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สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ชื่อสถาบัน
คณะ

สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
เทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ :
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อย่อ (ไทย) :
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ต่อเนื่อง)
Bachelor of Technology Programme in Management Technology
(Continuing Programme)
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการ)
ทล.บ. (เทคโนโลยีการจัดการ)
Bachelor of Technology (Management Technology)
B.Tech. (Management Technology)

3. วิชาเอก
3.1 การจัดการอุตสาหกรรม

(Industrial Management)

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2552
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ต่อเนื่อง)

5.2 ภาษาที่ใช้
การเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เอกสารสื่อ/การสอนและตารามีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้อย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
6.2 กาหนดเปิดการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
6.3 สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ หลักสูตรและให้คาเสนอต่อสภาสถาบันต่อไป ในการ
ประชุม ครั้งที่ 1 /2556 เมื่อ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557
6.4 สภาสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัยได้พิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ หลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 1 / 2557 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั กสู ตรมีความพร้ อมที่จ ะเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรีของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
บัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพดังต่อไปนี้
8.1 ทางานในหน่วยงานเอกชน ทาหน้าที่ฝ่ายวางแผน ควบคุมการผลิต เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ
วิเคราะห์ระบบงาน การบริหารคุณภาพ เจ้าหน้าที่บริหารสินค้าคงคลังและการจัดซื้อ หัวหน้าหน่วยการ
ผลิต รวมทั้งผู้ช่วยผู้จัดการ ในการบริหารการจัดการภาคอุตสาหกรรมบริการและการผลิต
8.2 ปฏิบัติงานในธุรกิจยานยนต์ได้ ทาหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายบริการ ผู้จัดการ
ฝ่ายอะไหล่ ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายแนะนาการซ่อม ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมภายใน และขึ้น
สู่ตาแหน่งผู้จัดการทั่วไปหรือตาแหน่งสูงขึ้นได้เมื่อมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น
8.3 ทางานในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในตาแหน่งเจ้าหน้าที่งาน
ธุรการ ด้านการบริหาร เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ วิเคราะห์ระบบงานและการบริหารคุณภาพ เจ้าหน้าที่
บริหารสินค้าคงคลังและการจัดซื้อ
8.4 รับราชการ หรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในโรงพยาบาล การโรงแรม งานฝ่ายวางแผนเพื่อ
ปรั บ ปรุ ง ประสิ ทธิ ภ าพในการทางาน/ปรั บ ปรุง ระบบงานที่ เกี่ ยวข้อ ง เจ้ าหน้า ที่วิ เคราะห์ และพั ฒ นา
ระบบงานด้านการบริหารจัดการ
8.5 ประกอบธุรกิจส่วนตัว
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ต่อเนื่อง)

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา ความสาคัญของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้น “ผลิตบัณฑิตนักเทคโนโลยี ด้านการจัดการ มีความรู้คู่คุณธรรม ปฏิบั ติ
หน้าที่ด้วยหลักวิชาการที่เหมาะสม มีศักยภาพและทักษะเฉพาะทาง พร้อมทั้งมีความเป็นมืออาชีพทั้ง ยัง
สามารถเป็นผู้นาที่สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี”
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาบัณฑิต ให้มีศักยภาพและทักษะในระดับมืออาชีพ มีความสามารถ
เพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆ โดยการนาศาสตร์ต่างๆ ทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสม
และทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นไปตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีและการจัดการ ด้านการ
จัดการธุรกิจยานยนต์ ด้านการจัดการอุตสาหกรรม และด้านการจัดการธุรกิจ
1.2.2 เพื่อผลิ ตบั ณฑิตให้ มีความรู้ความสามารถในการศึกษาค้น คว้า นาความรู้ทาง
วิชาการต่างๆ ไปประยุกต์เพื่อใช้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการร่วมกับท้องถิ่น สถานประกอบการ และ
ภาคอุตสาหกรรม
1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดการและตัดสินใจ เพื่อประกอบธุรกิจและสามารถบริหารงานด้านเทคโนโลยีเพื่อการจัดการได้
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อ
น าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ แ ละพัฒ นา โดยน าความรู้ ใหม่ ๆ ไปใช้ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ วิช าชี พ องค์ก ร รวมทั้ ง
ภาคอุตสาหกรรมบริการและภาคอุตสาหกรรมการผลิต
1.2.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ทั้งนี้ยังต้องมีความเป็นผู้นาที่สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
2.1 แผนการพัฒนา/
2.2 กลยุทธ์
2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
เปลี่ยนแปลง
1. ปรั บปรุ งหลั กสู ตรเทคโนโลยี
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยี ก าร
จัดการให้มีมาตรฐานคุณวุฒิเป็นไป
ตามเกณฑ์ ที่ คณะกรรมการการ
อุ ด ม ศึ ก ษ า ( ส ก อ . )
กระทรวงศึ กษาธิการก าหนด และ
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ องการของ
ภาครัฐและเอกชนภายในปี 2558

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจากหลักสูตรใน
ระดับสากลที่ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระดับปริญญา
ตรี
- สารวจความต้องการศึกษาต่อของนักศึกษาใน
สาขาวิชานี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทาพัฒนา
หลักสูตร
- ติดตามเพื่อประเมินหลักสูตร อย่างสม่าเสมอ

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานการวิจัยหลักสูตร
- ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ต่อเนื่อง)

2.1 แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
2. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเทคโนโลยี
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยี ก าร
จั ด การให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้ อ งกา รของธุ ร กิ จ แ ละกา ร
เปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยีใน
การบริหารการจัดการธุรกิจ ธุรกิจ
ยานยนต์ และอุตสาหกรรม

3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรีย น
การสอนและบริการวิชาการ ให้มี
ประสบการณ์ จากการน าความรู้
ทางเทคโนโลยี ก ารจั ด การไป
ปฏิบัติจริงภายในระยะ 3 ปี

2.2 กลยุทธ์

2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

- การปรับปรุงทาหลักสูตรมีการเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทั้งของภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดทาหลักสูตร
- เก็บรวบรวมข้อมูลจากจากแหล่งต่างๆ เพื่อ
นามาเป็นข้อมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงตามความต้องการ
กาลังคนในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
- ติด ตามความเปลี่ ยนแปลงในความต้อ งการ
ของผู้ประกอบการด้านการจัดการธุรกิจ ธุรกิจ
ยานยนต์ และอุตสาหกรรม
- สนับสนุนด้านสื่อและอุปกรณ์ การเรียนการ
สอนที่ทันสมัย
- สนับสนุนบุคลากรให้บูรณาการการเรียนการ
สอนและการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ อ งค์ ก ร
ภายนอกเข้าด้วยกัน

- รายงานผลการดาเนินงาน
- ผลการส ารวจความพึ ง พอใจของ
นักศึกษา
- ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต

4. การพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ - ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น บุ ค ลากรให้ วุ ฒิ
และ/หรือพัฒนาให้เข้าสู่ตาแหน่ง การศึกษาที่สูงขึ้น
ทางวิชาการ
- จัดอบรมบุค ลากรให้มีค วามรู้ หรือพั ฒนาให้
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
5. จั ด ท างานวิ จั ย ร่ ว มกั บ สถาน - จั ด อบรมบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ พื้ น ฐานด้ า น
ประกอบการด้านอุตสาหกรรม
งานวิจัย
- ส่งเสริมงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ธุรกิจ
ยานยนต์ และอุ ต สาหกรรม ร่ ว มกั บ สถาน
ประกอบการต่างๆ

- ปริ ม าณงานบริ ก ารวิ ช าการต่ อ
อาจารย์ในหลักสูตร
- หลักฐานหรือเอกสาร การเข้าร่ว ม
อบรมหลักสูตรต่าง ๆ
- ใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม
- บุ ค ลากรได้ รั บ การอบรม 2 ครั้ ง /
คน/ปี (ตามแผนของสถาบัน)
- อาจารย์มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้นต่ออาจารย์
ประจา
- จ านวนอาจารย์ ที่ ไ ด้ ต าแหน่ ง ทาง
วิชาการต่ออาจารย์ประจา
- จ านวนบุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ การอบรม
ความรู้ด้านงานวิจัย
- ปริ ม าณงานวิ จั ย โดยบุ ค ลากรของ
สถาบันที่ร่วมกับสถานประกอบการ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ต่อเนื่อง)

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ได้แก่ ภาค
การศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า 15 สัปดาห์ และการศึกษาภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ (เป็นไปตาม ข้อบังคับ
ของสถาบันฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน จะมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ มีจานวนไม่เกิน 9 หน่วยกิต โดยมี
สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาปกติ ทัง้ นี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลา ในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
- สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า
- คุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษาและสาขาอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจาหลักสูตร
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- มีคุณสมบั ติ อื่น ๆ ครบถ้ ว นตามประกาศ หรือข้ อบังคับ สถาบั นเทคโนโลยียานยนต์
มหาชัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ต่อเนื่อง)

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 79
หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
จานวนหน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
≥16
- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
6
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
6
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
1
2) หมวดวิชาเฉพาะ
≥57
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
15
วิชาเอก
การจัดการอุตสาหกรรม
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ
33
- กลุ่มวิชาชีพเลือก
9
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
≥6
3.1.3 รายวิชา
1) รหัสรายวิชาของหลักสูตร
ในการกาหนดรหัสรายวิชา ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการ (ต่อเนื่อง) ยึดตามเกณฑ์ ดังนี้
X

