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หล ักสูตรวิทยาศาสตรบ ัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการจ ัดการทางวิศวกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97701

การวิจ ัย การพ ัฒนา และนว ัตกรรม

(6 หน่วยกิต)

Research, Development and Innovation
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อให ้นั กศึกษามีความรู ้ ความเข ้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับสถิต ิ ระเบียบวิธ ีว จ
ิ ั ย และกระบวนการสร ้าง
นวัตกรรม
2. เพื่อ ให ้นั กศึกษาสามารถน าความรู ้ด ้านระเบียบวิธ ีว จ
ิ ั ยและเครื่องมือวิจั ยมาใช ้ในการวางแผน และ
ออกแบบวิธก
ี ารวิจัยทางด ้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
คาอธิบายชุดวิชา
ความรู ้ทางระเบียบวิธวี จ
ิ ัย สถิตวิ เิ คราะห์ รูปแบบของการวิจัย ขัน
้ ตอนการวิจัย การกาหนดประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง การเตรียมเครื่องมือในการวิจั ย การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ การรวบรวมข ้อมูล การควบคุม ความ
ผิดพลาดของข ้อมูล การเลือกสถิตส
ิ าหรับวิเคราะห์ข ้อมูล การออกแบบการทดลอง กระบวนวิธวี จ
ิ ัย การจัดทาโครง
ร่างการวิจัยทางด ้านวิจัยด ้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และหลักการวิเคราะห์วจ
ิ ารณ์งานวิจัย
่ งในการวิจัย การ
วิธก
ี ารสร ้างนวัตกรรม รูปแบบองค์กรนวัตกรรม แนวคิดนวัตกรรมแบบประหยัด การจัดการความเสีย
สร ้างประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
97702

ระบบการผลิตทีช
่ าญฉลาดและเครือ
่ งจ ักรกลอ ัจฉริยะ

(6 หน่วยกิต)

Smart Manufacturing and Intelligence Machine
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อให ้นั กศึกษามีความรู ้ความเข ้าใจองค์ประกอบ และแนวคิดของระบบการผลิตทีช
่ าญฉลาดและ
เครือ
่ งจักรกลอัจฉริยะ
2. เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ เลือกใช ้ระบบการผลิตทีช
่ าญฉลาดและเครือ
่ งจักรกลอัจฉริยะ
คาอธิบายชุดวิชา
การวิเคราะห์ความต ้องการในระบบการผลิต ระบบวัดคุมการผลิตอุตสาหกรรม ระบบหุ่นยนต์ทางการผลิต
แนวคิดการออกแบบระบบการผลิตทีช
่ าญฉลาด การออกแบบเพื่อความง่ายต่อการบารุงรักษา การออกแบบระบบ
อัตโนมัตแ
ิ ละการควบคุมเครือ
่ งจักรกลอัจฉริยะ ปั ญญาประดิษฐ์ในระบบการผลิต อินเทอร์เน็ ตของสรรพสิง่ ในงาน
อุต สาหกรรม การประเมิน ความคุ ้มค่าในการลงทุ น ระบบการผลิต ที่ทั น สมั ย ต่อ ผลลั พ ธ์ท ี่ก ลั บ คืน มา รวมทั ง้ การ
วางแผนพัฒนาบุคลากรเพือ
่ รองรับเทคโนโลยีทท
ี่ น
ั สมัย
97703

ระบบการผลิตบรรจุภ ัณฑ์อย่างยง่ ั ยืน
Sustainable Packaging Production System
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์
2. เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถเลือกใช ้วัสดุสาหรับบรรจุภัณฑ์ในการเพิม
่ มูลค่าสินค ้า
3. เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถบูรณาการระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน

(6 หน่วยกิต)

