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หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาเทคโนโลยกีารจดัการทางวศิวกรรม 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

97701 การวจิยั การพฒันา และนวตักรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Research, Development and Innovation 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหนั้กศกึษามีความรู ้ความเขา้ใจในแนวคดิเกี่ยวกับสถติ ิระเบียบวธิีวจิัย และกระบวนการสรา้ง

นวตักรรม 

2. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถน าความรูด้า้นระเบียบวธิีวจัิยและเครื่องมือวจัิยมาใชใ้นการวางแผน และ

ออกแบบวธิกีารวจิัยทางดา้นวทิยาศาสตร ์วศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูท้างระเบยีบวธิวีจิัย สถติวิเิคราะห ์รูปแบบของการวจิัย ขัน้ตอนการวจิัย การก าหนดประชากรและ

กลุ่มตัวอย่าง การเตรียมเครื่องมือในการวจิัย การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ การรวบรวมขอ้มูล การควบคุมความ

ผดิพลาดของขอ้มลู การเลอืกสถติสิ าหรับวเิคราะหข์อ้มลู การออกแบบการทดลอง กระบวนวธิวีจิัย การจัดท าโครง

ร่างการวจิัยทางดา้นวจิัยดา้นวทิยาศาสตร ์วศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและหลักการวเิคราะหว์จิารณ์งานวจิัย 

วธิกีารสรา้งนวัตกรรม รูปแบบองคก์รนวัตกรรม แนวคดินวัตกรรมแบบประหยัด การจัดการความเสีย่งในการวจัิย การ

สรา้งประโยชนจ์ากเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

97702 ระบบการผลติทีช่าญฉลาดและเครือ่งจกัรกลอจัฉรยิะ (6 หนว่ยกติ) 

 Smart Manufacturing and Intelligence Machine 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจองคป์ระกอบ และแนวคดิของระบบการผลติทีช่าญฉลาดและ

เครือ่งจักรกลอจัฉรยิะ 

2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถวเิคราะห ์เลอืกใชร้ะบบการผลติทีช่าญฉลาดและเครือ่งจักรกลอจัฉรยิะ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะห์ความตอ้งการในระบบการผลติ ระบบวัดคุมการผลติอุตสาหกรรม ระบบหุ่นยนตท์างการผลติ 

แนวคดิการออกแบบระบบการผลติทีช่าญฉลาด การออกแบบเพื่อความง่ายต่อการบ ารุงรักษา การออกแบบระบบ

อัตโนมัตแิละการควบคมุเครือ่งจักรกลอัจฉรยิะ ปัญญาประดษิฐใ์นระบบการผลติ อนิเทอรเ์น็ตของสรรพสิง่ในงาน

อุตสาหกรรม การประเมินความคุม้ค่าในการลงทุนระบบการผลติที่ทันสมัยต่อผลลัพธ์ที่กลับคืนมา รวมทัง้การ

วางแผนพัฒนาบคุลากรเพือ่รองรับเทคโนโลยทีีท่นัสมัย 

97703 ระบบการผลติบรรจภุณัฑอ์ยา่งย ัง่ยนื (6 หนว่ยกติ) 

 Sustainable Packaging Production System 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบการผลติบรรจภุัณฑ ์

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถเลอืกใชว้สัดสุ าหรับบรรจภุัณฑใ์นการเพิม่มลูคา่สนิคา้ 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถบรูณาการระบบการผลติบรรจภุัณฑอ์ยา่งย่ังยนื 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 เทคโนโลยีการผลิตวัสดุ การดัดแปรวัสดุเพื่อการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน ปัจจัยที่มีผลต่อการ

เลือกใชว้ัสดุบรรจุภัณฑ์ รวมถึงกลไกการซึมผ่านไดข้องก๊าซและของเหลว  การวเิคราะห์แนวความคิดทาง

การตลาดและจติวทิยาของผูบ้รโิภคเพือ่สรา้งโอกาสในการออกแบบบรรจุภัณฑอ์ย่างยั่งยนื ครอบคลมุดา้นการยศาสตร์ 

(เออรโ์กโนมกิส)์ การออกแบบยูนิเวอรซ์ัสครอบคลุมผูบ้รโิภคหลายกลุ่มรวมทัง้ผูส้งูวัย การออกแบบบรรจุภัณฑ์

โดยใชแ้นวความคดิตลอดวัฏจักรชวีติและการประเมนิวัฏจักรชวีติเป็นแนวทาง เทคโนโลยกีารผลติสิง่พมิพ์บรรจุ

ภัณฑแ์ละสายการผลติ เทคโนโลยสีะอาด ระบบนิเวศอุตสาหกรรม การควบคุมการผลติ การเพิม่ประสทิธผิลและ

ประสทิธภิาพตลอดโซ่อุปทาน เทคโนโลยีการสบืยอ้นกลับ ปัจจัยทีม่ีผลต่อคุณภาพของบรรจุภัณฑใ์นระบบการ

กระจายสนิคา้ พลศาสตรก์ารบรรจ ุความสมัพันธร์ะหวา่งเทคโนโลยกีารผลติสิง่พมิพบ์รรจภุัณฑก์ับการบรรจ ุ