X

กลุ่มวิชา

1

ชั้นปี

2

3

ลาดับวิชา

2) การกาหนดรหัสวิชาตามเกณฑ์เดิม
1. การจั ด หมวดวิ ช า หมู่ วิ ช า ยึ ด ระบบการจั ด หมวดหมู่ วิ ช าของ ISCED
(International Standard Classification of Education)
2. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ
2.1 ยึดหลักสาระสาคัญ (Concept) ของคาอธิบายรายวิชา
2.2 ยึดฐานกาเนิดของรายวิชา
2.3 อาศัยผู้เชี่ยวชาญในด้าน ความเกี่ยวโยงของเนื้อหาวิชา
3. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษร ตัว 3 ตัว และตัวเลข 2
อักษร 2 ตัวแรก บ่งบอกถึงกลุ่มวิชา
เลขตัวที่ 1
บ่งบอกถึงระดับชั้นปี
เลขตัวที่ 2,3 บ่งบอกถึงลาดับวิชา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ต่อเนื่อง)

3.1.4 แผนการศึกษา หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
1) หมวดศึกษาทั่วไป

16

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
6
CN 101 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (Chinese for Communication)
EN 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)
EN 104 ภาษาอังกฤษเพื่อนาเสนอผลงาน (English for Presentations)
MY 101 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร (Burmese for Communication)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
LW 101 กฎหมายอุตสาหกรรม (Industrial Law)
LW 102 กฎหมายธุรกิจ (Business Law)
SO 102 อาเซียนศึกษา (Asian Studies)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

6

SC 101
ST 101

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
3
หน่วยกิต
วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Science and Quality of Life)
3(3-0-6)
สถิติ (Statistics)
3(3-0-6)

PE 101
PE 102
PE 103
PE 104

กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
1
หน่วยกิต
กีฬาและการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ (Sports and Exercise for Health)
1(0-2-1)
ฟุตบอล (Football)
1(0-2-1)
วอลเลย์บอล (Volleyball)
1(0-2-1)
นันทนาการ (Recreation)
1(0-2-1)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ต่อเนื่อง)

2) หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ
- กลุ่มวิชาชีพเลือก

57

หน่วยกิต

15
33
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

BA 306
BA 401
EC 105
EC 106
EC 107

กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
15
หน่วยกิต
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
3(3-0-6)
จิตวิทยาธุรกิจ (Business Psychology)
3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
3(3-0-6)
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management) 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ (Quantitative Business Analysis)
3(3-0-6)

IM 301
IM 302
IM 303
IM 304
IM 305
IM 401
IM 402
IM 403
IM 404
IM 405
BM 304

วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชาชีพบังคับ
33
หน่วยกิต
การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management)
3(3-0-6)
กระบวนการผลิตทางด้านอุตสาหกรรม (Manufacturing Industrial Process) 3(3-0-6)
การศึกษาการทางานอุตสาหกรรม (Industrial Work Study)
3(2-2-5)
การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Technology Management) 3(3-0-6)
การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม (Industrial Quality Management)
3(3-0-6)
การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control)
3(3-0-6)
การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
3(3-0-6)
จิตวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Psychology)
3(3-0-6)
การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม(Industrial Safety Management) 3(3-0-6)
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Plant Design)
3(2-2-5)
การจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน(Logistic and Supply Chain Management) 3(3-0-6)

กลุ่มวิชาชีพเลือก
ให้เลือกจากแผนการเรียนต่อไปนี้
ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
1. แผน ก แผนวิชาชีพ ให้เลือกรายวิชาใดก็ได้ ยกเว้น MT 401, MT 402 และ MT 403
2. แผน ข แผนสหกิจศึกษา ให้เลือกรายวิชา MT 401 จานวน 6 หน่วยกิต และเลือก
รายวิชาใดก็ได้ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ยกเว้น MT 402 และ MT 403
3. แผน ค แผนประสบการณ์วิชาชีพ ให้เลือกรายวิชา MT 402 จานวน 3 หน่วยกิต
และ MT 403 จานวน 3 หน่วยกิต และเลือกรายวิชาใดก็ได้ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ยกเว้น MT 401
MT 401 สหกิจศึกษา (Co-operative Education)
6(0-40-10)
MT 402 การฝึกงาน (Job Training)
3(0-40-10)
MT 403 ปัญหาพิเศษ (Special Problems)
3(1-4-4)
IM 306 การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)
3(3-0-6)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ต่อเนื่อง)

IM 307 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม (Seminar in Industrial Management)
IM 308 นวัตกรรมในการจัดการคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
(Innovation in Quality Management and Productivity)
IM 406 จริยธรรมในงานอุตสาหกรรม (Ethics in the Industrial)
IM 407 การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
(Industrial Management Technology Research)
IM 408 การเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงสถานประกอบการ
(Increase Productivity and Improve Workplace)
IM 409 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Economic)
BM 302 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ (Modern Management Techniques)
BM 402 การวิจัยธุรกิจ (Business Research)
BM 407 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
BM 408 จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)
EN 102 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (English for Business)

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

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรของสถาบันฯโดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ต่อเนื่อง)

3.1.5 แผนการศึกษา
แผน ก แผนวิชาชีพ
วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต รหัส
ชื่อวิชา
IM 301 การจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6) IM 302 กระบวนการผลิตทางด้าน
อุตสาหกรรม
BA 401 จิตวิทยาธุรกิจ
3(3-0-6) IM 303 การศึกษาการทางานอุตสาหกรรม
EC 106 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) IM 304 การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
xxx เลื อ กกลุ่ ม วิ ช าภาษาและการ 3(3-0-6) BA 306 การจัดการเชิงกลยุทธ์
สื่อสาร (1)
xxx เลื อ กกลุ่ ม วิ ช าสั ง คมศาสตร์ แ ละ 3(3-0-6) EC 105 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
มนุษยศาสตร์ (1)
xxx เลื อ กกลุ่ ม วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละ 3(3-0-6) EC 107 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
วิทยาศาสตร์ (1)
xxx เลือกกลุ่มวิชาพลศึกษาและ
1(0-2-1) xxx เลือกกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
นันทนาการ
(2)
รวมหน่วยกิต
19
รวมหน่วยกิต

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

ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต รหัส
ชื่อวิชา
IM 305 ก า ร บ ริ ห า ร คุ ณ ภ า พ ใ น ง า น 3(3-0-6) IM 402 การควบคุมคุณภาพ
อุตสาหกรรม
IM 401 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) IM 404 การจั ด การความปลอดภั ย ทาง
อุตสาหกรรม
IM 403 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
3(3-0-6) IM 405 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
BM 304 การจั ด การลอจิ ส ติ ก ส์ แ ละโซ่ 3(3-0-6) xxx เลื อ กกลุ่ ม วิ ช าสั ง คมศาสตร์ แ ละ
อุปทาน
มนุษยศาสตร์ (2)
xxx วิชาชีพเลือก (1)
3(x-x-x)
xxx วิชาเลือกเสรี (1)
xxx วิชาชีพเลือก (2)
3(x-x-x)
xxx วิชาเลือกเสรี (2)
xxx วิชาชีพเลือก (3)
3(x-x-x)
รวมหน่วยกิต
21
รวมหน่วยกิต

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

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ต่อเนื่อง)

18

รหัส
IM 301
BA 401
EC 106
IM 305
xxx
xxx
xxx
xxx

แผน ข แผนสหกิจศึกษา
วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต รหัส
การจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6) IM 302
จิตวิทยาธุรกิจ
3(3-0-6) IM 303
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) IM 304
ก า ร บ ริ ห า ร คุ ณ ภ า พ ใ น ง า น 3(3-0-6) BA 306
อุตสาหกรรม
เลือกกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (1) 3(3-0-6) EC 105
เลื อ กกลุ่ ม วิ ช าสั ง คมศาสตร์ แ ละ 3(3-0-6) EC 107
มนุษยศาสตร์ (1)
เลื อ กกลุ่ ม วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละ 3(3-0-6) xxx
วิทยาศาสตร์ (1)
เลือกกลุ่มวิชาพลศึกษาและ
1(0-2-1)
นันทนาการ
รวมหน่วยกิต
22

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
กระบวนการผลิตทางด้านอุตสาหกรรม
การศึกษาการทางานอุตสาหกรรม
การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
การจัดการเชิงกลยุทธ์

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

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

3(3-0-6)
3(3-0-6)

เลือกกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 3(3-0-6)
(2)
รวมหน่วยกิต

21

ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
รหัส
ชื่อวิชา
MT 401 สหกิจศึกษา

รวมหน่วยกิต
ภาคฤดูร้อน

หน่วยกิต
6(0-40-10)

6

ภาคเรียนที่ 2
รหัส
ชื่อวิชา
IM 402 การควบคุมคุณภาพ
IM 404 การจั ด การความปลอดภั ย ทาง
อุตสาหกรรม
IM 405 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
IM 401 การวางแผนและควบคุมการผลิต
IM 403 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
BM 304 การจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน
xxx
เลื อ กกลุ่ ม วิ ช าสั ง คมศาสตร์ แ ละ
มนุษยศาสตร์ (2)
รวมหน่วยกิต
xxx
วิชาชีพเลือก (1)
xxx
วิชาเลือกเสรี (1)
xxx
วิชาเลือกเสรี (2)
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
9

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ต่อเนื่อง)

แผน ค แผนประสบการณ์วิชาชีพ
วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต รหัส
IM 301 การจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6) IM 302
BA 401 จิตวิทยาธุรกิจ
EC 106 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
xxx เลื อ กกลุ่ ม วิ ช าภาษาและการ
สื่อสาร (1)
xxx เลื อ กกลุ่ ม วิ ช าสั ง คมศาสตร์ แ ละ
มนุษยศาสตร์ (1)
xxx เลื อ กกลุ่ ม วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์ (1)
xxx เลือกกลุ่มวิชาพลศึกษาและ
นันทนาการ
รวมหน่วยกิต
ภาคฤดูร้อน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ภาคเรียนที่ 2
ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
กระบวนการผลิตทางด้าน
3(3-0-6)
อุตสาหกรรม
IM 303 การศึกษาการทางานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
IM 304 การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
BA 306 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)

