
 หมูวิชาการจัดการเทคโนโลยี 

( TECM ) 

หมูวิชาการจัดการเทคโนโลยี  หมวดวิชาวิทยาศาสตร จัดลักษณะเน้ือหา ดังน้ี  

 

1.  พื้นฐานทางเทคโนโลยี               (TECM–1- -)                                                                                               

2.  การจัดการเทคโนโลยี           (TECM–2- -) 

3.  การจัดการผลิต        (TECM–3- -) 

4.  การจัดการอุตสาหกรรม       (TECM–4- -) 

5.  การจัดการคุณภาพ        (TECM–5- -) 

6.  การจัดการโลจีสติกส        (TECM–6- -) 

7.    -        (TECM–7- -) 

8.  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและการฝกประสบการณวิชาชีพ         (TECM–8- -) 

9.  สัมมนาและการวิจัย                                                                            (TECM–9- -) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมูวิชาการจัดการเทคโนโลยี 

(TECM) 

 

รหัสวิชาใหม                                      ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

TECM 1101 เทคโนโลยีพื้นฐาน 3(3-0-6) 

TECM 1102 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน 1(0-3-0) 

TECM 2201 วัสดุศาสตร  3(3-0-6) 

TECM 2202 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร 1(0-3-0) 

TECM 2203 วัสดุวศิวกรรม 3(3-0-6) 

TECM 2204 กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรสําหรับอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

TECM 2205 หนวยปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

TECM 2206 บริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

TECM 2301 วัสดุอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

TECM 2501 เคร่ืองมือวิเคราะหในการควบคุมคุณภาพ 3(2-2-5) 

TECM 2601 การจัดการโลจิสติกสพื้นฐาน  3(3-0-6) 

TECM 3201 กระบวนการผลติในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

TECM 3202 การประเมินมูลคาทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

TECM 3203 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 

TECM 3204 การเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

TECM 3205 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

TECM 3301 การออกแบบกระบวนการผลิตและโรงงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

TECM 3302 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต  3(2-2-5) 

TECM 3303 เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองมือกล 3(3-0-6) 

TECM 3304 การจัดการพลังงาน 3 (3-0-6) 

TECM 3305 วิศวกรรมควบคุมมลภาวะและบําบัดของเสีย 3 (3-0-6) 

TECM 3306 การจัดการงานดานเทคโนโลยีเคร่ืองกล   3 (2-2-5) 

TECM 3307  เท       เทคโนโลยีการบํารุงรักษา   3 (3-0-6) 

TECM 3308 เทคโนโลยีงานระบบทางอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

TECM 3401 ตัวแบบการดําเนินงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

TECM 3402 การศึกษาการทํางาน  3(3-0-6) 



รหัสวิชาใหม                                      ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

TECM 3403 การบริหารกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม 

 

3(3-0-6) 

TECM 3404 การออกแบบกระบวนการผลิตดวยเทคโนโลยีสมัยใหม          3(3-0-6) 

TECM 3405 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

TECM 3406 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 

TECM 3407 กฎระเบียบอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

TECM 3408 กฎระเบียบอุตสาหกรรมและรายงานดานวิศวกรรม  3(3-0-6) 

TECM 3409 จิตวิทยาและการบริหารทรัพยากรมนุษยในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

TECM 3410 เทคโนโลยีการผลิตในงานอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 

TECM 3501 เทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

TECM 3502 งานเชื่อมเบื้องตน 3(2-2-5) 

TECM 3503 การทดสอบงานเชื่อม                                              3(2-2-5) 

TECM 3504 ระบบผลติอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

TECM 3601 ตัวแบบการดําเนินงานโลจีสติกส 3(3-0-6) 

TECM 3602 การจัดการระบบสินคาและคลังสินคาอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

TECM 3603 การจัดการงานบริการสินคาอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

TECM 3604 ทฤษฎีแถวคอย 3(3-0-6) 

TECM 4201 การวิเคราะหงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

TECM 4301 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

TECM 4302 เทคโนโลยีแมพิมพและเคร่ืองมือตัด 3(3-0-6) 

TECM 4303 เทคโนโลยนีวิแมติกสและไฮดรอลกิสในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

TECM 4304 เทคโนโลยีพลาสติก 3(3-0-6) 

TECM 4401 เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 

TECM 4402 การบริหารงานวัสดุ   3(3-0-6) 

TECM 4403 วิศวกรรมคุณคา     3(3-0-6) 

TECM 4404 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

TECM 4501 ระบบประกันคุณภาพและระบบมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

TECM 4502 การใชคอมพิวเตอรชวยในการจัดการดานคุณภาพ  3(2-2-5) 

TECM 4503 การปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง 3(3-0-6) 

TECM 4504 การวัดในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 



รหัสวิชาใหม                                      ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

TECM 4601 การจัดการซัพพลายเชนอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

TECM 4602 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานโลจีสติกส 3(2-2-5) 

TECM 4603 กฎระเบียบทางการคาและพิธีการทางศุลกากรสําหรับโลจีสติกส 3(3-0-6) 

TECM 4805 สหกิจศึกษาทางการจัดการเทคโนโลยี   8(720) 

TECM 4901 สัมมนาทางการจัดการเทคโนโลยี 1(0-2-1) 

TECM 4902 การวิจัยทางการจัดการเทคโนโลยี 3(0-6-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รหัสและคําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                  หนวยกิต  (ท-ป-อ)  

 

TECM 1101 เทคโนโลยีพื้นฐาน        3(3-0-6) 

  Fundamental Technology  

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการผลิต ทักษะการแกปญหาและการคิดอยาง