97704 เทคโนโลยแีละระบบคณุภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร (6 หนว่ยกติ) 

 Technology and Quality System in Food Industry 

 วตัถปุระสงค ์ 

1. เพื่อใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ หลักการและขอ้ก าหนดเกีย่วกับเทคโนโลยี

และระบบคณุภาพทางอตุสาหกรรมอาหาร 

2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถวเิคราะหแ์ละประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมสมัยใหมใ่นอตุสาหกรรมอาหาร 

3. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถประยุกตห์ลักการและมาตรฐานการจัดการคณุภาพ สขุลักษณะและความปลอดภัย

ของอาหารในอตุสาหกรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการเกีย่วกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อการพัฒนางานทางอุตสาหกรรม

อาหาร ครอบคลมุถงึกระบวนการหลังการเก็บเกีย่ว การแปรรูป การบรรจแุละการกระจายสนิคา้ โดยเนน้การประยกุต์

ดา้นการผลติและพัฒนาผลติภัณฑ์ อุตสาหกรรมอาหาร แนวคดิเกีย่วกับคุณภาพ สขุลักษณะและความปลอดภัย

ของอาหาร ครอบคลุมถงึเรือ่งของหลักการนานาชาตทิีเ่กีย่วขอ้งและการประยุกตม์าตรฐานการจัดการนานาชาตทิี่

เกีย่วกบัคณุภาพ สขุลกัษณะและความปลอดภัยของผลติภัณฑใ์นอตุสาหกรรมการผลติและการบรกิารอาหาร 

97705 เทคโนโลยนีวตักรรมวสัดุ (6 หนว่ยกติ) 

 Innovative Material Technology 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหนั้กศกึษาเขา้ใจสมบัตขิองวัสดทุีใ่ชใ้นอตุสาหกรรม 

2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถวเิคราะหแ์ละออกแบบวสัดใุหมใ่นอตุสาหกรรม 

3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถประยกุตใ์ชว้สัดใุหมใ่นอตุสาหกรรม 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประเภทและสมบัตขิองวัสดุ เทคนิคการวเิคราะห์และออกแบบวัสดุที่ใชใ้นอุตสาหกรรม ระบบและ

เทคโนโลยกีารผลติวัสดอุตุสาหกรรม วศิวกรรมยอ้นรอย กระบวนการผลติวัสดใุหม่ นาโนเทคโนโลย ีระบบควบคมุ

คุณภาพและมาตรฐานการผลติวัสดุอุตสาหกรรม ปัจจัยทีม่ผีลต่อการประยุกตใ์ชว้ัสดุในอุตสาหกรรม เทคโนโลยี

การออกแบบวัสดุใหม่ วัสดุชาญฉลาด วัสดุชีวภาพ วัสดุขั ้นสูง บูรณาการการออกแบบและประยุกต์วัสดุ

อตุสาหกรรม 
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97706 การจดัการทางวศิวกรรมและการพฒันากระบวนการ (6 หนว่ยกติ) 

 Engineering Management and Process Development 

วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษาเขา้ใจวธิกีารจัดการทางวศิวกรรมและการพัฒนากระบวนการผลติในอตุสาหกรรม 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถประยกุตใ์ชแ้นวคดิในการพัฒนาระบบการผลติอตุสาหกรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประเภทของระบบการผลติ การออกแบบกระบวนการผลติ การวางแผนการผลติ การควบคมุการผลติ โซ่

อปุทานและการจัดการระบบลอจสิตกิส ์การตัดสนิใจดา้นการผลติ การจัดการความผันแปรในระบบการผลติ ขัน้ตอน

การแกไ้ขปัญหาดา้นการผลติ การพัฒนาระบบการผลติโดยวธิกีารเพิ่มผลติภาพการผลติ การศกึษาและวเิคราะห์

ปัญหาทางการผลติอตุสาหกรรม ระบบการผลติแบบลนี เทคนคิในการจัดการความสญูเปลา่ในระบบการผลติ การ

ควบคุมความผันแปรในการผลติดว้ยระบบซกิซซ์กิซ์มาร์ แนวคดิระบบการผลติในยุคอุตสาหกรรม 4.0 และการ

จัดการ คณุธรรมจรยิธรรมในการจัดการและพัฒนาระบบการผลติอตุสาหกรรม 

97707 การออกแบบผลติภณัฑแ์ละระบบการผลติทีย่ ัง่ยนื (6 หนว่ยกติ) 

 Sustainable Product Design and Manufacturing System 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหนั้กศกึษาไดรั้บความรูใ้นการออกแบบผลติภัณฑแ์ละระบบการผลติทีย่ั่งยนื 

2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถวเิคราะหค์วามตอ้งการ ออกแบบผลติภัณฑ ์และระบบการผลติทีย่ั่งยนื 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

หลักการออกแบบผลติภัณฑท์ีย่ั่งยนื กระบวนการและเทคนิคการออกแบบทางวศิวกรรม การออกแบบ