3(3-0-6)

EC 105 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6)

EC 107 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทาง
3(3-0-6)
ธุรกิจ
xxx
เลื อ กกลุ่ ม วิ ช าภาษาและการ 3(3-0-6)
สื่อสาร (2)
รวมหน่วยกิต
21
MT 402 การฝึกงาน
3(0-40-10)
รวมหน่วยกิต
3

1(0-2-1)
19

3(3-0-6)

ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต รหัส
ชื่อวิชา
IM 305 ก า ร บ ริ ห า ร คุ ณ ภ า พ ใ น ง า น 3(3-0-6) IM 402 การควบคุมคุณภาพ
อุตสาหกรรม
IM 401 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) IM 404 การจั ด การความปลอดภั ย ทาง
อุตสาหกรรม
IM 403 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
3(3-0-6) IM 405 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
BM 304 การจั ด การลอจิ ส ติ ก ส์ แ ละโซ่ 3(3-0-6) xxx เลื อ กกลุ่ ม วิ ช าสั ง คมศาสตร์ แ ละ
อุปทาน
มนุษยศาสตร์ (2)
MT 403 ปัญหาพิเศษ
3(1-4-4) xxx วิชาเลือกเสรี (1)
xxx วิชาชีพเลือก (1)
3(x-x-x)
xxx วิชาเลือกเสรี (2)
รวมหน่วยกิต
18
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ต่อเนื่อง)

ภาคผนวก ก.
คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา
CN 101
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ฝึ ก ทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น การเขี ย นอย่ า งบู ร ณาการ ฝึ ก ทั ก ษะขั้ น พื้ น ฐานที่ ใ ช้ ใน
ชีวิตประจาวันได้แก่ การทักทาย การแนะนาตัวเอง การขอบคุณ การขอโทษ เป็นต้น ทักษะการอ่านฝึกอ่าน
ข้อความสั้นๆ สามารถสรุปและตอบคาถามได้ ทักษะการเขียน ฝึกเขียนตามคาบอกและเขียนประโยคง่ายๆ
ได้
EN 101

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
หลักการใช้คาและวลีในการสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน โดยคานึงถึงความถูกต้องด้านการออก
เสียงและการใช้ภาษาหลักวิธีการพูดในโอกาสและสถานการณ์ต่างๆ และการสนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับ
วิชาชีพ
EN 104

ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอผลงาน
3(3-0-6)
English for Presentation
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาโครงสร้ างภาษาอังกฤษศัพท์และส านวนที่ใช้ในวิช าชีพฝึ กทักษะ การเขียนรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์และวิธีใช้การเขียนรายงานโครงการและการนาเสนอผลงานในโอกาสต่างๆ
MY 101

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ฝึ ก ทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น การเขี ย นอย่ า งบู ร ณาการ ฝึ ก ทั ก ษะขั้ น พื้ น ฐานที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวันได้แก่ การทักทาย การแนะนาตัวเอง การขอบคุณ การขอโทษ เป็นต้น ทักษะการอ่านฝึกอ่าน
ข้อความสั้นๆ สามารถสรุปและตอบคาถาม ได้ทักษะการเขียน ฝึกเขียนตามคาบอกและเขียนประโยคง่ายๆ
ได้

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ต่อเนื่อง)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
LW 101
กฎหมายอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Law
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาเกี่ ย วกั บ กฎหมายโรงงาน กฎหมายการลงทุ น กฎหมายเกี่ ย วกับ สั ญญาว่า จ้างในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม สุขวิทยาในโรงงานอุตสาหกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิต การจัดตั้ง
โรงงานเคมี อุ ต สาหกรรม การประกั น ภั ย ทางอุ ต สาหกรรม สหภาพแรงงาน และการจั ด ตั้ ง ตลอดจน
พระราชบัญญัติการขนส่ง พระราชบัญญัติโรงงาน
LW 102

กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาเกี่ยวกับการตีความ การอุดช่องว่างของกฎหมาย หลักทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและการใช้สิทธิ
รวมถึงการปฏิบัติตามกฏหมาย บุคคล ทรัพย์ นิติกรรมและสัญญา หนี้ ละเมิด สัญญาซื้อขาย สัญญาขาย
ฝาก สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ สัญญายืม สัญญาฝากทรัพย์ สัญญาค้าประกัน สัญญาจานองสัญญา
จานา สัญญาตัวแทน และนายหน้าประกันภัย ทรัพย์สินทางปัญญา
SO 102

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
Asian Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการประชาคมอาเซียน (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
แนวคิดการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ข้อกาหนดของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
กฎบัตรอาเซียน ความร่วมมือและเป้าหมายในการพัฒนาด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียนและอุตสาหกรรมยานยนต์ของกลุ่มประเทศอาเซียน
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
SC 101
วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Science and Quality of Life
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ปั ญ หาคุ ณภาพชี วิตของคนไทยในปั จ จุบัน และแนวทางแก้ปัญ หาโดยใช้ทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
ST 101

สถิติ
3(3-0-6)
Statistics
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาระเบียบวิธีการทางสถิติ มาตราที่ใช้วัดข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง การจัดข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย คะแนนมาตรฐานและพื้นที่ภายใต้โค้งปกติ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ต่อเนื่อง)

กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
PE 101

กีฬาและการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Sports and Exercise for Health
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาความรู้ทั่วไป ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬา การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ความปลอดภัย
และกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทในการแข่งขันกีฬาโดยเลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม
PE 102

ฟุตบอล
1(0-2-1)
Football
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาความรู้ทั่วไป ปฏิบั ติทักษะกีฬาฟุตบอล การเล่นเป็นทีม สร้างเสริมสมรรถนะทางกาย กฎ
ระเบียบ กติกา มารยาท และการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล
PE 103

วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
Volleyball
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาความรู้ทั่วไป ปฏิบัติทักษะกีฬาวอลเลย์บอล การเล่นเป็นทีม สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
กฎ ระเบียบ กติกา มารยาท และการจัดแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
PE 104

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษาความรู้ ทั่ ว ไป ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ กิ จ กรรมนั น ทนาการ การจั ด กิ จ กรรมนั น ทนาการ ความ
ปลอดภัย และเลือกกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสม
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
BA 306
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management:
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาภาพรวมของขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ แนวทางกลยุทธ์องค์กร ขั้นตอนการตัดสินใจ
หลักกลยุทธ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การสร้าง การปฏิบัติ และประเมินกลยุทธ์ การวิเคราะห์งานวิจัยกลยุทธ์
ธุรกิจ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ต่อเนื่อง)

BA 401

จิตวิทยาธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Psychology
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาถึงความสามารถในการใช้จิ ตวิทยาในการบริหารธุรกิจ ความสามารถในการบริห าร
บุคลิกภาพเชิงธุรกิจ กลวิธีในการเข้าใจผู้อื่น การให้คาปรึกษาและชี้แนะ การจูงใจผู้ร่วมงาน จิตวิทยาในการ
บริหารงานเพื่อการแข่งขันเชิงธุรกิจ การปรับตัวทางสังคมและการตัดสินใจในการทางานร่วมกับผู้อื่น ศึกษา
ความขัดแย้งและการคลี่คลายการขัดแย้ง
EC 105

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรต่างๆ ด้าน
การออกแบบและวิเคราะห์งาน การวางแผนกาลังคน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรการฝึกอบรมลการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การแรงงาน
สัมพันธ์ความปลอดภัยและสุขภาพ ตลอดถึงระบบสารสนเทศและการวิจัยด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
EC 106

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Technology for Management
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ การเขียนโครงการ การจัดทานโยบายและการวางแผนการดาเนินงาน การวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนในการทาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเพื่อทาให้เกิดผลทางด้านเทคโนโลยี การ
ว่าจ้างบริษัทอื่น ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคในการบริหารงานโครงการ
ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
EC 107

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Quantitative Business Analysis
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ความรู้ ทางคณิตศาสตร์ และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ ในเชิงปริมาณเทคนิคการตัดสิ นใจภายใต้ความ
แน่นอนและความไม่แน่นอน การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง การวิจัยดาเนินงานเบื้องต้นเช่น โปรแกรมเชิง
เส้น ปัญหาการขนส่ ง ปัญหาการจัดงาน การวิเคราะห์โ ครงข่ายงาน ตัวแบบสินค้าคงเหลือ ทฤษฎีเกม
ทฤษฎีการรอคอย การจาลองสถานการณ์ เป็นต้น การนาโปรแกรมสาเร็จรูปมาช่วยในการประมวลผลลัพธ์
ของตัวแบบ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ต่อเนื่อง)

วิชาเอกการจัดการธุรกิจยานยนต์
กลุ่มวิชาชีพบังคับ
SA 102
3(3-0-6)
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์
Automotive Engine Principle
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษา โครงสร้ างและชิ้น ส่ ว นของเครื่องยนต์ การออกแบบและการทางานของชิ้นส่ ว นต่างๆ
รวมทั้งการตรวจสอบสภาพ และการตรวจวัดขนาดและสภาพของชิ้นส่วน เปรียบเทียบกับค่าที่กาหนดมา
จากโรงงานผลิตรถยนต์หลักการทางานของเครื่องยนต์ 2 และ 4 จังหวะ หลักการทางานของ ระบบจุด
ระเบิดระบบเชื้อเพลิงระบบหล่อลื่น ระบบหล่อเย็น การเตรียมการก่อนติดเครื่องยนต์ การตรวจสอบการ
ทางานของเครื่องยนต์ในทุกสภาวะการทางาน การบารุงรักษาเครื่องยนต์ เทคนิคการซ่อมบารุง
SA 103