2
คาอธิบายชุดวิชา
เทคโนโลยีก ารผลิต วั ส ดุ การดั ด แปรวัส ดุ เพื่ อ การผลิต บรรจุ ภั ณ ฑ์อ ย่ า งยั่ ง ยืน ปั จ จั ย ที่ม ีผ ลต่อ การ
เลือ กใช ้วั ส ดุบ รรจุ ภั ณ ฑ์ รวมถึง กลไกการซึม ผ่ า นได ้ของก๊ า ซและของเหลว การวิเคราะห์ แ นวความคิด ทาง
การตลาดและจิตวิทยาของผู ้บริโภคเพือ
่ สร ้างโอกาสในการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน ครอบคลุมด ้านการยศาสตร์
(เออร์โกโนมิก ส์) การออกแบบยูนิเวอร์ซัสครอบคลุมผู ้บริโภคหลายกลุ่มรวมทัง้ ผู ้สูงวัย การออกแบบบรรจุภัณ ฑ์
โดยใช ้แนวความคิดตลอดวัฏจักรชีวต
ิ และการประเมิน วัฏจักรชีวต
ิ เป็ นแนวทาง เทคโนโลยีการผลิตสิง่ พิมพ์บ รรจุ
ภัณ ฑ์และสายการผลิต เทคโนโลยีสะอาด ระบบนิเวศอุตสาหกรรม การควบคุมการผลิต การเพิม
่ ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภ าพตลอดโซ่อุป ทาน เทคโนโลยีการสืบย ้อนกลับ ปั จจัย ทีม
่ ีผลต่อคุณ ภาพของบรรจุภัณ ฑ์ในระบบการ
กระจายสินค ้า พลศาสตร์การบรรจุ ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีการผลิตสิง่ พิมพ์บรรจุภัณฑ์กับการบรรจุ
97704

เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร

(6 หน่วยกิต)

Technology and Quality System in Food Industry
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อให ้นั กศึกษามีความรู ้ ความเข ้าใจเกีย
่ วกับแนวคิด หลักการและข ้อกาหนดเกีย
่ วกับเทคโนโลยี
และระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร
2. เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช ้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร
3. เพื่อให ้นั กศึกษาสามารถประยุกต์หลักการและมาตรฐานการจัดการคุณภาพ สุขลักษณะและความปลอดภัย
ของอาหารในอุตสาหกรรม
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด และหลักการเกีย
่ วกับ เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมสมั ย ใหม่เพื่อการพั ฒ นางานทางอุต สาหกรรม
อาหาร ครอบคลุมถึงกระบวนการหลังการเก็บเกีย
่ ว การแปรรูป การบรรจุและการกระจายสินค ้า โดยเน ้นการประยุกต์
ด ้านการผลิตและพั ฒ นาผลิตภัณ ฑ์ อุตสาหกรรมอาหาร แนวคิดเกีย
่ วกับคุณ ภาพ สุข ลักษณะและความปลอดภั ย
ของอาหาร ครอบคลุมถึงเรือ
่ งของหลักการนานาชาติทเี่ กีย
่ วข ้องและการประยุกต์มาตรฐานการจัดการนานาชาติท ี่
เกีย
่ วกับคุณภาพ สุขลักษณะและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการอาหาร
97705

เทคโนโลยีนว ัตกรรมว ัสดุ

(6 หน่วยกิต)

Innovative Material Technology
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้นักศึกษาเข ้าใจสมบัตข
ิ องวัสดุทใี่ ช ้ในอุตสาหกรรม
2. เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และออกแบบวัสดุใหม่ในอุตสาหกรรม
3. เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช ้วัสดุใหม่ในอุตสาหกรรม
คาอธิบายชุดวิชา
ประเภทและสมบั ต ข
ิ องวัส ดุ เทคนิค การวิเคราะห์แ ละออกแบบวัส ดุท ี่ใ ช ้ในอุต สาหกรรม ระบบและ
เทคโนโลยีการผลิตวัสดุอต
ุ สาหกรรม วิศวกรรมย ้อนรอย กระบวนการผลิตวัสดุใหม่ นาโนเทคโนโลยี ระบบควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานการผลิตวัสดุอุตสาหกรรม ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการประยุกต์ใช ้วัสดุในอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
การออกแบบวั ส ดุ ใ หม่ วั ส ดุ ช าญ ฉลาด วั ส ดุ ช ีว ภาพ วั ส ดุ ขั ้น สู ง บู ร ณ าการการออกแบบและประยุ ก ต์ วั ส ดุ
อุตสาหกรรม
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การจ ัดการทางวิศวกรรมและการพ ัฒนากระบวนการ

(6 หน่วยกิต)

