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คําอธิบายรายวิชา 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

ภาควชิาวิศวกรรมอุตสาหการ  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
 
228-401       1(1-0-2)    
สถิติวิศวกรรม  
(Engineering Statistics)      

วิธีการทางสถิติ ลักษณะสมบัติของข้อมูลและการ
วิเคราะห์ ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะ
เป็นแบบช่วง การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเน่ือง  

Statistical techniques; data characteristics 
and data analysis, probability; random variables, 
some discrete probability distributions some 
continuous probability distributions 

 
228-402      2(2-0-4) 
การจัดการอุตสาหกรรม 
(Industrial Management) 

ระบบการผลิต  วัฏจั กร ชีวิ ตผลิต ภัณฑ์  การ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคนิคการพยากรณ์ การ
วางแผนกําลังการผลิต การวางแผนรวมและการจัดลําดับ
ข้ันตอนการผลิต การจัดลําดับกิจกรรม การเลือกทําเลท่ีตั้ง การ
วางผังโรงงาน   การควบคุมวัสดุคงคลัง การวางแผนความ
ต้องการวัสดุ การควบคุมคุณภาพ ระบบการจัดการคุณภาพ
สมัยใหม่ การศึกษา  การทํางาน หลักการจัดการงานซ่อมบํารุง 
หลักการจัดการความปลอดภัย เครื่องมือยุคใหม่ในการบริหาร
จัดการอุตสาหกรรม 

Manufacturing systems; product life cycle; 
product design and development; forecasting 
technique; production planning; aggregate planning 
and operation scheduling; project scheduling; 
location; selection plant layout; inventory control; 
material requirement planning; quality control; 
modern quality management system; work study; 
maintenance management; safety management; new 
industrial management tools 
 
228-403      1(1-0-2) 
การบัญชีเบื้องต้น 
(Basic Accounting) 
แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการบัญชี ความสําคัญและ
ประโยชน์ของข้อมูลการบัญชี สมการการบัญชี การวิเคราะห์
รายการค้า การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันท่ัวไป การผ่าน
รายการไปบัญชีแยกประเภท  การจัดทํางบทดลอง กระดาษทํา
การ การปรับปรุงและการปิดบัญชี การจัดทํางบการเงิน 

 Accounting concepts and objectives; 
accounting essential and benefits; accounting 
equation; financial transactions analysis; general 
journal entries recording; ledger accounts entries 
posting; trial balance preparing; working paper; 
adjusting and closing entries; financial statements 
preparing 
 
228-501      1(0-2-1) 
สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม 
(Industrial Management Seminar) 
 การเข้าร่วมฟังและอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ ท่ีเป็น
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการจัดการอุตสาหกรรมหรือ
สาขาท่ีเกี่ยวข้อง นําเสนอการประยุกต์ใช้การนําความรู้เพื่อมา
แก้ปัญหาในระดับอุตสาหกรรม การทํากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็น
การฝึกทักษะที่จําเป็นต่อการเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
Participation in discussions of the progress in topics of 
interested in industrial management or related areas; 
presentation of knowledge application to industrial 
problems; practice the skills necessary to be a 
competent graduate 
 
228-511     3(3-0-6) 
การจัดการโครงการ 
(Project Management) 
 แนวความคิดในการจัดการโครงการ โครงสร้าง
องค์การและโครงการ การคัดเลือกโครงการและการจัดการ
ความเสี่ยง การวิเคราะห์ข่ายงาน การจัดทําตารางเวลาและการ
เร่งรัดงาน การติดตามความก้าวหน้าของงานและการปิด
โครงการ การจัดการโครงการนานาชาติ การจัดการโครงการเร่ง
รีบ  
 Concept in project management; 
organization structure and projects; project selection 
and risk management; network analysis; scheduling 
and project duration reduction; process in onitoring 
and project closure, international project 
management; agile project management 
 
 
 
 
 