3(3-0-6)
ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์
Automotive Electrical & Electronics System
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน: ไม่มี
ศึกษาเกี่ยวกับ สั ญลั กษณ์อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในรถยนต์ การวัดและ
ตรวจสอบแรงเคลื่อน (Voltage) กระแสไฟ (Ampere) และความต้านทานของไฟฟ้า (Resistant) การใช้
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าแบบต่างๆเช่นออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) มิเตอร์ (Meters) หรือ OBD (Onboard Diagnosis) เป็นต้น หลักการของแม่เหล็กไฟฟ้าและขดลวดเหนี่ยวนา รีเลย์และเซ็ นเซอร์รถยนต์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลที่ใช้ในรถยนต์ การทางานของอุปกรณ์ในระบบต่างๆเช่นระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง ไฟหน้า ไฟหรี่ ไฟท้ าย ไฟสปอทไลท์ ระบบไฟสัญญาณต่างๆ เช่น ไฟเลี้ยว ไฟเบรค ไฟฉุกเฉิน การ
ตรวจสภาพของเครื่องยนต์ การตรวจสอบและการทดสอบ แบตเตอรี่ มอเตอร์สตาร์ท อัลเทอร์เนเตอร์ และ
อุปกรณ์อื่นๆ ในระบบ โดยเครื่องมือการตรวจสภาพที่เหมาะสม
SA 108

3(1-4-4)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีรถยนต์
Automotive Technology Practice
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : SA 102, SA 103
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการถอดและประกอบเครื่องยนต์ประเภทและขนาดต่างๆ ตามขั้นตอนที่ระบุไว้
ในคู่มือการซ่อมการตรวจและทดสอบระบบต่างๆ เช่น ระบบจุดระเบิด ระบบระบายความร้อนระบบหล่อ
ลื่น ระบบเชื้อเพลิงระบบไฟฟ้าพื้นฐานในรถยนต์การเตรียมการในการติดเครื่องยนต์ การดับเครื่องยนต์
การค้นหาข้อขัดข้องในระหว่างที่เครื่ องยนต์ทางานโดยใช้เครื่องมือวัดชนิดต่างๆ เช่น ออสซิล โลสโคป
(Oscilloscope) มิเตอร์หรือ OBD (On-Board Diagnosis) เป็นต้น
SA 206

3(2-3-4)
ระบบป้องกันอุบัติภัยในรถยนต์
Automotive Accidental Preventive System
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีในการป้องกันอุบัติภัยในการใช้รถยนต์ของแต่ละ
ยี่ห้อ เช่น ระบบเอบีเอส (ABS : Anti-Lock Braking System) ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ
VDC (Vehicle Dynamic Control) ระบบ EBD และระบบ TCS (Traction Control System) ระบบ B-LSD
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ต่อเนื่อง)

(Brake Limited Slip Differential) ระบบเสริมแรงเบรก BA (Braking Assists) ระบบกระจายแรงเบรก EBD
(Electronic Brake-Force Distribution) ระบบกะระยะขณะขับถอยหลัง (Back Sensor) ระบบความปลอดภัย
จากการโจรกรรมรถยนต์ (Immobilizer) ระบบพวงมาลัยปรับความหนัก-เบาตามความเร็วรถยนต์ TOPS (Twin
Orifice Vehicle Speed Sensing Power Steering) ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ (Prepensioners and Load Limiter Seatbelt) ระบบป้องกันการบาดเจ็บบริเวณต้นคอ (Active Head
Restraints) และระบบอื่นๆที่ได้รับการพัฒนาและนามาใช้ในรถยนต์
SA 210

คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติการด้านรถยนต์
3(2-3-4)
Computer for Automotive Application
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ การประกอบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
สาเร็จรูป การใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานบริหารจัดการ การบริหารในศูนย์บริการ เช่น การค้นหา รายการชิ้นส่วน
อะไหล่รถยนต์ ประวัติการเข้ารับบริการ การซ่อมโดยใช้คู่มือจากโปรแกรมสาเร็จรูป การศึกษาโปรแกรมฐานข้อมูล
สาหรับงานอุตสาหกรรมบริการรถยนต์เบื้องต้น การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางเทคโนโลยียานยนต์
SA 309

3(3-0-6)
การบริหารงานศูนย์บริการรถยนต์
Automotive Service Center Administrations
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาการบริหารงานศูนย์บริการและเป้าหมายการดาเนินงานของดีลเลอร์ บทบาทและหน้าที่ของ
ศูนย์บริการรูปแบบการบริหารศูนย์บริการแต่ละขนาด บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานแต่
ละตาแหน่ง จุดสาคัญของการดาเนินงานของศูนย์บริการ หลักการให้บริการลูกค้า ความพึงพอใจในการรับ
บริการ ความภักดีของลูกค้าที่มีต่อดีลเลอร์และต่อผลิตภัณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริการ
การพัฒนาศูนย์บริการตามแนวคิด การควบคุมคุณภาพทั้งระบบ (Total Quality control Systems)
SA 310

การประเมินราคา
3(3-0-6)
Cost Estimation
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาเรือ่ งการประเมินราคางาน ลักษณะของงานซ่อมที่จะเข้ารับบริการ การคาดการณ์เรื่องเวลา
ของการซ่อม ความยากง่ายของงานที่จะทาการประเมินราคา ตัวอย่างการประเมินราคาในลักษะต่างๆ เช่น
การประเมินราคาการซ่อมรถยนต์ หรือการซ่อมเครื่องยนต์ การประมาณการซ่อมเฉพาะรถยนต์ในลักษณะ
และในสภาพต่างๆ เกณฑ์ในการประเมินราคา ข้อแตกต่างและการเปรียบเทียบการประเมินราคาของ
รถยนต์ยี่ห้อต่างๆ วิธีการนาเสนอผลการประเมินราคาต่อลูกค้า
SA 313

3(3-0-6)
การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
Customer Complain Management
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาเรื่องการร้องเรียนของลูกค้าต่อการให้การบริการของศูนย์บริการ วิธีการค้นหาสาเหตุความ
ไม่พึงพอใจ และเป้าหมายในการร้องเรียนของลูกค้า การรวบรวมประเด็นสาคัญของการร้องเรียนของลูกค้า
แนวทางในการแก้ไขปัญหา การร้องเรียน ศึกษาตัวอย่างของการร้องเรียนและแนวทางในการแก้ปัญหา ใน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ต่อเนื่อง)

แต่ละกรณี ผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาการร้องเรียนในประเด็นต่างๆ ความรับผิดชอบและ
การช่วยเหลือลูกค้า
SA 314

3(3-0-6)
การบริหารคลังเก็บชิ้นส่วน
Parts Stock Management
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาความรู้ เกี่ย วกับ คลังเก็บ ชิ้นส่ วน ระบบการบริหารคลังเก็บชิ้นส่ วนรถยนต์ การวิเคราะห์
การตลาดและการวางแผนบริหารการเก็บชิ้นส่วน ระบบการรับและเบิกจ่ายชิ้นส่วน การควบคุมการสต็อก
ชิ้นส่วน การกาหนดแนวทางในการเรียงลาดับความสาคัญ การเรียงลาดับความสาคัญในการรับและส่ ง
ชิ้นส่วน ระบบการสั่งชิ้นส่ วนพิเศษและการสั่งชิ้นส่ วนปกติระบบการสั่งซื้อชิ้นส่วนแบบใช้คอมพิวเตอร์
ออนไลน์ ระบบข้อมูลของชิ้นส่วน และการติดตาม ตัวบ่งชี้ในการควบคุมเป้าหมาย
SA 406

ระบบอานวยความสะดวกของรถยนต์
3(2-3-4)
Automotive Accommodation System
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ตัวถังและโครงรถ ระบบควบคุมอุปกรณ์อานวยความสะดวก
ต่างๆ เช่น อุปกรณ์แสดงผล ระบบความสิ้นเปลืองน้ามันเชื้อเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบตรวจจับการ
เคลื่อนที่ ระบบแจ้ งเตือน ระบบป้องกันความเสียหายจากการทางาน ระบบนาทาง ระบบจอมองภาพ
ด้านหลัง ระบบโทรศัพท์ ระบบเพื่อความบันเทิง ระบบควบคุมการเลื่อนประตู ระบบสตาร์ท ระบบควบคุม
ความเร็ว ระบบทาความสะอาดกระจก ระบบไล่ฝ้า ระบบม่านกันแดด และระบบอานวยความสะดวกอื่นๆ
พร้อมทั้งวิเคราะห์และวินิจฉัยหาข้อขัดข้องของระบบต่างๆ
SA 422

3(3-0-6)
เทคนิคการจัดประชุมสัมมนาและการจัดอบรม
Training and Seminar Technique
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาประเภทของการฝึกอบรม ขั้นตอนในการฝึกอบรม เทคนิค และวิธีการฝึกอบรม อุปกรณ์
และเครื่องมือเครื่องใช้ที่จาเป็นสาหรับการฝึกอบรม หน้าที่และความรั บผิดชอบของการเป็นผู้ประสานงาน
ในการฝึ กอบรม วิธีการส ารวจความต้องการ การคานวณค่าใช้จ่าย การเขี ยนโครงการฝึ กอบรม การ
ประเมินผลโครงการฝึ กอบรมและการจัดประชุม วิธีการฝึ กอบรม เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในขณะฝึ กอบรม
เทคนิคในการนาเสนอและการฝึกอบรมการพูดในที่ประชุมหรือในที่สาธารณะ
กลุ่มวิชาชีพเลือก
MT 401
สหกิจศึกษา
6(0-40-10)
Co-operative Education
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
การปฏิบั ติงานด้านการบริห ารธุรกิจในสถานประกอบการ โดยมีการวางแผนร่ว มกันระหว่าง
สถาบันและสถานประกอบการ นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงานของหน่วยงานนั้น
โดยมีพนักงานที่ปรึกษาที่ส ถานประกอบการมอบหมายให้ ทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ต่อเนื่อง)