Engineering Management and Process Development
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้นักศึกษาเข ้าใจวิธก
ี ารจัดการทางวิศวกรรมและการพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
2. เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช ้แนวคิดในการพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม
คาอธิบายชุดวิชา
ประเภทของระบบการผลิต การออกแบบกระบวนการผลิต การวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต โซ่
อุปทานและการจัดการระบบลอจิสติกส์ การตัดสินใจด ้านการผลิต การจัดการความผันแปรในระบบการผลิต ขัน
้ ตอน
การแก ้ไขปั ญหาด ้านการผลิต การพั ฒ นาระบบการผลิตโดยวิธก
ี ารเพิ่มผลิตภาพการผลิต การศึกษาและวิเคราะห์
ปั ญหาทางการผลิตอุตสาหกรรม ระบบการผลิตแบบลีน เทคนิคในการจัดการความสูญเปล่าในระบบการผลิต การ
ิ ซ์ม าร์ แนวคิด ระบบการผลิต ในยุค อุต สาหกรรม 4.0 และการ
ควบคุม ความผั น แปรในการผลิต ด ้วยระบบซิก ซ์ซ ก
จัดการ คุณธรรมจริยธรรมในการจัดการและพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม
97707

การออกแบบผลิตภ ัณฑ์และระบบการผลิตทีย
่ ง่ ั ยืน

(6 หน่วยกิต)

Sustainable Product Design and Manufacturing System
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้นักศึกษาได ้รับความรู ้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบการผลิตทีย
่ ั่งยืน
2. เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความต ้องการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ และระบบการผลิตทีย
่ ั่งยืน
คาอธิบายชุดวิชา
หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ทย
ี่ ั่งยืน กระบวนการและเทคนิคการออกแบบทางวิศวกรรม การออกแบบ
เพื่อการผลิตและการประกอบ การแปลงหน ้าทีผ
่ ลิตภัณฑ์เชิงคุณภาพ การออกแบบด ้วยวิศวกรรมคันไซ การออกแบบที่
คานึงถึงการยศาสตร์ การออกแบบสาหรั บคนทุกช่วงวัย แนวคิดระบบการผลิตแบบยั่งยืน แนวคิด ระบบเศรษฐกิจ
แบบหมุนเวียน การออกแบบกระบวนการแปรรูปและระบบการผลิตแบบยั่งยืน การวิเคราะห์แนวความคิดทางการตลาด
และจิตวิทยาของผู ้บริโภคเพื่อสร ้างโอกาสในการออกแบบผลิตภัณฑ์ทย
ี่ ั่งยืน การประเมินวัฏจักรชีวต
ิ ผลิตภัณ ฑ์ การใช ้
เทคโนโลยีสะอาดในการผลิต การประเมินค่าใช ้จ่ายตลอดอายุผลิตภั ณฑ์ ระบบนิเวศอุตสาหกรรม และระบบการ
จัดการของเสียอุตสาหกรรม
97708

การจ ัดการเชิงกลยุทธ์และการต ัดสินใจทางวิศวกรรม

(6 หน่วยกิต)

Strategic Management and Decision Making for Engineering
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีความรู ้ ความเข ้าใจเกีย
่ วกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรม
2. เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช ้เครือ
่ งมือในการตัดสินใจทางวิศวกรรม
คาอธิบายชุดวิชา
กลยุทธ์แ ละนโยบายทางธุรกิจ การวางยุทธศาสตร์แ ละการวางแผนปฏิบัต งิ านให ้บรรลุเป้ าหมายของ
่ ง
ธุรกิจ การวิเคราะห์ปั จจั ยทางธุรกิจ และกลยุทธ์ต่างๆ ทีใ่ ช ้ในการจัดการธุรกิจ การจั ดการด ้านคุณภาพและความเสีย
ประเด็นปั ญหาในการตัดสินใจ องค์ประกอบในการตัดสินใจ วิธก
ี ารตัดสินใจในการจัดการ กระบวนการและเทคนิค
ในการพัฒนาตัวเลือกในการตัดสินใจ เทคนิคในการวิเคราะห์และการตัดสินใจทางธุรกิจ การตัดสินใจภายใต ้ข ้อมูล
และวิธก
ี ารวิเคราะห์ข ้อมูลขนาดใหญ่
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การศึกษาค้นคว้าอิสระ (เทคโนโลยีการจ ัดการทางวิศวกรรม)