เปนระบบ ระบบการวัดในงานอุตสาหกรรม ความผิดพลาดในการวัดและการลดความผิดพลาดใน

ระบบการวัด การสอบขนาด การใชเคร่ืองมือวัดในงานอุตสาหกรรม สัญลักษณมาตรฐานที่

เกี่ยวของกับระบบการวัดเคร่ืองมือพื้นฐานในงานอุตสาหกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 

TECM 1102 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน       1(0-3-0) 

  Fundamental Technology Laboratory  

   ปฏิบัติการเกี่ยวกับเน้ือหาของวิชาเทคโนโลยีพี้นฐาน 

 

TECM 2201 วัสดุศาสตร         3(3-0-6) 

  Material Sciences  

 กระบวนการผลิต การแบงประเภท คุณสมบัติดานตางๆ ของวัสดุและการนําไปใชงาน

ของวัสดุเหล็ก เหล็กผสม เหล็กหลอ โลหะที่ไมใชเหล็ก พลาสติกชนิดตางๆ พลาสติกวิศวกรรม 

ยาง เซรามิกส เซรามิกสวิศวกรรม และวัสดุอุตสาหกรรมอ่ืนๆ หลักการเบื้องตนในการทดสอบ

วัสดุประเภทตางๆ 

 

TECM 2202 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร        1(0-3-0) 

  Material Sciences Laboratory  

   ปฏิบัติการเกี่ยวกับเน้ือหาของวิชาวัสดุศาสตร 

 

 

 

 

 



รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                  หนวยกิต  (ท-ป-อ)  

 

TECM 2203 วัสดุวิศวกรรม         3(3-0-6) 

  Engineering Materials  

   สําหรับสาขาวิชาอื่น  ยกเวนสาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยี 

                         โครงสรางและรูปทรงของผลึก  ความบกพรอง  ความไมสมบูรณ และการแพรใน

ของแข็ง  คุณสมบัติพื้นฐานของโลหะ  และเเผนของวัฏภาค การควบคุมโครงสราง  จุลภาค  

เหล็กกลาคารบอนและเหล็กกลาเจือ โลหะผสมนอกกลุมเหล็ก เซรามิกซ โพลเิมอร วัสดุผสม  การ

วิบัติ  การกัดกรอน  การออกแบบ  และกระบวนการเลือกใชวัสดุ 

 

TECM 2204 กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรสําหรับอุตสาหกรรม     3(2-2-5) 

  Fluid Mechanics and Thermodynamics for Industry  

   วิชาท่ีเรียนกอน TECM 1101 เทคโนโลยีพื้นฐาน         

                   คุณสมบัติของไหล ความดัน  สมการการไหล การไหลในทอ การคํานวณความดัน

สญูเสยี  และการวัดอัตราการไหล   การไหลผานวัตถุขวาง  หลักการและนิยามพื้นฐานทางเทอรโม

ไดนามิกส พลังงาน งาน และความรอน สมบัติของสสารและตารางไอน้ํา ระบบทางอุณหพล

ศาสตร   กฏขอที่หน่ึงทางเทอรโมไดนามิกส วัฏจักรอากาศของคารโนต วัฏจักรนํ้า ทฤษฏีการเผา

ไหมและการคํานวณเบื้องตน 

 

TECM 2205 หนวยปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม        3(2-2-5) 

  Industrial Unit Operation  

                      สมดุลมวลสารเบื้องตน อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน การผลิตและการใชความรอนใน

งานอุตสาหกรรม อุปกรณยอยขนาด การอบแหง การดูดซึม การทําใหอากาศชื้นและการทําให

อากาศแหง การระเหย การตกผลึก การกรอง การกลั่น การผสม การแยกสกัดสารและหนวย

ปฏิบัติการอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรม 

 

TECM 2206 บริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 

  Industrial Quality Management  

ประวัติความเปนมาของการควบคุมคุณภาพ บทบาทของการคุมควบคุณภาพกับงาน

อุตสาหกรรม หลักการเทคนิคในการบริหารคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพและการรับรองคุณภาพ

ในงานอุตสาหกรรม 



รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                  หนวยกิต  (ท-ป-อ)  

 

TECM 2301 วัสดุอุตสาหกรรม         3(3-0-6) 

  Industrial    Materials  

   วิชาท่ีเรียนกอน TECM 2201 วัสดุศาสตร  

คุณสมบัติทางกลของวัสดุตางๆ ที่ใชในงานวิศวกรรมและการทดสอบคุณสมบัติทางกล

ของวัสดุความสามารถของวัสดุในการรับแรกระทํา ความเคนและความเครียด คาการออกแบบ 

การเปลี่ยนแปลงเชิงเสนของวัสดุ คาโมดูลัสของความยืดหยุน อัตราสวนปวซอง การเปลี่ยนแปลง

ของวัสดุเนื่องจากอุณหภูมิ เพลาและการบิดของเพลา แรงเฉือนและโมเมนตในคาน  ความเคนดัด

และความเคนเฉือนในคาน และการประยุกตใชในงานอุตสาหกรรมมาตรฐาน สัญลักษณของวัสดุ

ในงานวิศวกรรมและการใชงาน 

 

TECM 2501 เคร่ืองมือวิเคราะหในการควบคุมคุณภาพ      3(2-2-5)  

  Analysis Instrument in Quality Control  

หลักการการวิเคราะหตัวอยาง เคร่ืองมือตางๆที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพของผลิตภัณฑ    

การแปลความหมายของผลการวิเคราะห    การวิเคราะหขอดีขอเสียของวิธีวิเคราะหแบบตางๆ  

 