228-512     3(3-0-6) 
สถิติประยุกต์สําหรับการตัดสินใจ 
(Applied Statistics for  Decision Making) 
 หลักการทางสถิติท่ีนําไปใช้ในงานอุตสาหกรรม
เพื่อช่วยในการตัดสินใจ สถิติพรรณนา ความหมายของการ
กระจาย ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวน การตั้งและการพิสูจน์
สมมติฐาน การใช้หลักการทางสถิติในการควบคุมคุณภาพ   
การพยากรณ์ การวิเคราะห์ การตัดสินใจ การถดถอยเชิง
เส้นตรง และ ไม่ใช่เส้นตรง การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
 Applying principles of statistics to industry 
for decision making; descriptive statistics; location 
and dispersion; estimation; test of hypothesis; 
statistical quality control; statistical forecasting 
techniques; statistical analysis and decision making; 
linear regression and non-linear regression; statistical 
software packages 
  
228-513              3(3-0-6) 
ระบบการผลิตและการบริหารการผลิต 
(Production Systems and Management of 
Production) 
 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิต ระบบการผลิตและเทคโนโลยีท่ีใช้ใน การแปร
รูปช้ินงาน การวางแผนและจัดลําดับการผลิต การควบคุมการ
ผลิต การลดความสูญเสีย การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
Product life cycle, product and process design; 
manufacturing systems and technologies used in 
product fabrication; process planning and scheduling 
control; waste reduction and continual improvement 
 
228-514                     3(3-0-6) 
การเงินธุรกิจ 
(Business Finance) 
  ลักษณะและขอบเขตหน้าท่ีของผู้บริหารการเงิน
ตามลักษณะของธุรกิจ หลักเบื้องต้น ในการจัดการเกี่ยวกับ
เงินทุนหมุนเวียน การตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ถาวร จัดหาเงิน
ลงทุนระยะสั้นและระยะยาว นโยบายในการจ่ายปันผล การ
วิเคราะห์งบการเงิน การเติบโตและการเสื่อมของกิจการ   
 Scope and characteristics of financial 
management in a business enterprise, financial 
operations; fundamentals of cash flow; capitalization 
and fixed assets; short and long term capital 
management; dividend policy, financial analysis; 
financing mergers and acquisitions; business cycles 
 
 
 
 
 

228-521      3(3-0-6) 
การจัดการการเพิ่มผลผลิต  
(Productivity Management) 
 การบูรณาการระหว่างศาสตร์ทางเทคโนโลยี งาน
วิศวกรรมและศาสตร์ทางด้านการบริหารจัดการ ประยุกต์ใช้
ทฤษฎีและแนวคิดการจัดการเพ่ิมผลผลิตสําหรับอุตสาหกรรม
ผลิตและบริการ การนําเสนอกรณีศึกษาเพ่ือถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
 Integrating engineering disciplines into the 
management system; concepts and tools for 
productivity improvement; case studies and 
experiences on application of productivity 
management 
 
228-522     3(3-0-6) 
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
(Logistics and Supply Chain Management) 
 ความหมายและองค์ประกอบของโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนในการจัดการอุตสาหกรรม ปัญหาในการ
จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดหาวัตถุดิบ การ
จัดการสินค้าคงคลัง การบริหารการผลิต การจัดการคลังสินค้า
การขนส่ง การแก้ปัญหาทางโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
 Definitions and components of logistics 
and supply chain related to industrial management; 
problems in managing logistics and supply chain 
considering; raw material procurement; inventory 
management; production management; warehouse 
management; and transportation management; 
applications of logistics and supply chain 
 
228-523     3(3-0-6) 
การจัดการคุณภาพสมัยใหม่ 
(Modern Quality Management) 
 การจัดการคุณภาพเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเน่ือง เครื่องมือ เทคนิค และระบบในการจัดการ
คุณภาพสมัยใหม่ เทคนิคการกระจายหน้าท่ีเชิงคุณภาพ เทคนิค
การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ เกณฑ์การพิจารณา
ให้รางวัลคุณภาพ  
 Strategic quality management; continuous 
quality improvement; modern quality management 
tools, techniques and systems; quality function 
deployment, failure mode and effect analysis, 
Malcolm Baldrige Quality Award  
 
 
 
 
 
 
 