นักศึกษา มีการกาหนดลักษณะงาน แผนการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษา นักศึกษาจะต้องจัดทารายงาน
ภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน และผ่านการประเมินผลจากอาจารยืที่ปรึกษาโครงการสหกิจศึกษา
หมายเหตุ นักศึกษาต้องผ่านการเตรียมความพร้อม ในเรื่องวิชาชีพจรรยาบรรณ บุคลิกภาพ การ
ท างานเป็ น ที ม และอื่ น ๆ จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 30 ชั่ ว โมง ก่ อ นไปปฏิ บั ติ ง าน ณ สถานประกอบการ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษาปกติ
MT 402

การฝึกงาน
3(0-40-10)
Job Training
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
การฝึกปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ นักศึกษาต้องเข้าฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลา
ในสถานประกอบการนั้ น โดยมี พ นั ก งานที่ ป รึ ก ษาที่ ส ถานประกอบการมอบหมายให้ ท าหน้ า ที่ ดู แ ล
รับผิดชอบการฝึกปฏิบัติงานของนักศึก ษา มีการกาหนดลักษณะงาน แผนการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษา
นักศึกษาต้องผ่านการประเมินผลจากสถานประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงาน หลังเสร็จสิ้น
การฝึกปฏิบัติงาน
MT 403

ปัญหาพิเศษ
3(1-4-4)
Special Problems
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : MT 402 การฝึกงาน
ค้นคว้า ดาเนินการวิจัย วิเคราะห์ จัดทารายงาน ภายใต้การควบคุมและให้คาปรึกษาของอาจารย์
ที่ปรึกษา และมีการนาเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม
SA 301

การขับรถยนต์อย่างปลอดภัย
3(1-4-4)
( Safety Driving Education)
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
กฎจราจร การเตรียมการก่อนติดเครื่องยนต์ การตรวจรักษารถยนต์ตามระยะต่างที่กาหนดไว้ใน
คู่มือ การขับรถยนต์ที่ถูกวิธี การขับรถแบบป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การเตรียมการก่อนเดินทาง การแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การประกันภัยรถยนต์
SA 412

3(3-0-6)
การจัดการกับความเครียด
Stress Management
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเครียด สาเหตุที่ทาให้เกิดความเครียด อาการของความเครียด
การลดแรงกดดันทางความเครียด การเรียนรู้ศิลปะแห่งการผ่อนคลายอารมณ์เครียด การฝึกสมาธิให้เป็น
คนใจเย็น การปรับปรุงวิถีการดารงชีวิต ความรักและรอยยิ้ม เทคนิคการคลายเครียด ความช่วยเหลือจาก
มืออาชีพ การธารงรักษาสุขภาพและความปลอดภัย วิธีคลายเครียด ศิลปะในการดาเนินชีวิตการเสริมสร้าง
ความภาคภูมิใจในตนเอง การเสริมสร้างพัฒนาการทางสังคม
SA 416

การประกอบธุรกิจรถยนต์
Automotive Business
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

3(3-0-6)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ต่อเนื่อง)

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของการประกอบธุรกิจรถยนต์ ลักษณะและประเภทของการดาเนิน
ธุรกิจด้านรถยนต์ ศึกษาตัวอย่างและปัญหาในเรื่องการลงทุน การวางแผนการดาเนินงาน การจัดองค์กร
ตามมาตรฐานของรถยนต์แต่ละยี่ห้อ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ศึกษา
แง่มุมต่างๆทั้งในอดีตและอนาคตของวิวัฒนาการอุตสาหกรรมรถยนต์ ประเด็นต่างๆทั้งในอดีตและปัจจุบัน
ที่ มี ผ ลต่ อ อุ ต สาหกรรมรถยนต์ ใ นขณะนี้ และศึ ก ษาถึ ง แนวโน้ ม ปั ญ หา และนวั ต กรรมที่ ค าดว่ า จะมี
ผลกระทบกับอุตสาหกรรมรถยนต์ในอนาคต การศึกษาเฉพาะราย (Case Study) ของรถยนต์ในแต่ละ
ยี่ห้อที่จาหน่ายในประเทศไทย
BA 307

พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
Customer Behavior
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยที่มีอิทธิต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภครูปแบบ
ต่างๆ ของกระบวนการตัดสินใจซื้อ มูลเหตุจูงใจการซื้อทั้งทางตรงและทางอ้อม อิทธิพลของสังคมและ
วัฒนธรรมที่มีต่อการซื้อ
EN 103

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยียานยนต์
3(3-0-6)
English for Automotive Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาการใช้ภาษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานช่างเรียกชื่อ เครื่อง มืออุปกรณ์ในการทางานในโรง
ฝึกงาน สถานประกอบการ การอ่านคู่มือ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ความปลอดภัยในการทางาน อธิบาย
ผลงาน ผลิตภัณฑ์ บรรยายขั้นตอนการปฏิบัติงานเทคนิคการอ่านบทความเอกสาร วารสาร และตาราที่
เกี่ยวเนื่ องกับสาขาวิชาชีพ การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับวิชาชีพ การฟัง และการอ่านเพื่อจับ
สาระสาคัญ ตีความและสรุปความ การเขียนบรรยาย และรายงานปากเปล่าในงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพ
IM 402

3(3-0-6)
การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาความสาคัญของการควบคุณภาพ วิวัฒนาการคุณภาพ สถิติในการควบคุมคุณภาพ เครื่องมือ 7
ประการ ในการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุม แผนการสุ่มตัวอย่าง เส้นโค้งโอซี เทคนิคการชักสิ่งตัวอย่าง
การตรวจสอบเป็นลอต ค่าใช้จ่ายในการควบคุมคุณภาพ Six sigma การควบคุมคุณภาพรวม นโยบายและ
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับคุณภาพ การประกันคุณภาพ
วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชาชีพบังคับ
IM 301
การจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6) 3(3-0-6)
Industrial Management
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการจัดการ การวางแผน การจัดโครงการและองค์การ การจัดบุคลากร การควบคุม
คุณภาพงาน จัดระบบการติดต่อสื่อสาร การจัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับการจัดการด้านอุตสาหกรรม
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ต่อเนื่อง)

IM 302

กระบวนการผลิตทางด้านอุตสาหกรรม
3(3-0-6) 3(3-0-6)
Manufacturing Industrial Process
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษาขั้ น ตอนของการผลิ ต ระบบต่ า งๆในงานอุ ต สาหกรรมซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ก ารบริ ห ารงาน
อุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพเทคนิคการเลือกใช้เครื่องจักรแต่ละขั้นตอนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
การผลิตทางด้านอุตสาหกรรม
IM 303

การศึกษาการทางานอุตสาหกรรม
3(2-2-5) 3(2-2-5)
Industrial Work Study
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาในการทางาน การใช้ห ลั กเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหวในการ
ปรั บ ปรุ งและปฏิบั ติการออกแบบการทางาน การออกแบบวิธีการทางาน การเก็บรวบรวมข้อมูล ด้ว ย
แผนภูมิกระบวนการผลิต แผนภูมิการไหลของกระบวนการ แผนภาพการไหลของกระบวนการ แผนภูมิ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักร แผนภูมิกระบวนการผลิตหลายชนิด แผนภูมิไซโม
IM 304

การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Technology Management
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาปัญหาและสาเหตุของการเกิดมลภาวะต่างๆ รวมทั้งวิ ธีป้องกันการเกิดมลพิษ การจัดการ
แนวความคิดและการดาเนินการในระบบอุตสาหกรรมที่คานึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การนา
กลับมาใช้ใหม่ การกาจัดของเสียอย่างเหมาะสม และการประหยัดพลังงาน อีกทั้งศึกษาในเรื่องการจัดการ
คุณภาพ ประกันคุณภาพ ชีวอนามัย และระบบคุณภาพต่างๆ
IM 305
การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6) 3(3-0-6)
Industrial Quality Management
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึก ษาประวั ติค วามเป็ น มาของการควบคุม คุ ณภาพ บทบาทของการควบคุม คุณ ภาพกั บงาน
อุตสาหกรรม หลักการและเทคนิคในการบริหารคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ และการรับรองคุณภาพใน
งานอุตสาหกรรม
IM 401

การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6) 3(3-0-6)
Production Planning and Control
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาถึงระบบการวางแผนการผลิ ตในกระบวนการผลิต การเลือกสถานที่ตั้งโรงงานการควบคุม
คุณภาพและปริมาณ ระบบการบารุงรักษา ระบบการจัดซื้อ ระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือ การคาดคะเน
ความต้องการสินค้า การควบคุมพัสดุคงคลัง การทาสมดุลสายการผลิต ศึกษากรณีตัวอย่างการวางแผนและ
การควบคุมการผลิต
IM 402

