attitudes, motivations and attributes appropriate to the profession by action or
situations in various forms relating to work in that profession.

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

หนา 18

19

5514802

การฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการอุตสาหกรรม
5(450)
Professional Internship in Industrial Management
โดยใหนักศึกษาไดออกฝกงานในสถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่สัมพันธ
กับสาขาวิชาที่ศึกษาไมนอยกวา 16 สัปดาห โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสาขาวิชา
The students get internship in entrepreneur or industry related a field of
study is less than 16 weeks has been approved by committee branch.
5513802

เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสหกิจศึกษา
1(45)
Preparation for Professional Internship in Cooperative
Education
การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมในดานความรู ทักษะทางดานเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม การประสานกันกับแหลงประกอบการโดยเชิญผูแทนของสถานประกอบการในเครือขายมา
ประชุมวางแผนรวมกับคณาจารยและนักศึกษา ทั้งทางดานความรู ทักษะ การปฏิบัติงาน และการสราง
คุณลักษณะที่เหมาะสม
The preparatory activities in the field of knowledge, industrial
management technology skills, harmonization with entrepreneurs by inviting
representatives of entrepreneurs in network planning meeting with faculty and students
including knowledge, skills, practices, and to create feature.
5514803

สหกิจศึกษาการจัดการอุตสาหกรรม
6(540)
Cooperative Education in Industrial Management
วิชาบังคับกอน : 5513802
โดยใหนักศึกษาออกปฏิบัติการโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูและปฏิบัติรวมกับสถาน
ประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่สัมพันธกับสาขาวิชา เพื่อใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูจาก
ประสบการณจริง และมีอาจารยนิเทศกอยางใกลชิด ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 16 สัปดาห โดยไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสาขาวิชา
By operating activities for the students to learn and practice together
with the entrepreneur or industry related a field of study, to enable students to learn
from real experiences and supervisor closely. It takes at least 16 weeks has been
approved by committee branch.
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจและจะตองไมเปน รายวิชา
ในสาขาวิชาเอกนั้น
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