228-524      3(3-0-6) 
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  
(Intellctual Property Management) 
 ความหมาย  ความสํ า คัญและประเภทของ
ทรัพย์สินทางปัญญา การจัดการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา
สําหรับภาคอุตสาหกรรม เครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาท้ังในและต่างประเทศ 
 Meaning and importance of intellectual 
property; management of Intellectual property for 
industrial; techniques and tools related to 
management of intellectual property; green studies 
on the management of intellectual property both 
domestically and internationally  
 
228-525      3(3-0-6) 
การวิจัยการดําเนินงานสําหรับการจัดการอุตสาหกรรม 
(Operations Research for Industrial Management)
 การประ ยุกต์ ใ ช้ เ ทค นิคด้ านการวิ จั ย  การ
ดําเนินงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจ ปัญหาด้านการจัดการ
อุตสาหกรรม ตัวแบบการตัดสินใจ โปรแกรมเชิงเส้น โปรแกรม
จํานวนเต็ม โปรแกรมเชิงเป้าหมาย ทฤษฎีของเครือข่าย 
โปรแกรมเชิงพลวัต ระบบแถวคอย การจําลองแบบ ตัวแบบ
สินค้าคงคลัง และการพยากรณ์ 
 Applying operations research techniques 
for decision making in industrial management 
problems; decision making theory; linear 
programming; integer programming; goal 
programming; network theory; dynamic programming; 
queuing systems; simulation; inventory models; and 
forecasting 
 
228-526     3(3-0-6) 
การจัดการระบบฐานข้อมูล   
(Database System Management) 
 ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ ลั ก ษณะข อ ง ฐ า น ข้ อ มู ล 
แนวความคิดเชิงระบบ การออกแบบและวิเคราะห์ฐานข้อมูล 
การศึกษาและจัดทําตัวแบบแสดงความสัมพันธ์ในระบบ
ฐานข้อมูล กระบวนการออกแบบระบบฐานข้อมูล ภาษา SQL 
บทบาทของข้อมูลในการวางแผนและควบคุม  การผลิต
ซอฟท์แวร์และเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ
ข้อมูล กระบวนการตัดสินใจท่ีอาศัยระบบข้อมูล การนําระบบ
ไปใช้ในอุตสาหกรรม 
 Definitions and characteristics of database; 
concept of systems; database design and analysis; 
entity and relationship diagram in database; process 
of database design; SQL language; role of data and 
information in planning and control; software and 
information technology related to database system; 

decision support system with database; applications 
in industry  
 
228-527     3(3-0-6) 
การบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Technology and Innovation management)  
 แนวคิดในการบริหารจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การพัฒนากลยุทธ์ด้านนวัตกรรม การค้นคว้า
นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การบ่งช้ีความต้องการของลูกค้า 
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การวางแผนการจัดการ
โครงการผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 Concept of technology and innovation 
management, development of innovative strategy, 
search of innovations, creativity, identification of 
customer needs, new product development process, 
new product project management planning 
 
228-528      3(3-0-6) 
ระบบการจัดการการบํารุงรักษาเคร่ืองจักร   
(Maintenance Management System) 
 แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการการบํารุงรักษา
เครื่ องจักร  วงจรชีวิตของเค ร่ืองจักร  ประเภทของการ
บํารุงรักษา การจัดองค์กรเพ่ือการบํารุงรักษา การจัดการวัสดุ
เพื่อการบํารุงรักษา การจัดระบบเอกสารและข้อมูลเพ่ือการ
บํารุ งรักษา  การเสื่อมสภาพของเครื่องจักร  ต้นทุนการ
บํารุงรักษา การวางแผนและจัดลําดับการบํารุงรักษา การ
ประเมิน การบํารุงรักษา การบํารุงรักษาทวีผลท่ีทุกคนมีส่วน
ร่วม    
 Concept of maintenance management; 
machine life cycle; type of maintenance; 
maintenance organization; maintenance material 
management; maintenance data and document 
management; machine deterioration; maintenance 
cost; maintenance planning and scheduling; 
maintenance evaluation; total productive 
maintenance 
 