การควบคุมคุณภาพ
Quality Control

3(3-0-6) 3(3-0-6)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ต่อเนื่อง)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึก ษาความสาคัญ ของการควบคุณ ภาพ วิว ัฒ นาการคุณ ภาพ สถิติใ นการควบคุม คุณ ภาพ
เครื่องมือ 7 ประการ ในการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุม แผนการสุ่มตัวอย่าง เส้นโค้งโอซี เทคนิคการ
ชักสิ่งตัวอย่าง การตรวจสอบเป็นลอต ค่าใช้จ่ายในการควบคุมคุณภาพ Six sigma การควบคุมคุณภาพ
รวม นโยบายและวัตถุประสงค์เกี่ยวกับคุณภาพ การประกันคุณภาพ
IM 403

จิตวิทยาอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Psychology
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาวิธีการทางอุตสาหกรรมและผลของการปฏิบัติทางอุตสาหกรรมที่มีต่อมนุษย์ทฤษฎีองค์การ
ความเป็นมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ แนวความคิดที่สาคัญของจิตวิทยาและการนาจิตวิทยา
มาประยุกต์กับปัญหาที่น่าสนใจ เช่น ทัศนคติ แรงจูงใจ ความคับข้องใจ ความเหนื่อยล้า ความปลอดภัย
การสื่อสารและการเป็นผู้นา ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาของมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม
IM 404

การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6) 3(3-0-6)
Industrial Safety Management
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาความรู้ ทั่ว ไปเกี่ย วกับ การจัดการความปลอดภัย แนวคิดเกี่ ยวกับการเกิดอุบั ติเหตุและ
ป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาศัยหลักการจัดการความปลอดภัย เทคนิคการตรวจสอบระบบความปลอดภัย
เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัย การควบคุมความสูญเสีย การอบรมความปลอดภัย การจัดระบบ
สารสนเทศความปลอดภัย การประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ความปลอดภัยในการทางาน กฎหมายความ
ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องในการทางาน ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการด้านความปลอดภัย
IM 405

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5) 3(2-2-5)
Industrial Plant Design
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาความคิดเบื้องต้นในการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม ศึกษาเทคนิคการออกแบบผลิตภัณฑ์
การวางแผน และออกแบบกระบวนการผลิตและอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตและกาลังคนการวิเคราะห์
ความต้องการเครื่องจักร การวิเคราะห์ทาเลที่ตั้ง การวิเคราะห์การขนถ่ายวัสดุ และคลังพัสดุ การวิเคราะห์
และตัดสินใจปฏิบัติการวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
BM 304

การจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6) 3(3-0-6)
Logistic and Supply Chain Management
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักการพื้นฐาน และความสาคัญการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อระบบเศรษฐกิจ
และองค์กร การจัดการความเชื่อมโยงแผนการผลิตต่ออุปสงค์และอุปทานของธุรกิจ การจัดซื้อจัดหา การ
จัดการสินค้าคงคลัง การขนถ่ายสินค้า การขนส่ง การกระจายสินค้า ระบบสารสนเทศลอจิสติกส์และโซ่
อุปทาน ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และศึกษากลยุทธ์ลอจิสติกส์และโซ่อุปทานใน
กิจกรรมต่างๆ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ต่อเนื่อง)

กลุ่มวิชาชีพเลือก
MT 401
สหกิจศึกษา
6(0-40-10)
Co-operative Education
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
การปฏิบั ติงานด้านการบริห ารธุร กิจในสถานประกอบการ โดยมีการวางแผนร่ว มกันระหว่าง
สถาบันและสถานประกอบการ นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงานของหน่วยงานนั้น
โดยมีพนักงานที่ปรึกษาที่ส ถานประกอบการมอบหมายให้ ทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา มีการกาหนดลัก ษณะงาน แผนการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษา นักศึกษาจะต้องจัดทารายงาน
ภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน และผ่านการประเมินผลจากอาจารยืที่ปรึกษาโครงการสหกิจศึกษา
หมายเหตุ นักศึกษาต้องผ่านการเตรียมความพร้อม ในเรื่องวิชาชีพจรรยาบรรณ บุคลิกภาพ การ
ท างานเป็ น ที ม และอื่ น ๆ จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 30 ชั่ ว โมง ก่ อ นไปปฏิ บั ติ ง าน ณ สถานประกอบการ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษาปกติ

ไม่มี

MT 402

การฝึกงาน
3(0-40-10)
Job Training
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
การฝึกปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ นักศึกษาต้องเข้าฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลา
ในสถานประกอบการนั้ น โดยมี พ นั ก งานที่ ป รึ ก ษาที่ ส ถานประกอบการมอบหมายให้ ท าหน้ า ที่ ดู แ ล
รับผิดชอบการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา มีการกาหนดลักษณะงาน แผนการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษา
นักศึกษาต้องผ่านการประเมินผลจากสถานประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงาน หลังเส ร็จสิ้น
การฝึกปฏิบัติงาน
MT 403

ปัญหาพิเศษ
3(1-4-4)
Special Problems
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : MT 402 การฝึกงาน
ค้นคว้า ดาเนินการวิจัย วิเคราะห์ จัดทารายงาน ภายใต้การควบคุมและให้คาปรึกษาของอาจารย์
ที่ปรึกษา และมีการนาเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม
IM 306

การจัดการสินค้าคงคลัง
3(3-0-6) 3(3-0-6)
Inventory Management
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลัง ประเภทของสินค้าคงคลัง ต้นทุนเกี่ยวกับสินค้าคงคลังและ
การวัด เหตุผลของการเก็บสินค้าคงคลัง ปัญหาจากการมีสินค้าคงคลัง เทคนิคการพยากรณ์อุปสงค์ วิธีการ
ตรวจนับสินค้าคงคลัง ระบบควบคุมระดับสินค้าคงคลัง และการคานวณปริมาณการสั่งซื้อและจุดสั่งซื้อ
IM 307

สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม
3(2-2-5) 3(2-2-5)
Seminar in Industrial Management
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาการวิเคราะห์และบู รณาการองค์ประกอบของการจัดการอุตสาหกรรมประเด็นปัญหาและ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ต่อเนื่อง)

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการอุตสาหกรรมและปฏิบัติการจัดสัมมนา
IM 308

นวัตกรรมในการจัดการคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3(3-0-6) 3(3-0-6)
Innovation in quality management and productivity
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิธีการปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพในกิจการผลิตสินค้าและบริการ
เทคนิคและเครื่องมือทางสถิติในการควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้า ระบบบริหารคุณภาพและมาตรฐาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม แนวคิดและการวัดผลิตภาพ เทคนิควิธีการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพ การเพิ่มผลิตกับคุณภาพงานและคุณภาพชีวิตในการทางาน
IM 406

จริยธรรมในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6) 3(3-0-6)
Ethics in the Industrial
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาถึงแนวคิดและที่มาของจริ ยธรรม และเหตุผ ลที่ธุรกิจต้อ งมีจริยธรรม รวมทั้งการสร้า ง
จริยธรรมองค์การธุรกิจการบริหารจัดการ เน้นจริยธรรมของผู้บริหาร (Management Ethics) และ
จริยธรรมของพนักงาน (Employee’s Ethics) โดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบด้วย
IM 407

การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
3(2-2-5) 3(2-2-5)
Industrial management technology Research
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ST 101 สถิติ
ศึกษาหลั กการและแนวความคิดในการวิจัย เทคนิควิธีการวิจัย กระบวนการวิจัย การทาเค้า
โครงการวิจัยทางการจัดการอุตสาหกรรม ฝึกปฏิบัติการทาสารนิพนธ์ และนาเสนอรายงานการวิจัย
IM 408

การเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงสถานประกอบการ
3(3-0-6) 3(3-0-6)
Increase productivity and improve workplace
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และความสาคัญ ของการเพิ่มผลผลิตการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์การ
จัดการคุณภาพในการผลิ ตสิน ค้ าและบริการมาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์ ตลอดจนทั้งแนวทางในการปรับปรุง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยใช้เครื่องมือทางสถิติที่นามาใช้ในการเพิ่มผลผลิตและควบคุมคุณภาพ
IM 409

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3(3-0-6) 3(3-0-6)
Industrial Economic
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาความหมาย ประเภทและความสาคัญของอุตสาหกรรมที่มีผลต่อระบบ เศรษฐกิจ แนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและมาตรฐานการลงทุนของเอกชนภายในประเทศ ลักษณะของโครงสร้าง
ของภาคอุตสาหกรรม การตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิต การลงทุน และการเลือกทาเลที่ตั้งของอุตสาหกรรม
แหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบทบาทของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้ในการจัดการอุตสาหกรรม
EN 102

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
English for Business

3(3-0-6)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ต่อเนื่อง)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาคาศัพท์และโครงสร้างภาษาที่ใช้ในเนื้อหาหรือข้อความทางธุรกิจและประยุกต์ใช้เพื่อฝึกอ่าน
เรื่องราวต่างๆในแวดวงธุรกิจ อ่านกราฟ ตาราง แผนภูมิที่แสดงข้อมูลทางธุรกิจ ฝึกเขียนเพื่ออธิบายและให้
ข้อมูล รวมทั้งฝึกและพูดในบริบททางธุรกิจ
BM 302

เทคนิคการจัดการสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Management Techniques
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
แนวคิดทฤษฎีองค์การ ขอบข่ายการศึกษาองค์การและองค์ประกอบในด้านโครงสร้าง วัฒนธรรม
และสิ่ งแวดล้ อมขององค์การ การออกแบบองค์การ แนวคิดด้านการจัดการและกระบวนการจัดการ
เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ เพื่อการบรรลุถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัด
BM 402

การวิจัยธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Research
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาถึงความหมาย ประเภท และขอบเขตของการวิจัยธุรกิจ แนวทางในการจัดทาโครงการธุรกิจ
ปัญหาและข้อสมมุติฐานทางสถิติ การรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์ การแปลความหมาย
โดยศึกษาด้วยวิธีการออกสนามและทาโครงการจริง
BM 407