TECM2601 การจัดการโลจีสติกสพื้นฐาน        3(3-0-6) 

                           Fundamental Logistics Management  

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการขนสง  หลักเศรษฐศาสตร  พื้นฐานของการขนสงทางบกและ

ทางอากาศ  การขนสงสินคาผูโดยสาร  วิเคราะหเกี่ยวกับยานพาหนะและระบบพื้นฐานที่ใหบริการ

การกําหนดเวลา การสงเสริมการขายการบริการ  ปญหาในดานการแขงขัน      ทิศทางของธุรกิจ

ดานโลจีสติกสโดยภาพรวม 

 

TECM 3201 กระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 

                           Industrial Production Process  

ระบบและกระบวนการผลิตแบบตางๆ  ในอุตสาหกรรมการผลิต ดานเคมี ดานอาหาร 

ดานการแปรรูปผลิตภัณฑดานการเกษตร สิ่งทอและอุตสาหกรรมการผลิต พลาสติก ตลอดจนการ

เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตดานตางๆ 

 

 



รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                  หนวยกิต  (ท-ป-อ)  

 

TECM 3202 การประเมินมูลคาทางวิศวกรรม       3(3-0-6) 

  Engineering Value Estimate  

คาของเงินที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา การแกปญหาดอกเบี้ย การหาคาเสื่อมราคา การ

วิเคราะหทางเลือกที่ดีที่สุด ในการลงทุนโดยวิธีมูลคาปจจุบันและวิธีมูลคาเทียบเทาจายรายป  

หลักการและเทคนิคการวิเคราะหการลงทุนในโครงการเชิงวิศวกรรม การวิเคราะหจุดคุมทุนใน

การดําเนินงาน การประเมินราคาโรงงานเบื้องตน  

 

TECM 3203 การวางแผนและควบคุมการผลิต       3(3-0-6) 

  Production Planning and Control  

แบบการวางแผนการผลิต การคาดคะเนความตองการสินคาและการควบคุมวัสดุคงคลัง 

และการวางแผนโครงการแบบตอเนื่องโดยเร่ิมต้ังแตการวางโปรแกรมแผนงานในการทํางาน 

นักศึกษาจะตองศึกษาถึงการวางแผนการผลิตในกรณีตัวอยาง 

 

TECM 3204 การเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม       3(3-0-6) 

  Industrial Productivity  

ความหมายหลักการและวิธีการเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม แนวทางการเพิ่มผลผลิต 

กลยุทธในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

 

TECM 3205 การจดัการโรงงานอตุสาหกรรม        (3-0-6) 

  Industrial Plant Management 

   สําหรับสาขาวิชาอื่น ยกเวนสาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยี 

 หลักการทั่วไปในการจัดการและการบริหารงานโรงงานอุตสาหกรรม  การ วางแผน

โรงงาน  การออกแบบเคร่ืองจักร อุปกรณและการจัดระบบการใช  การจัดระบบ  การใชและการ

ควบคุมเคร่ืองมือการบํารุงรักษาโรงงาน ความปลอดภัย  การทําบัญชีวัสดุ เคร่ืองมืออุปกรณ

ตางๆ  รวมทั้งวิธีปฏิบัติที่จําเปนในการบริหารงานโรงงานอุตสาหกรรม  จิตวิทยาอุตสาหกรรม  

ระบบมาตรฐานISO สําหรับโรงงาน 

 

 

 



รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                  หนวยกิต  (ท-ป-อ)  

 

TECM 3301 การออกแบบกระบวนการผลิตและโรงงานอุตสาหกรรม    3(3-0-6)  

  Production Process and Industrial Plant Design  

หลักการเบื้องตนของระบบการผลิต กระบวนการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ การ

วางแผนและเลอืกกระบวนการผลติ   โครงสรางระบบการผลิต   ประเภทและองคประกอบของ

ระบบการผลิต   ความสูญเสียของระบบการผลิต   การวิเคราะหปจจัยกระบวนการผลิต การ

วิเคราะหระบบสนับสนุนการผลิต  การวิเคราะหแรงงานในกระบวนการผลิต การออกแบบการ

ผลิตสําหรับตนทุนการผลิตระดับขีดสุด  ภายใตความยืดหยุนที่ระบุระบบสารสนเทศในการผลิต 

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม การวางแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม การออกแบบระบบขน

ถายวัสดุและระบบการจัดเก็บ การวิเคราะหทําเลที่ต้ัง การวางผังบริการและหนวยงาน 

 

TECM 3302 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต     3(2-2-5)  

  Computer Aid Design and Manufacturing  

การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อชวยในการออกแบบผลิตภัณฑ  การวิเคราะหการทํางาน

และการวิเคราะหการเคลื่อนที่ของผลิตภัณฑ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบ 

การกําหนดมิติ การเขียนภาพแยกชิ้นและภาพประกอบ การส งถายขอมูลจากการออกแบบไปสู

โปรแกรมชวยผลิตจําลองการผลิตชิ้นงานในระบบ 3 มิติการทําโปรแกรมซีเอ็นซี   ชนิดเคร่ืองมือ

กลในการตัดปาดผวิ   ความรูเกี่ยวกับระบบควบคุมเชิงตัวเลขดวยคอมพวิเตอร  พารามิเตอรที่มี

ผลกระทบตอการตัดปาดผิว ระบบการเคลื่อนที่และทิศทางการเคลื่อนที่อุปกรณและชิน้สวนของ

เคร่ืองจักรอัตโนมัติ   การฝกสรางโปรแกรมสําหรับเคร่ืองจักรกลเอ็นซี  การเชื่อมโยงการออกแบบ