เพื่อการผลติและการประกอบ การแปลงหนา้ทีผ่ลติภัณฑเ์ชงิคณุภาพ การออกแบบดว้ยวศิวกรรมคันไซ การออกแบบที่

ค านึงถงึการยศาสตร ์การออกแบบส าหรับคนทุกชว่งวัย แนวคดิระบบการผลติแบบยั่งยนื แนวคดิระบบเศรษฐกจิ

แบบหมนุเวยีน การออกแบบกระบวนการแปรรูปและระบบการผลติแบบยั่งยนื การวเิคราะหแ์นวความคดิทางการตลาด

และจติวทิยาของผูบ้รโิภคเพื่อสรา้งโอกาสในการออกแบบผลติภัณฑท์ีย่ั่งยนื การประเมนิวัฏจักรชวีติผลติภัณฑ ์การใช ้

เทคโนโลยสีะอาดในการผลติ การประเมนิค่าใชจ้่ายตลอดอายุผลติภัณฑ ์ระบบนิเวศอุตสาหกรรม และระบบการ

จัดการของเสยีอตุสาหกรรม 

97708 การจดัการเชงิกลยทุธแ์ละการตดัสนิใจทางวศิวกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Strategic Management and Decision Making for Engineering 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการเชงิกลยทุธใ์นอตุสาหกรรม 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถวเิคราะหแ์ละประยุกตใ์ชเ้ครือ่งมอืในการตดัสนิใจทางวศิวกรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

  กลยุทธแ์ละนโยบายทางธุรกจิ การวางยุทธศาสตรแ์ละการวางแผนปฏบิัตงิานใหบ้รรลุเป้าหมายของ

ธุรกจิ การวเิคราะห์ปัจจัยทางธุรกจิ และกลยุทธ์ต่างๆ ทีใ่ชใ้นการจัดการธุรกจิ การจัดการดา้นคุณภาพและความเสีย่ง 

ประเด็นปัญหาในการตัดสนิใจ องคป์ระกอบในการตัดสนิใจ วธิกีารตัดสนิใจในการจัดการ กระบวนการและเทคนิค

ในการพัฒนาตัวเลอืกในการตัดสนิใจ เทคนคิในการวเิคราะหแ์ละการตัดสนิใจทางธรุกจิ การตัดสนิใจภายใตข้อ้มูล 

และวธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่ 
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97797 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (เทคโนโลยกีารจดัการทางวศิวกรรม) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Engineering Management Technology)  

วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศกึษามทีักษะและประสบการณ์ในการแสวงหาความรูด้ว้ยกระบวนการศกึษาจากชดุวชิา

ตา่งๆ ในหลกัสตูร และแหลง่ประโยชน์อืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับเทคโนโลยกีารจัดการทางวศิวกรรมมาใช ้

 2. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถศกึษาวจัิยปัญหาทางดา้นเทคโนโลยกีารจัดการทางวศิวกรรม และ/หรือ

หัวขอ้ทีนั่กศกึษาสนใจเป็นพเิศษ และเกีย่วขอ้งกบังานทีป่ฏบิตั ิ

ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาส าหรับการวเิคราะหห์รอืวจัิยดา้นเทคโนโลยกีารจัดการทางวศิวกรรม การเขยีนโครงการ

คน้ควา้อสิระ การเสนอโครงการคน้ควา้อสิระ การวเิคราะหว์รรณกรรมหรอืเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกับเรื่องทีจ่ะท าการ

วเิคราะห ์การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลู การสรุปผล และการเขยีนรายงานการคน้ควา้อสิระ  

97798 วทิยานพินธ ์(เทคโนโลยกีารจดัการทางวศิวกรรม) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Engineering Management Technology) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้

 3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

 6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

 8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวจัิยส าหรับวทิยานิพนธ์ทัง้การวจัิยเชงิปริมาณและเชงิ

คุณภาพ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ์ การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ์ การเขยีน

รายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

97799 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติ (6 หนว่ยกติ) 

 เทคโนโลยกีารจดัการทางวศิวกรรม  

 Graduate Professional Experience in Engineering Management Technology 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เพิม่พูนความรูแ้ละแลกเปลีย่นประสบการณ์วชิาชพี 

2. เพือ่เสรมิสรา้งทศันคตทิีด่ตีอ่การประกอบวชิาชพี 

3. เพือ่พัฒนาภาวะผูน้ าในวชิาชพี 

4. เพือ่สง่เสรมิทกัษะในการแกไ้ขปัญหาและการท างานเป็นทมี 

5. เพือ่เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพี 
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ค าอธบิายชุดวชิา 

 การแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีรวมถงึเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง

กับการด าเนนิงานในอุตสาหกรรม และเทคโนโลยคีอมพวิเตอรท์ีม่สีว่นส าคัญตอ่การพัฒนาประเทศ การพัฒนาตนเอง

ใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสมส าหรับการเป็นผูน้ าทางวชิาการในวชิาชพี การสง่เสรมิมนุษยสมัพันธ ์การพัฒนาทักษะในการ

แกไ้ขและการท างานเป็นทมี การเสรมิสรา้งและเพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสม 
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