228-529        3(3-0-6) 
ระเบียบวิธีวิจัย 
(Research Methodology) 
 จรรยาบรรณวิจัย การเลือกหัวข้อวิจัย ความเป็น
ประโยชน์ โอกาสความเป็นไปได้ ข้อจํากัด การจัดทําเอกสาร
ข้อเสนอการทําวิจัย การกําหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต การ
สํารวจเอกสาร การตั้งสมมติฐาน  การเลือกใช้วิธีการวิจัยท่ี
เหมาะสม การจัดทําและนําเสนอรายงาน 
 Research ethics; research topic selection; 
research benefit; feasibility; limitation; documentation 
and proposal preparation; objective and scope 



establishment; literature review; research assumption; 
research tools; research presentation 
 
228-531      3(3-0-6) 
การจัดการเชิงกลยุทธ ์     3(3-0-6) 
(Strategic Management) 
 แนวคิดในการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์
เชิงกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาสและภาวะคุกคาม การกําหนดกลยุทธ์ การนํากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ เครื่องมือท่ีใช้ในการ
จัดการเชิงกลยุทธ์  การจัดการความเสี่ยง 
 Strategic management concept, strategic 
analysis, strategic planning, SWOT analysis, strategy 
formulation; strategic implementation, strategic 
control and evaluation, strategic management tools; 
risk management 
 
228-532      3(3-0-6) 
การจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
(International Business and Industrial Management) 
 แนวคิดในการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม
ระหว่างประเทศ  องค์กรท่ีทําธุรกรรมระหวา่งประเทศ แรงจูงใจ
และประโยชน์ของการทําธุรกิจและอุตสาหกรรมระหว่าง
ประเทศ รูปแบบของธุรกิจและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 
การเจรจาข้อสัญญา การดําเนินธุรกิจร่วมกัน การทําการค้าใน
เขตปลอดภาษี การจัดหาเงินทุนระหว่างประเทศ ประสิทธิภาพ
และความเสี่ยงในการทําธุรกรรมระหว่างประเทศ 
 International business and industrial 
management concept; company in international 
transactions; motivations and advantages of business 
and industrial internationalization; forms of business 
and industrial internationalization; contract 
negotiations; combined business operations; 
commercial operations in free zones; international 
financing transactions; efficiency and risk in 
international transactions 
 
228-533     3(3-0-6) 
การจัดการทรัพยากรมนุษย ์
(Human Resource Management) 
 บทบาทและหน้าท่ีของผู้บริหารในด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและ
การคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนอาชีพ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ 
แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยและสุขภาพ และ สร้างระบบ
การปฏิบัติงานท่ีมีผลงานสูง 
 Roles and duties of executives in human 
resource management; human resource planning; 
recruitment and selection; training and development; 
career planning; compensation and benefits; labor 

relations; safety and health; creating high-
performance work systems 
 
228-534       3(3-0-6) 
การจัดการการตลาด  
(Marketing Management) 
 แนวคิดการบริหารการตลาดอุตสาหกรรม การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม กลยุทธ์การตลาดอุตสาหกรรม และ
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย การสร้างนวัตกรรมทาง
การตลาดอุตสาหกรรม ด้านกลยุทธ์ (การแบ่งส่วนตลาด การ
เลือกตลาดเป้าหมายและการวางตําแหน่ง) และด้านการ
ดําเนินงาน (ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจําหน่าย และการ
สื่อสารทางการตลาด) การสร้างและบริหารตราสินค้า ตรา
ร้านค้า ตราองค์กร  
 Concept of industry marketing 
management; marketing environment analysis; 
strategic of industry marketing and accountability to 
stakeholders; industry marketing innovation; 
marketing strategies (segmentation, selecting a target 
market, and positioning) and operational aspects 
(product, price, distribution channels and marketing 
communications); creating and managing product 
brand, private brand, and corporate brand 
 