และการผลิตดวยคอมพิวเตอร โครงงานยอยการประยุกตใชระบบแคด / แคม ในงานผลติ 

 

TECM 3303 เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองมือกล      3(3-0-6) 

  Machine and Tool Technology  

เทคโนโลยีการขนถายชิ้นงาน อุปกรณจับยึดและอุปกรณกําหนดตําแหนงการเลือกพื้นผิว

อางอิงของชิ้นงาน   การรองรับและการจับยึดชิ้นงาน     การออกแบบจิ๊กและฟกเจอร ทฤษฎีการ

ตัดโลหะ สารหลอเยน็ การใชงานเคร่ืองจักรกลในการผลิตสวนประกอบสําคัญของเคร่ืองจักรกล

ในการผลิต พื้นฐานการควบคุมการทํางานของเคร่ืองจักรกล กา รวัดความเที่ยงตรงของเคร่ืองจักร

และเคร่ืองมือ 

 

 



รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                  หนวยกิต  (ท-ป-อ)  

 

TECM 3304 การจัดการพลังงาน         3(3-0-6) 

 Energy Management      

การอนุรักษพลังงานดวยเทคนิคการจัดการ การทําฐานขอมูลดานพลังงาน เทคนิคการลด

พลังงานในอาคารสูง   การลดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม   การใชพลังงานทดแทน 

 

TECM 3305 วิศวกรรมควบคุมมลภาวะและบําบัดของเสีย     3(3-0-6) 

  Pollution Control Engineering and Waste Treatment        

ระบบนิเวศนและสิง่แวดลอม   แหลงพลังงานสิ้นเปลือง   แหลงพลังงานหมุนเวียน      ผล

กระทบตอ สิง่แวดลอมของการใชพลังงาน การอนุรกัษพลังงาน การเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลต

อสิง่แวดลอม หลักการปองกันและการควบคุมมลภาวะเบื้องตนลักษณะของมลภาวะในนํ้าและ

อากาศ  การวิเคราะหหามลภาวะในนํ้า การบําบัดนํ้าเสียวิธีตางๆ  การออกแบบหนวยบําบัดนํ้าเสีย 

การวิเคราะหหามลภาวะในอากาศ การออกแบบหนวยบําบัดอากาศเสีย องคประกอบของของเสีย

ที่เปนของแข็ง วิธีการบําบัดของเสียที่เปนของแข็ง  

 

TECM 3306  การจัดการงานดานเทคโนโลยีเคร่ืองกล        3(2-2-5) 

  Mechanical Technology Management  

การนําความรูท่ีเรียนมาทั้งในดานปฏิบัติและทฤษฎีมาประยุกตใช ในการจัดการพัฒนา

ภายในโรงงาน  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักรกล  หองเคร่ืองมือ  หองประลอง  สิ่งแวดลอมภายในและ

ภายนอกโรงงานอุตสาหกรรม      

 

TECM 3307 เทคโนโลยีการบํารุงรักษา        3(3-0-6)  

 Maintenance Technology  

หลักการเบื้องตนของการบํารุงรักษา    ความหมายของการบํารุงรักษา  ลักษณะสาเหตุของ

การเสื่อมสภาพ หลักการวางแผนการบํารุงรักษา  การตรวจสอบและการเก็บขอมูลความเสียหาย 

การวางแผนและควบคุมการบํารุงรักษาการกําหนดมาตรฐานหนาที่ของเจาหนาที่ผูเกี่ยวของการวัด

และการประเมินผลการบํารุงรักษา การวิเคราะหหาสาเหตุของการเสื่อมสภาพ   เทคนิคการซอม

บํารุงแบบตางๆ การซอมบํารุงลวงหนา และการซอมแซมหลังการชํารุด การพิจารณาคาใชจาย 

ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร ปจจัยมนุษยที่เกี่ยวของกับงานซอมบํารุง  

 



รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                  หนวยกิต  (ท-ป-อ)  

 

TECM 3308 เทคโนโลยีงานระบบทางอตุสาหกรรม       3(3-0-6) 

  Industrial System Technology  

บทบาทหนาที่เทคโนโลยีงานระบบ การอํานวยการติดต้ัง งานทดสอบ งานบํารุงรักษางาน

ระบบในงานอุตสาหกรรม เชนระบบปรับอากาศ ระบบทําความเย็น ระบบประปา ระบบไฟฟา

และแสงสวาง ระบบปองกันอัคคีภัยและเตือนภัย ระบบบําบัดของเสีย ระบบถายเทอากาศ  
 

 

TECM 3401 ตัวแบบการดําเนินงานอุตสาหกรรม       3(3-0-6) 

  Industrial Operations Model  

 การสรางตัวแบบโปรแกรมเชิงเสนตรง ของปญหาการจัดการการขนสงและปญหาการ

ดําเนินงานทัว่ไป     การแกปญหาโดยวิธีกราฟ     การแกปญหา  โดยวิธีซิมเพล็กซ  การศึกษาและ

การแกปญหาควบคู  ศึกษาตัวแบบและเทคนิควิธีเฉพาะของการแกปญหาการขนสงและปญหาการ

มอบหมายงาน  ตลอดจนการประยุกตใชเพื่อแกปญหาเกี่ยวกับงานดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี  

 

TECM 3402 การศึกษาการทํางาน        3(3-0-6) 

  Work Study  

เทคนิคการสรางแผนภูมิแบบตางๆ การผลิต หลักความเคลื่อนไหวแบบประหยัด ความ

เมื่อยลา การพักผอนในขณะปฏิบัติงาน ศึกษาวิธีการทํางานใหงายขึ้น วิเคราะหการเคลื่อนไหว