การบริหารความเสี่ยง
3(3-0-6)
Risk Management
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
หลักการพื้นฐานของความเสี่ยงทางด้านต่างๆ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลของความเสี่ยงต่อ
องค์กร ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะความเสี่ยงทางการเงิน การวัดมูลค่าความเสี่ยง และการ
บริหารความเสี่ยง โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน รวมทั้งการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
BM 408

จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Ethics
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึก ษาถึง แนวคิด และที่ม าของจริ ย ธรรมและเหตุผ ลที่ธุ รกิ จต้ อ งมี จริ ยธรรม รวมทั้ งการสร้ า ง
จริยธรรมองค์การธุรกิจ เน้นจริยธรรมของผู้บริหาร (Management Ethic) และจริยธรรมของพนักงาน
(Employee’s Ethics) โดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบด้วย
วิชาเอกการจัดการธุรกิจ
กลุ่มวิชาชีพบังคับ
BM 201
การจัดการการเงิน
3(3-0-6)
Financial Management
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ในการจัดการทางการเงิน สาหรับการวิเคราะห์และตัดสินใจทางการ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ต่อเนื่อง)

เงิน ผลตอบแทนที่คาดหวังและความเสี่ยง การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ โครงสร้างเงินทุนและต้นทุน
เงินทุน การจัดหาเงินทุนระยะยาว นโยบายเงินปันผล และการรวมกิจการ
BM 202

การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Accounting for Management
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
บทบาทของการบั ญ ชีบ ริ ห าร การบั ญ ชี ต้น ทุ น ต้ น ทุน มาตรฐาน การคิด ต้ น ทุ น ตามกิ จ กรรม
การงบประมาณ การงบประมาณยื ด หยุ่ น การวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น -ปริ ม าณ-ก าไร การบั ญ ชี ต ามความ
รับผิ ดชอบ การจัดทารายงานตามส่ วนงาน การกาหนดราคา การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการ
จัดการ
BM 203

การตลาดและการประยุกต์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์
3(3-0-6)
Commercializing and Marketing of Innovations
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การจั ด การการตลาดเชิ ง กลยุ ท ธ์ ส าหรั บ การประกอบการค้ า พาณิ ช ย์
อิเล็คทรอนิคส์ หัวข้อในการบรรยายรวมไปถึง การริเริ่มธุรกิจพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์ การวิเคราะห์โอกาส
ทางการตลาด และกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดอย่างมีศักยภาพของธุรกิจพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์
BM 206

ภาวะผู้นาและการพัฒนาทีมงาน
3(3-0-6)
Leadership and Team Development
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นา บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผู้นา การสร้างทีมงานและ
การทางานเป็นทีม หลักการและทฤษฎีการจัดการ การจัดการตัวเอง การจัดการกับภาวะวิกฤต การจัดการ
กับการเปลี่ยนแปลง การจัดการกับความขัดแย้ง การจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวทางในการพัฒนาทักษะการ
เป็นผู้นา และการจัดการ
BM 207

การบริหารการผลิต
3(3-0-6)
Production Management
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ความหมายและความสาคัญของกระบวนการผลิตความเกี่ยวพันระหว่างหน้าที่ต่างๆ ในการจัดการ
ผลิตอันได้แก่ การเลือกทาเลที่ตั้งโรงงาน การวางแผนผังโรงงาน การพยากรณ์ความต้องการ การวางแผน
กระบวนการผลิต การวางแผนกาลังการผลิต การออกแบบงาน การวิเคราะห์วิธีทางาน การกาหนด
มาตรฐานการผลิต การควบคุมคุณภาพ การควบคุมสินค้าคงคลัง การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
BM 301

การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการ
3(3-0-6)
Feasibility Study and Project Evaluation
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาลักษณะของงานโครงการ การเขียนโครงการ การเขียนโครงการในรูปตรรกะ เทคนิคการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ เทคนิคผังข่ายงาน การกากับโครงการ และการประเมินผลโครงการ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ต่อเนื่อง)

BM 304

การจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6) 3(3-0-6)
Logistic and Supply Chain Management
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักการพื้นฐาน และความสาคัญการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อระบบเศรษฐกิจ
และองค์กร การจัดการความเชื่อมโยงแผนการผลิตต่ออุปสงค์และอุปทานของธุรกิจ การจัดซื้อจัดหา การ
จัดการสินค้าคงคลัง การขนถ่ายสินค้า การขนส่ง การกระจายสินค้า ระบบสารสนเทศลอจิสติกส์และโซ่
อุปทาน ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และศึกษากลยุทธ์ลอจิสติกส์และโซ่อุปทานใน
กิจกรรมต่างๆ
BM 401

การภาษีอากร
3(3-0-6)
Taxation
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร แนวคิดและบทบาทของภาษีอากรในส่วนที่เกี่ยวเนื่อง กับนโยบาย
การคลั ง ของรั ฐ หลั ก การและวิ ธี ก ารประเมิ น ภาษี ภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดา ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์และมหรสพ ภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากรและภาษีอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจ
BM 402

การวิจัยธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Research
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาถึงความหมาย ประเภท และขอบเขตของการวิจัยธุรกิจ แนวทางในการจัดทาโครงการธุรกิจ
ปัญหาและข้อสมมุติฐานทางสถิติ การรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์ การแปลความหมาย
โดยศึกษาด้วยวิธีการออกสนามและทาโครงการจริง
SA 412

3(3-0-6)
การจัดการกับความเครียด
Stress Management
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเครียด สาเหตุที่ทาให้เกิดความเครียด อาการของความเครียด
การลดแรงกดดันทางความเครียด การเรียนรู้ศิลปะแห่งการผ่อนคลายอารมณ์เครียด การฝึกสมาธิให้เป็น
คนใจเย็น การปรับปรุงวิถีการดารงชีวิต ความรักและรอยยิ้ม เทคนิคการคลายเครียด ความช่วยเหลือจาก
มืออาชีพ การธารงรักษาสุขภาพและความปลอดภัย วิธีคลายเครียด ศิลปะในการดาเนินชีวิตการเสริมสร้าง
ความภาคภูมิใจในตนเอง การเสริมสร้างพัฒนาการทางสังคม
SA 422

เทคนิคการจัดประชุมสัมมนาและการจัดอบรม
3(3-0-6)
Training and Seminar Technique
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาประเภทของการฝึกอบรม ขั้นตอนในการฝึกอบรม เทคนิค และวิธีการฝึกอบรม อุปกรณ์
และเครื่องมือเครื่องใช้ที่จาเป็นสาหรับการฝึกอบรม หน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นผู้ประสานงาน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ต่อเนื่อง)

ในการฝึกอบรม วิธีการส ารวจความต้องการ การคานวณค่าใช้จ่าย การเขียนโครงการฝึ กอบรม การ
ประเมิน ผลโครงการฝึกอบรมและการจัดประชุม วิธีการฝึกอบรม เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในขณะฝึกอบรม
เทคนิคในการนาเสนอและการฝึกอบรมการพูดในที่ประชุมหรือในที่สาธารณะ
กลุ่มวิชาชีพเลือก
MT 401
สหกิจศึกษา
6(0-40-10)
Co-operative Education
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
การปฏิบั ติงานด้านการบริห ารธุรกิจในสถานประกอบการ โดยมีการวางแผนร่ว มกันระหว่าง
สถาบันและสถานประกอบการ นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงานของหน่วยงานนั้น
โดยมีพนักงานที่ปรึกษาที่ส ถานประกอบการมอบหมายให้ ทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา มีการกาหนดลักษณะงาน แผนการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษา นักศึกษาจะต้องจัดทารายงาน
ภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน และผ่านการประเมินผลจากอาจารยืที่ปรึกษาโครงการสหกิจศึกษา
หมายเหตุ นักศึกษาต้องผ่านการเตรียมความพร้อม ในเรื่องวิชาชีพจรรยาบรรณ บุคลิกภาพ การ
ท างานเป็ น ที ม และอื่ น ๆ จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 30 ชั่ ว โมง ก่ อ นไปปฏิ บั ติ ง าน ณ สถานประกอบการ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษาปกติ
MT 402

การฝึกงาน
3(0-40-0)
Job Training
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
การฝึกปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ นักศึกษาต้องเข้าฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลา
ในสถานประกอบการนั้ น โดยมี พ นั ก งานที่ ป รึ ก ษาที่ ส ถานประกอบการมอบหมายให้ ท าหน้ า ที่ ดู แ ล
รับผิดชอบการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา มีการกาหนดลักษณะงาน แผนการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษา
นักศึกษาต้องผ่านการประเมินผลจากสถานประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงาน หลังเสร็จสิ้น
การฝึกปฏิบัติงาน
MT 403

ปัญหาพิเศษ
3(1-4-4)
Special Problems
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : MT 402 การฝึกงาน
ค้นคว้า ดาเนินการวิจัย วิเคราะห์ จัดทารายงาน ภายใต้การควบคุมและให้คาปรึกษาของอาจารย์
ที่ปรึกษา และมีการนาเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม
BM 205

การบริหารความขัดแย้งในองค์การ
3(3-0-6)
Organization Conflict Management
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ความหมายความขัดแย้ง ความสาคัญของการบริหารความขัดแย้ง ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดความ
ขัดแย้ง แนวคิด ทฤษฎีและองค์ประกอบของความขัดแย้งใน องค์การความร่วมมือ การแข่งขันและความ
ไว้วางใจของบุคคลในองค์กรความเครียด และความขัดแย้ง วิธีการเจรจาต่อรองและการแก้ปัญหาความ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ต่อเนื่อง)