(6 หน่วยกิต)

Independent Study (Engineering Management Technology)
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อให ้นั กศึกษามีทักษะและประสบการณ์ ในการแสวงหาความรู ้ด ้วยกระบวนการศึกษาจากชุดวิชา
ต่างๆ ในหลักสูตร และแหล่งประโยชน์อน
ื่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมมาใช ้
2. เพื่อให ้นั กศึกษาสามารถศึกษาวิจัย ปั ญ หาทางด ้านเทคโนโลยีการจัด การทางวิศ วกรรม และ/หรือ
หัวข ้อทีน
่ ักศึกษาสนใจเป็ นพิเศษ และเกีย
่ วข ้องกับงานทีป
่ ฏิบต
ั ิ
คาอธิบายชุดวิชา
การเลือกปั ญหาสาหรับการวิเคราะห์หรือวิจัยด ้านเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม การเขียนโครงการ
ค ้นคว ้าอิสระ การเสนอโครงการค ้นคว ้าอิสระ การวิเคราะห์วรรณกรรมหรือ เอกสารทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ เรื่องทีจ
่ ะทาการ
วิเคราะห์ การเก็บรวบรวมข ้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข ้อมูล การสรุปผล และการเขียนรายงานการค ้นคว ้าอิสระ
97798

วิทยานิพนธ์ (เทคโนโลยีการจ ัดการทางวิศวกรรม)

(12 หน่วยกิต)

Thesis (Engineering Management Technology)
ว ัตถุประสงค์ เพือ
่ ให ้นักศึกษา
1. สามารถเลือกปั ญหาการวิจัยสาหรับวิทยานิพนธ์ได ้
2. สามารถสารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเรือ
่ งทีจ
่ ะทาวิทยานิพนธ์ได ้
3. สามารถออกแบบการวิจัยสาหรับวิทยานิพนธ์ได ้
4. มีความรู ้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได ้
5. สามารถพัฒนาเครือ
่ งมือวิจัยเชิงปริมาณได ้
6. สามารถพัฒนาเครือ
่ งมือวิจัยเชิงคุณภาพได ้
7. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นาเสนอข ้อมูลสาหรับวิทยานิพนธ์
8. สามารถนาเสนอและสอบปกป้ องวิทยานิพนธ์
9. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
10. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพือ
่ การเผยแพร่
คาอธิบายชุดวิชา
การเลือกปั ญหาการวิจัย การสารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้อง การออกแบบการวิจัย การเขียน
และเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพั ฒนาเครื่องมือเพื่ อการวิจั ยส าหรั บวิทยานิพนธ์ทั ง้ การวิจั ยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ การเก็ บรวบรวมข ้อมูล การน าเสนอข ้อมูลวิทยานิพนธ์ การน าเสนอและสอบปกป้ องวิทยานิพนธ์ การเขีย น
รายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพือ
่ การเผยแพร่
97799

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบ ัณฑิต

(6 หน่วยกิต)

เทคโนโลยีการจ ัดการทางวิศวกรรม
Graduate Professional Experience in Engineering Management Technology
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ เพิม
่ พูนความรู ้และแลกเปลีย
่ นประสบการณ์วช
ิ าชีพ
2. เพือ
่ เสริมสร ้างทัศนคติทด
ี่ ต
ี อ
่ การประกอบวิชาชีพ
3. เพือ
่ พัฒนาภาวะผู ้นาในวิชาชีพ
4. เพือ
่ ส่งเสริมทักษะในการแก ้ไขปั ญหาและการทางานเป็ นทีม
5. เพือ
่ เพิม
่ พูนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ

5
คาอธิบายชุดวิชา
การแลกเปลีย
่ นความรู ้และประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงเทคโนโลยีทเี่ กีย
่ วข ้อง
กับการดาเนินงานในอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทม
ี่ ส
ี ว่ นสาคัญต่อการพั ฒนาประเทศ การพัฒนาตนเอง
ให ้มีบค
ุ ลิกภาพทีเ่ หมาะสมสาหรับการเป็ นผู ้นาทางวิชาการในวิชาชีพ การส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาทักษะในการ
แก ้ไขและการทางานเป็ นทีม การเสริมสร ้างและเพิม
่ พูนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพทีเ่ หมาะสม
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