อยางละเอียด การจัดงานทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาเวลาและหาเวลามาตรฐานในการ

ทํางานของคน 

 

TECM 3403 การบริหารกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 

  Industrial Process Management  

  วิชาที่เรียนกอน :  TECM 3401 ตัวแบบการดําเนินงานอุตสาหกรรม 

              ลักษณะและความสําคัญของการผลิต และปจจัยที่เกี่ยวกับการตัดสินใจการผลิต ซึ่งรวมถึง

ระบบการผลิต การจัดองคการเพื่อการผลิต การวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑและกําลังการผลิต    การ

วางแผนและกระบวนการผลติ   การเลือกสถานที่ต้ังโรงงาน   การควบคุมคุณภาพและปริมาณ 

ระบบการบํารุงรักษา ระบบการจัดซื้อ และระบบการควบคุม สินคาคงเหลือ 

 

 



รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                  หนวยกิต  (ท-ป-อ)  

 

TECM 3404 การออกแบบกระบวนการผลิตดวยเทคโนโลยีสมัยใหม             3(3-0-6) 

  Industrial Process Design by New Technology  

การนําเทคโนโลยีสมัยใหมดานคอมพิเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ มาใชออกแบบ

กระบวนการผลิต และหาจุดเหมาะสมในการผลิตเพื่อใหไดกําไรสูงสุด โดยเนนดานการลดตนทุน

เปนหลกั 

 

TECM 3405 การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม       3(3-0-6) 

  Industrial   Plant Design  

ชนิดของอุปกรณที่สําคัญในการลําเลียงวัสดุภายในโรงงานอุตสาหกรรม   การจัดระบบ

ตางๆ ของโรงงาน อุตสาหกรรมเชน แสง สี เสียง  การจัดวางอุปกรณและเคร่ืองมือเสนทางการ

เคลื่อนยายวัสดุในโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนถึงการออกแบบและวางผังโรงงานอุตสาหกรรม 

 

TECM 3406 วิศวกรรมความปลอดภัย         3(3-0-6) 

  Safety Engineering  

หลักการขั้นพื้นฐานทางวิศวกรรม เพื่อการปองกันอุบัติเหตุในโรงงานการวางแผนและ

มาตรการ เพื่อความปลอดภัยในโรงงาน การวางผังโรงงาน เพื่อลดอุบัติเหตุใหนอยที่สุด การ

ออกแบบอุปกรณตางๆเพื่อปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในงานเชื่อม งานไฟฟา งานที่เกี่ยวของกับ

เชื้อเพลิงและสารพิษ การจัดหนวยงานเพื่อบริหารงานดานการวางแผนเพื่อความปลอดภัย  

 

TECM 3407 กฎระเบียบอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 

 Industrial Regulation  

  พิธีการศุลกากรในการนําสินคาเขา และการสงสินคาออก     กฎหมายเกี่ยวกับการ 

                             สงเสริมการลงทุน ภาษีศุลกากรกฎหมายโรงงานอุตสาหกรรมและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 
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TECM 3408 กฎระเบียบอุตสาหกรรมและรายงานดานวิศวกรรม   3(3-0-6)  

  Industrial Regulation and Engineering Reports Writing 

ขอกําหนดเบื้องตนของกฎหมายโรงงานอุตสาหกรรม  กฎหมายแรงงาน กฎหมายแรงงาน

สัมพันธ  กฎหมายประกันสังคม ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานอุตสาหกรรมตลอดจนการนํา

สาระสําคัญขอกฎหมายมาเขียนเปนแนวทางปฏิบัติ  กําหนดเปนเงื่อนไขในการ  ทํางานเทคนิคการ

เขียนเอกสารเชิงวิศวกรรม    รูปแบบการนําเสนอรายงาน การจัดการประชุมและการเขียนรายงาน

การประชุม  การเขียนเอกสารขอกําหนดคุณสมบัติของวัสดุ และอุปกรณ 

 

TECM 3409 จติวทิยาอตุสาหกรรมและการบริหารทรัพยากรมนุษยในงานอตุสาหกรรม   3(3-0-6) 

  Industrial Psychology and Human Resource Industrial Management  

ความเปนมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรม การนําความคิดที่สําคัญของจิตวิทยามาประยุกตกับ

ปญหาที่นาสนใจ  ทัศนคติ แรงจูงใจ ความคับของใจ  ความเหนื่อยลา   การสื่อสารและการเปน

ผูนําตลอดจนวิธีแกปญหาของมนุษยในอุตสาหกรรม ความหมายและความสําคัญของการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย  ขอบขาย  บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ  แนวคดิ และทฤษฎใีนการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย การวางแผนกําลังคนใหสอดคลองกับการ

ผลิต  การสรรหา  การคดัเลอืก  การฝกอบรมและการพัฒนาการโยกยายและพิจารณาความดี

ความชอบ ปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรมนุษยในงานอุตสาหกรรม  

 

TECM 3410 เทคโนโลยีการผลิตในงานอุตสาหกรรม                     3(3-0-6) 

  Industrial Production Technology 

การผลิตของผลิตภัณฑและชิ้นสวนตางๆ ดวยกระบวนการผลิตทางเทคโนโลยีที่สงผลให

กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑแตละประเภท     ตลอดจนการประกอบเปน

ผลิตภัณฑทั้งโลหะวัสดุอ่ืนๆ  
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TECM 3501 เทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรม     3(3-0-6)  

  Industrial Quality Control Technology  

หลักการทางสถิติ การทดสอบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพโดยการสุมตัวอยาง ซึ่งอาศัย