ขัดแย้งในแต่ละสถานการณ์
BM 302

เทคนิคการจัดการสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Management Techniques
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
แนวคิดทฤษฎีองค์การ ขอบข่ายการศึกษาองค์การและองค์ประกอบในด้านโครงสร้าง วัฒนธรรม
และสิ่ งแวดล้ อมขององค์การ การออกแบบองค์การ แนวคิดด้านการจัดการและกระบวนการจัดการ
เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ เพื่อการบรรลุถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัด
BM 406

การจัดซื้อและการเจรจาต่อรอง
3(3-0-6)
Purchasing and Negotiations
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
วิวั ฒ นาการการจั ดซื้ อและจั ดหา ขั้ นตอนการจัด ซื้ อและระบบสารสนเทศ คุณ สมบั ติใ นด้ า น
คุณภาพและการตรวจสอบ ปริมาณและการส่ง มอบ การเลือกผู้จัดหา หารกาหนดราคาซื้อและการเจรจา
ต่อรอง การจัดการด้านการขนส่ง การซื้อระหว่างประเทศ การซื้อของรัฐ การจัดหาสินทรัพย์ประเภททุน
และบริการ การวิจัยด้านการจัดซื้อ กลยุทธ์ในการจัดการการจัดซื้อและจัดหา
BM 407

การบริหารความเสี่ยง
3(3-0-6)
Risk Management
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
หลักการพื้นฐานของความเสี่ยงทางด้านต่างๆ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลของความเสี่ยงต่อ
องค์กร ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะความเสี่ยงทางการเงิน การวัดมูลค่าความเสี่ยง และการ
บริหารความเสี่ยง โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน รวมทั้งการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
BM 408

จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Ethics
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึก ษาถึง แนวคิด และที่ม าของจริ ย ธรรมและเหตุผ ลที่ธุ รกิ จต้ อ งมี จริ ยธรรม รวมทั้ งการสร้ า ง
จริยธรรมองค์การธุรกิจ เน้นจริยธรรมของผู้บริหาร (Management Ethic) และจริยธรรมของพนักงาน
(Employee’s Ethics) โดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบด้วย
BM 409

การพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Organization Development and Change
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลง หลักการ
บริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร์ องค์ประกอบพื้นฐานของกระบวนการพัฒนาองค์การ การวินิจฉัยปัญหา
และความต้องการในการปรับเปลี่ยนองค์การ การออกแบบองค์การ การสร้างวัฒนธรรมองค์การ การสร้าง
ทีมงาน การบริหารความขัดแย้ง เครื่ องมือหรือเทคนิคที่ใช้การพัฒนาองค์การ และการประเมินผลการ
พัฒนาองค์การ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ต่อเนื่อง)

BM 410

การตลาดบริการ
3(3-0-6)
Service Marketing
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาลักษณะเฉพาะของตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคสาหรับผลิตภัณฑ์บริการ ลักษณะเฉพาะ
ของผลิตภัณฑ์บริการที่แตกต่างจากสินค้า การกาหนดส่วนประสมทางการตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์บริการต่างๆ
กลยุทธ์การตลาดบริการขององค์กรธุรกิจต่างๆ ที่ดาเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการ เช่น สถาบันการเงิน
ธนาคาร บริษัทประกันภัย บริษัทขนส่ง กิจการโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอื่นๆ
BM 411

การทาธุรกิจกับประเทศอาเซียน
3(3-0-6)
Business with Asian
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ระบบธุรกิจ และสภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศในอาเซียน มูลเหตุจูงใจในการทาธุรกิจ
ระหว่างประเทศในอาเซียน การควบคุมและส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศในอาเซียน กฎหมายระหว่าง
ประเทศ ศึกษาโครงสร้างและการดาเนินงานของบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศในอาเซียน
BM 412

การสื่อสารในองค์การ
3(3-0-6)
Organization Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด ทฤษฎี ด้ า นการสื่ อ สาร โดยเน้ น การสื่ อ สารในองค์ ก ร และการสื่ อ สาร เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์องค์กร รวมทั้งฝึกการวางแผนและการประเมินผลการสื่อสาร เพื่อให้เกิดการสื่อสารภายใน
องค์กรอย่างทั่วถึงในทุกระดับและส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรให้กับกลุ่มเป้าหมายภายนอกองค์กร
อย่างกว้างขวาง
BM 413

การเขียนแผนธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Plan
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
การศึกษาวิธีการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ การจัดทาแผนธุรกิจ เพื่อดาเนินงานและจัดหาแหล่ง
เงินทุน การหาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการประกอบการ ตลอดจนเรียนรู้
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยการนาเสนอโครงการและฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ
BM 414

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และโอกาสทางการตลาด
3(3-0-6)
New Product Development and Market Opportunity
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
การพัฒนาและการแนะนาผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ความหมายของผลิตภัณฑ์ใหม่ ขั้นตอนของการพั ฒนา
ผลิ ตภัณฑ์ใหม่ เทคนิ คในการประเมินความน่าสนใจของประเภทผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาขนาดของตลาด
สถานภาพทางการแข่งขัน รวมทั้งความสอดคล้องกันของผลิตภัณฑ์ใหม่กับความสามารถขององค์การ การ
บริหารผลิตภัณฑ์ใหม่ การวัดผลการดาเนินงานของผลิตภัณฑ์ใหม่ การทดสอบตลาดในการตรวจสอบความ
เป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ใหม่ การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ต่อเนื่อง)

คุณสมบัติของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ใหม่
BM 415

การจัดการธุรกิจชุมชน
3(3-0-6)
Community Business Management
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
กระบวนการบริหารการจัดการ การบริหารการตลาด การบริหารการเงินการบัญชี การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการผลิต การบริหารเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร ปัจจัยภายในและภายนอก
ที่มีผลต่อความสาเร็จของธุรกิจชุมชน ปัญหาต่างๆที่เป็นอุปสรรคในการจัดการธุรกิจชุมชน
BM 416

การบริหารสานักงาน
3(3-0-6)
Office Management
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานของสานักงาน บทบาทของการจัดสานักงาน งานสาร
บรรณ งานพั ส ดุ การวางแผนผั งและระเบี ยบวิ ธีปฏิ บัติข องงานส านัก งาน การจัด สถานที่ท างานการ
อานวยการ พนักงานการควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพ
BM 417

การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Financial Management
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศ วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก แหล่งที่มาและ
ที่ใช้ไปของเงินทุนในกิจกรรมต่างๆ อัตราแลกเปลี่ยนและเครื่องมือในการกาหนดอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึง
การจัดการความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
BM 418

การตลาดระดับโลก
3(3-0-6)
Global Marketing
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ทฤษฎี การค้ าระหว่ างประเทศ หลั กการ แนวคิ ด และการจั ดการการตลาดระหว่ างประเทศ
สภาพแวดล้อมและองค์กรระหว่างประเทศ พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดโลก การตัดสินใจเลือกตลาดระหว่าง
ประเทศ การวางแผนกลยุทธ์การตลาดโลก การจัดองค์กรการตลาดโลก การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด
การประเมินผลและการควบคุมการตลาดโลก วิธีการนาเข้าและส่งออก วิธีดาเนินการเกี่ยวกับการประกันภัย
วิธีการชาระเงินในการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการค้าระหว่างประเทศ
BM 419

การส่งเสริมการตลาดเพื่อการส่งออก
3(3-0-6)
Marketing Promotion for Export
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาเกี่ย วกับ ความหมายของการตลาดเพื่อการส่ งออก ประโยชน์ข องการส่ งออกต่อ ระบบ
เศรษฐกิจส่วนรวม ลักษณะของตลาดต่างประเทศ ความต้องการของตลาดแยกตามกลุ่มการเลือกและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก การวิเคราะห์ช่องทางการจาหน่ายและการเลือกช่องทางการ
จาหน่ายต่างประเทศ เทคนิคการหาตลาดต่างประเทศ การคิดต้นทุนและการกาหนดราคาสินค้าเพื่อการ
ส่งออก การส่งเสริมการตลาดสินค้าเพื่อการส่งออกในตลาดต่างประเทศ การส่งเสริมและการพัฒนาการ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ต่อเนื่อง)

ส่งออกของภาครัฐบาลและภาคเอกชน
BM 420

การประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Public Relation
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาขอบเขต บทบาทและความสาคัญของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การ
วางแผนรณรงค์และการกาหนดกลยุทธ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ให้สอดรับกับ
สภาพแวดล้อมทางการตลาดระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย
รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อให้การดาเนินงานโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์บรรลุเป้าหมายตามต้องการ
BA 307

พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
Customer Behavior
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยที่มีอิทธิต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภครูปแบบ
ต่างๆ ของกระบวนการตัดสินใจซื้อ มูลเหตุจูงใจการซื้อทั้งทางตรงและทางอ้อม อิทธิพลของสังคมและ
วัฒนธรรมที่มีต่อการซื้อ
EN 102

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6)
English for Business
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
ศึกษาคาศัพท์และโครงสร้างภาษาที่ใช้ในเนื้อหาหรือข้อความทางธุรกิจและประยุกต์ใช้เพื่อฝึกอ่าน
เรื่องราวต่างๆในแวดวงธุรกิจ อ่านกราฟ ตาราง แผนภูมิที่แสดงข้อมูลทางธุรกิจ ฝึกเขียนเพื่ออธิบายและให้
ข้อมูล รวมทั้งฝึกและพูดในบริบททางธุรกิจ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ต่อเนื่อง)