228-535     3(3-0-6) 
การเป็นผูป้ระกอบการ 
(Entrepreneurship) 
 การเป็นผู้ประกอบการใหม่  การประเมินศักยภาพ
ในการเป็นผู้ประกอบการ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ แผนธุรกิจและการจัดทํา
แผนธุรกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์เป้าหมาย การสํารวจและ
การวิจัยตลาด กลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจใหม่ การพยากรณ์
ความต้องการทางการตลาด เทคนิคการขาย การวางแผน
การตลาด การบริหารการผลิต การวางแผนการผลิต/บริการ 
การวางแผนการบริหารองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ ระบบบัญชี
ผู้ประกอบการ วิเคราะห์งบการเงิน การจัดทําแผนการเงิน การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและความไวในการประกอบการธุรกิจ การ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาในการประกอบการธุรกิจ  แหล่ง
เงินทุน ระบบภาษีอากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เครือข่าย
ธุรกิจ การบริการของภาครัฐเพื่อผู้ประกอบการ  จริยธรรมใน
การประกอบธุรกิจ 
 Introduction to new entrepreneur creation; 
entrepreneurship appraisal; business  opportunity  
analysis; project feasibility study; business plan;  
SWOT analysis; market survey and research; 
marketing strategy for new business; business 
marketing; marketing planning; production 
management; production and service planning; 
organization and human resource management;  
accounting; financial 



analysis; financial planning; business’s risk analysis; 
intellectual property management; investment 
funding sources; tax and business laws and 
regulations; business networking; public sector’s 
services and facilities; business ethics 
 
228-541      3(3-0-6) 
หัวข้อพิเศษในการจัดการอุตสาหกรรม 1   
(Special Topics in Industrial Management I) 
 หั ว ข้ อ ท่ี มี ค ว า ม สํ า คั ญ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด ก า ร
อุตสาหกรรมท่ีเป็นประโยชน์พิเศษแก่นักศึกษา ซ่ึงมีลักษณะท่ี
ทันต่อเหตุการณ์และความจําเป็น 
 Special topics in industrial management 
which useful to graduate students, especially 
necessary, and modern topics 
 
228-542     3(3-0-6) 
หัวข้อพิเศษในการจัดการอุตสาหกรรม 2  
(Special Topics in Industrial Management II) 
 หั ว ข้ อ ท่ี มี ค ว า ม สํ า คั ญ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด ก า ร
อุตสาหกรรมท่ีเป็นประโยชน์พิเศษแก่นักศึกษา ซ่ึงมีลักษณะท่ี
ทันต่อเหตุการณ์และความจําเป็น 
 Special topics in industrial management 
which useful to graduate students, especially 
necessary, and modern topics 
 
228-591           36(0-108-0) 
วิทยานิพนธ ์     
(Thesis) 
  การศึกษาวิจัยของนักศึกษาในเน้ือหาวิชาทางการ
จัดการอุตสาหกรรม ภายใต้การดูแลและ   การแนะนําของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และนักศึกษาต้องรายงาน
ความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา วิทยานิพนธ์จะถูกเสนอต่อ
คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ และนักศึกษาจะต้องสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์เพื่อปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การ
จัดการอุตสาหกรรม) 
   Research study on the topic of industrial 
management of a thesis advisory committee; thesis 
overview should be presented to the thesis advisory 
committee and the student must satisfactorily 
defend thesis findings at the final examination for the 
degree of Master of Engineering (Industrial 
Management) 
 
 
 
 
 
 
 

228-592             18(0-54-0) 
วิทยานิพนธ ์  
(Thesis) 
 การศึกษาวิจัยของนักศึกษาในเน้ือหาวิชาทางการ
จัดการอุตสาหกรรม ภายใต้การดูแลและการแนะนําของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และนักศึกษาต้องรายงาน
ความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา วิทยานิพนธ์จะถูกเสนอต่อ
คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ และนักศึกษาจะต้องสอบป้องกัน
วิทยา นิพนธ์ เพื่ อปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต        
(การจัดการอุตสาหกรรม)   
 Research study on the topic of industrial 
management under supervision of a thesis advisory 
committee; thesis overview should be presented to 
the thesis advisory committee and the student must 
satisfactorily defend thesis findings at the final 
examination for the degree of Master of Engineering 
(Industrial and Systems Engineering);  
 
228-593                         6(0-18-0) 
สารนิพนธ ์     
(Minor Thesis) 
 การศึกษาและแก้ปัญหาทางการจัดการอุตสาหกรรม 
ภายใต้การดแูลและแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษา และเรียบเรียง
เป็นเอกสารตามรูปแบบท่ีหลักสูตรกําหนด 
 Study and solve problems related to 
industrial management issues under supervision and 
instruction of advisor and pursue the formatted 
document 
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