หลักการทางสถิติ การออกแบบและวิเคราะหแผนภูมิควบคุมคุณภาพ   six sigma และเคร่ืองมอืใน

การบริหารคุณภาพแบบตางๆ 

 

TECM 3502 งานเชื่อมเบื้องตน                                3 (2-2-5) 

  Introduction to Welding  

หลักการเชื่อมกาช คุณสมบัติของกาซการเชื่อม ลวดเชื่อม นํ้าประสาน อุปกรณที่ใชในการ

เชื่อมกาซ ความปลอดภัย การบํารุงรักษา การประกอบและการติดต้ังอุปกรณไดอยางถูกตอง การ

ปฏิบัติประกอบดวยการตัดกาซ งานเชื่อมโลหะการแลนประสาน  การเชื่อมเหล็กเหนียวในทาราบ

และทานอนเบื้องตน หลักการเชื่อมไฟฟา เคร่ืองเชื่อมและอุปกรณที่ใชในงานเชื่อมไฟฟา ความ

ปลอดภัยและการบํารุงรักษาคุณสมบัติและการใชงานของลวดเชื่อมไฟฟา การปฏิบัติประกอบดวย

การเชื่อมเหล็กเหนียวในทาราบและทานอนเบื้องตน 

 

TECM 3503 การทดสอบงานเชื่อม                              3 (2-2-5) 

  Welding Testing  

การประเมินผลงานเชื่อม    วิธีการทดสอบคุณภาพและมาตรฐานงานเชื่อมขอบกพรอง

และปญหาในการเชื่อมการทดสอบแบบทําลายและการทดสอบแบบไมทําลาย   

 

TECM 3504 ระบบผลิตอุตสาหกรรม                                                              3 (3-0-6) 

  Industrial Production System   

   ความหมาย ประเภท และวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระบบการ 

  ผลิตในงานอุตสาหกรรม และอาชีพในงานอุตสาหกรรม   ปจจัยในการผลิต การวางแผน  

  การควบคุมการผลิต   

 

 

 

 



รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                  หนวยกิต  (ท-ป-อ)  

 

TECM 3601 ตัวแบบการดําเนินงานโลจีสติกส       3(3-0-6)  

  Logistics Operation Model  

การสรางตัวแบบโปรแกรมเชิงเสนตรงของปญหาการจัดการการขนสง  และปญหาการ

ดําเนินงานทั่วไป  การแกปญหาโดยวิธีกราฟ  การแกปญหาโดยวิธีซิมเพล็กซ การศึกษาและการ

แกปญหาควบคู  ศึกษาตัวแบบและเทคนิควิธีเฉพาะของการแกปญหาการขนสงและปญหาการ

มอบหมายงาน    ตลอดจนการประยุกตใช  เพื่อนําไปใชแกไขปญหาเกี่ยวกับงานดานโลจีสติกส 

 

TECM 3602 การจัดการระบบสินคาและคลังสินคาอุตสาหกรรม      3(3-0-6)  

  Industrial Goods System and Industrial Goods Inventory Management  

สมบัติสินคาที่ขนสง    วิธีการและปญหาของการจัดการสินคาทั้งทางบก  เรือ  อากาศ  

ขอกําหนดเกี่ยวกับสินคาที่ขนสงทางบก  เรือ  อากาศ  ปญหาดานอัตราคาขนสงสินคาทางบก  เรือ  

อากาศ  และอัตราภาษีศุลกากร  การแขงขันและสภาพการณในอนาคต  ศึกษาเกี่ยวกับการควบคุม

สินคา คงคลัง  การออกแบบคลังสินคา  อุปกรณการขนยายวัสดุ  การคํานวนตนทุนในการจัดเก็บ

สินคาคงคลัง ตลอดจนกลยุทธในการบริหาร บริหา รตนทุนในการจัดเก็บสินคา  ระดับสินคาคง

คลัง โดยมุงเนนไปที่ระบบในโรงงานอุตสาหกรรม 

 

TECM 3603 การจัดการงานบริการสินคาอุตสาหกรรม      3(3-0-6)  

  Industrial Goods Service Management  

ความสําคัญของลูกคา หลักการสรางความพอใจใหลูกคา บทบาทและหนาที่ขององคกร

บริการลูกคา ความสําคัญของการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกในการขนสงทางบก เรือ 

อากาศ และการวิเคราะหความพึงพอใจของลูกคาตอสินคาอุตสาหกรรม  

 

TECM 3604 ทฤษฎแีถวคอย         3(3-0-6) 

  Queue Theory  

ประเภทและรูปแบบแถวคอยการประยุกตใหสอดคลองกับลักษณะปญหา การบริการใน

งานอุตสาหกรรม เทคนิคการแกปญหาเพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ

โดยใหผูรับบริการใชเวลานอยที่สุดในการคอย 
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TECM 4201      การวิเคราะหงานอุตสาหกรรม                                                                                        3(2-2-5) 

               Industrial Work Analysis              

การวิเคราะหงานอุตสาหกรรม ระบบการบริหารองคการอุตสาหกรรม ระบบการ  ควบคุม

คุณภาพอุตสาหกรรม ระบบความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม ระบบการติดตอสื่อสารในองคการ

อุตสาหกรรม การจัดการสิ่งแวดลอมในงานอุตสาหกรรม การวิเคราะหระบบการจัดจําหนายสินคา

อุตสาหกรรม การวิเคราะหกลยุทธอุตสาหกรรมเบื้องตนตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการ

อุตสาหกรรมเพื่อทําใหองคการอุตสาหกรรมประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน 

 

TECM 4301 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม       3(2-2-5) 

  Industrial Automation system              

พื้นฐานของเทคนิคการควบคุม  การควบคุมทางกล การควบคุมทางไฟฟา การควบคุมนิว

แมติกส การควบคุมดวยไฮดรอลกิส การควบคุมแบบปอนกลบั   ชุดควบคุมโปรแกรมเมเบิลลอจิก

คอนโทล (PLC)  เทคนิคการเขียนโปรแกรมและการตรวจหาขอผิดพลาด วงจรควบคุมแบบอันดับ 

อุปกรณตรวจจับและการทํางาน เคร่ืองมือกลแบบพิเศษ เคร่ืองมือกลอัตโนมัติ  ระบบการผลิตแบบ

ยดืหยุน หลกัการพืน้ฐานของหุนยนต หุนยนตอุตสาหกรรม การนําเข าสูการใชคอมพวิเตอร ในการ

ผลิตแบบสมบูรณ        การควบคุม เคร่ืองจักรกลและอุปกรณขนยายวัสดุโดยคอมพิวเตอร 

การสรางโปรแกรมควบคุม การออกแบบและการใชงานหุนยนต ระบบควบคุมสมัยใหมในงาน

ผลิต 

 

TECM 4302 เทคโนโลยีแมพิมพและเคร่ืองมือตัด      3(3-0-6) 

  Die and Cutting Technology     

แนวคดิในการออกแบบและทาํแมพิมพ    กรรมวิธหีลกัในการทาํแมพิมพ การวางแผน

กระบวนการการวางผังกระบวนการ  การประมาณราคาแมพิมพ เคร่ืองมือและเคร่ืองมือกลสําหรับ

ทําแมพิมพ  วัสดุแมพิมพและกรรมวิธีทางความรอน การออกแบบแมพิมพดึงขึ้นรูปแมพิมพตัดแม

พิมพตัดเจาะแมพิมพตัดขอบและแมพิมพพับขอบ แบบจําลองที่ใชทําแมพิมพ การตรวจสอบแม

พิมพ    การทดลองแมพิมพ วัสดุชิ้นงาน   การใชและบํารุงรักษาแมพิมพ 
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TECM 4303 เทคโนโลยีนิวแมติกสและไฮดรอลิกสทางอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 

Industrial Pneumatics and Hydraulics      

แนวคิดของการควบคุมอัตโนมัติดวยระบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกส อุปกรณการทํางาน

และสัญลักษณในวงจร     การออกแบบวงจรพื้นฐาน การควบคุมแบบตอเนื่อง       วงจร

ควบคุมเคสเคด วงจรรีจิสเตอร การควบคุมดวยไฟฟาเบื้องตน การประยุกตใชในงานอุตสาหกรรม  

การบํารุงรักษาและปองกันความเสียหายในระบบ   การแกปญหากรณีศึกษา และตัวอยางวงจรใน

งานอุตสาหกรรม 

 

TECM 4304 เทคโนโลยีพลาสติก        3(3-0-6) 

  Plastic Technology       

คุณสมบัติของพลาสติก การเตรียมพลาสติกเพือ่เขากระบวนการผลิต และการทําเม็ด

พลาสติก     การรีดแผนฟลมและแผนพลาสติก การอัดพลาสติก ลกัษณะของชดุหัวอัดรีดและ

เกลยีวหนอนทีใ่ชในการอัดรีด เพื่อทําชิ้นงานรูปพรรณตัน กลวง แผน และแผนฟลม พลาสติก การ

เปาถุงและกรรมวิธีการ  เป าถุงพลาสติก การเปาขวด การทําไฟเบอรกลาส การขึ้นรูปจากพลาสติก

แผน การฉีดพลาสติกขั้นตอนและการปรับคาพารามิเตอรตางๆ ในการฉีด   ตลอดจนการหลอเยน็

ชิน้งานฉดีในแมแบบการตรวจสอบพลาสติก    เพื่อจําแนกพลาสติกและหาคุณสมบัติบางประการ

ของพลาสติก  การศึกษาพฤติกรรมการไหลของพลาสติกเพื่อใชในการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก 

การวิเคราะหและแกปญหาในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกและการฉีด เทคโนโลยกีารผลติ

พลาสติกสมัยใหม 
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TECM 4401 เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานอตุสาหกรรม    3(2-2-5) 

  Information Technology in Industrial Management  

การนําระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการพัฒนาระบบการทํางาน 

ขาวสารขอมูลในองคการ หลักการและ กระบวนการวิเคราะหขอมูล การออกแบบระบบฐานขอมูล 

ระบบเคร่ืองมือวิเคราะหและเทคนิคตางๆ ฐานขอมูลลูกคา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

ระบบปญญาประดิษฐ ตัวอยางและการประยุกตใชงาน แผนภูมิการไหล   ตารางการตัดสินใจและ

อ่ืนๆ ความหมายและลักษณะของขาวสาร   การประมวลขาวสารโดยบุคคล แนวความคิดเชิงระบบ 

การออกแบบและวิเคราะหระบบ ความหมายและโครงสรางของระบบสารสนเทศของการบริหาร

อุตสาหกรรม บทบาทของขาวสารในการวางแผนและควบคุมการผลิตฮารดแวร ซอฟตแวร และ

เทคโนโลยี การติดตอสื่อสารที่เกี่ยวของกับระบบขาวสาร ระบบการจัดการฐานขอมูล  

กระบวนการตัดสินใจที่อาศัยระบบขาวสาร ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  การพัฒนาและปรับปรุง

ระบบ การนําระบบไปใชในอุตสาหกรรม 

 

TECM 4402 การบริหารงานวสัดุ        3(3-0-6)  

  Material Management  

กระบวนการการจัดหาวัสดุทีใ่ชในงานอุตสาหกรรม ไดแก ประเภทและชนิดวัสดุแหลง

ผลิตหรือ จัดทําหรือแหลงจําหนาย กรรมวิธีหรือขั้นตอนการจัดหาวัสดุ ระบบการเก็บรักษาและ

ระบบการจําหนายวัสดุใหกบัหนวยงานตางๆ เพือ่ใหเกดิความประหยดัและความรวดเร็วในการ

ทํางาน 

 

TECM 4403 วิศวกรรมคุณคา          3(3-0-6)  

  Value Engineering  

วิธีการของวิศวกรรมคุณคา ประยุกตใชเทคนิควิศวกรรมคุณคาเพื่อการออกแบบผลผลิต

ทางอุตสาหกรรมอยางมีขั้นตอนเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนสูงสุดในการผลิต การใชวิศวกรรม

คุณคาในงานอุตสาหกรรม 

 

 

 

 



รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                  หนวยกิต  (ท-ป-อ)  

 

TECM 4404 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม        3(3-0-6)  

  Industrial Production Standard  

ความหมายของขอบขาย และความสําคัญของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

วัตถุประสงคองคประกอบชนิดของมาตรฐาน เคร่ืองหมายมาตรฐานที่นําไปใชผลิตภัณฑมาตรฐาน

ผลิตภัณฑตางประเทศ  

 

TECM 4501 ระบบประกันคุณภาพและระบบมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   3(3-0-6)  

  Quality Assurance System and Industrial Product Standard System  

ความหมายของขอบขาย และความสําคัญของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

วัตถุประสงคองคประกอบชนิดของมาตรฐาน เคร่ืองหมายมาตรฐานที่นําไปใชผลิตภัณฑมาตรฐาน

ผลิตภัณฑตางประเทศ ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวของในงานอุตสาหกรรม ระบบ ISO พระราชบัญญัติ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   กฎหมายพาณิชยที่เกี่ยวของกับมาตรฐานผลิตภัณฑ 

 

TECM 4502 การใชคอมพิวเตอรชวยในการจัดการดานคุณภาพ      3(2-2-5) 

  Computer Application in Quality Management  

การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ สําหรับการ

จัดการดานคุณภาพและกระบวนการแกไขปญหาตางๆดานคุณภาพ   

 

TECM 4503 การปรับปรุงกระบวนการอยางตอเน่ือง       3(3-0-6) 

  Process Continuous Improvement 

แนวคิดและระบบที่จะนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ือง ของกระบวนการการ

ควบคุมที่แหลงกําเนิด การผลิตแบบทันเวลาพอดี      การใชเทคนิคสมัยใหมในการวางแผนและ

การจัดการคณะทํางานปรับปรุงคุณภาพโดยใชแนวความคิดคุณภาพโดยรวม  

 

TECM 4504 การวัดในงานอุตสาหกรรม        3(3-0-6) 

  Industrial Measurement     

หลักการเกี่ยวกับการวัดและการควบคุมเบื้องตน หนวยของการวัด วิธีการวัดคาของแรง 

ความเร็ว กําลัง อุณหภูมิ ความดัน การไหล ระดับ และตัวแปรอ่ืนๆ การวิเคราะหคาที่วัดได  

 



รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                  หนวยกิต  (ท-ป-อ)  

 

TECM 4601 การจัดการซั พพลายเชนอุตสาหกรรม      3(3-0-6)  

  Industrial Supply Chain Management  

การวิเคราะหการสงกําลังบํารุงทางธุรกิจ  การบริการใหทันเวลา  เทคโนโลยีที่ชวย

สนับสนุนใหเกิดการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

TECM 4602 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานโลจิสติกส      3(2-2-5) 

  Information Technology in Logistics  

การจัดแฟมขอมูล  ฐานขอมูล  การออกแบบฐานขอมูล  สําหรับงานโลจีสติกส ระบบ

สารสนเทศ และการนําระบบสารสนเทศไปประยุกตใชกับงานทางดานโลจิสติกส 

 

TECM 4603 กฎระเบียบทางการคาและพิธีการทางศุลกากรสําหรับโลจีสติกส    3(3-0-6) 

  Commercial Regulation and Custom for Logistics  

ความรูเบื้องตนของระบบการคา  ขอกําหนดและบทลงโทษ  ระเบียบวิธีการ  การนํา

วัตถุดิบ  เคร่ืองจักรอุปกรณ  เขาในประเทศและออกนอกประเทศ  

 

TECM 4805 สหกิจศึกษา ทางการจดัเทคโนโลยี          8(720) 

  Co - operative Education in Tecnnology Management  

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับงาน ดานการจัดการเทคโนโลย ีนําเสนอ

รายงานและผลงานตอคณาจารย ในสาขาวิชาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและเจาหนาที่

ควบคุมงานในสถานประกอบการ 

 

TECM 4901 สมัมนาทางการจดัการเทคโนโลยี       1(0-2-1) 

  Seminar in Technology Management  

การคนควา  รวบรวมขอมูล  เอกสารและงานวิจัย  การอภิปรายปญหา การเขียนโครงการ

และรายงานสัมมนา การนําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณดานการจัดการเทคโนโลยี 

 

TECM 4902 การวิจัยทางการจัดการเทคโนโลยี                      3(0-6-3) 

  Research in Technology Management     

การคนควา  และวิจัย   ดานการจัดการเทคโนโลยี       การเขียนรายงานและเสนอ

ผลงานวิจัยภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย 


	Industrial Production Standard

