สาขาวิชาการจัดการการผลิต (133xxx)
คําอธิบายรายวิชา
133211

การจัดการการผลิต (Operations Management)
3(3-0)
พื้นฐาน : 132111
หลักเบื้องตนและหนาทีใ่ นการจัดการการผลิต การวางแผนการจัดองคการ การออกแบบ
ระบบการผลิต และการควบคุมการผลิตทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีการศึกษานอกสถานที่
133242 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน (Introduction to Electric Commerce)
3(3-0)
บทบาทของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่มีตอธุรกิจ แบบจําลองทางธุรกิจสําหรับพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส พื้นฐานทางเทคโนโลยี การใชโครงขายเวิลดไวดเว็บเชิงธุรกิจ การทํารายงานและ
การศึกษาดูงานนอกสถานที่
133312 การออกแบบระบบการผลิต (Operations System Design)
3(3-0)
พื้นฐาน : 133211
การวิเคราะหทําเลทีต่ ั้ง การออกแบบสถานที่ผลิตและขบวนการผลิต การวางแผนผัง
สถานที่ผลิต การเลือกเครือ่ งจักรอุปกรณในการผลิตและการขนยาย การศึกษางานและการออกแบบ มี
การศึกษานอกสถานที่
133313 การควบคุมตนทุนการผลิต (Operations Cost Control)
3(3-0)
พื้นฐาน : 133211 และ 130172
วิธีการควบคุมและลดตนทุนการผลิต การควบคุมตนทุนวัสดุคาแรงงานและคาโสหุย ใน
การผลิต การกําหนดมาตรฐานและการปรับปรุงงานใหงายขึ้น การควบคุมวิธกี ารปฏิบตั ิงาน รวมทั้งการ
ควบคุม โดยวิธีการทางการบัญชีและการจัดการอื่นๆ
133314 การจัดการงานวัสดุ (Materials Management)
3(3-0)
พื้นฐาน : 133211
กลวิธีการจัดซื้อวัสดุที่ใชในการผลิต การควบคุมวัสดุระหวางการผลิต การจัดการและ
ควบคุมวัสดุคงคลัง การขนสงวัสดุในการผลิต
133315 การวางแผนและควบคุมการผลิต (Operation Planning and Control)
3(3-0)
พื้นฐาน : 133211
การวางแผนและควบคุมการผลิต เทคนิคในการพยากรณการขาย การวางแผนการผลิต
แบบตอเนื่อง การวางแผนและควบคุมโครงการ การจัดลําดับงานและการมอบหมายงาน การควบคุม
คุณภาพ
133317 การจัดการคุณภาพ (Quality Management)
3(3-0)
พื้นฐาน : 133211
แนวคิดและพืน้ ฐานของการจัดการคุณภาพ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ เครื่องมือและ
ระเบียบวิธีสําหรับการศึกษาวิเคราะหทางการจัดการการผลิต

133318

การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management)
3(3-0)
พื้นฐาน : 133211
แนวคิดและพืน้ ฐานของการจัดการหวงโซอุปทาน ระเบียบวิธีการออกแบบและการจัดการ
เครือขายหวงโซอุปทาน กลยุทธการกระจายสินคา การรวมกลุมทางกลยุทธ การจัดการวัสดุคงคลัง ระบบ
สารสนเทศเพือ่ การจัดการระบบขอมูลหวงโซอุปทาน
133319 การจัดการปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง (Managing Continuous Improvement) 3(3-0)
พื้นฐาน : 133211
แนวคิดและพืน้ ฐานของการปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง กลวิธีแบบมีระบบในการวิเคราะห
และการปรับปรุงการวางแผนและการจัดการในขบวนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
133321 การจัดการการทองเที่ยว (Tourism Management)
3(3-0)
หลักแนวความคิด วัตถุประสงคและวิธีการในการดําเนินงานธุรกิจทองเที่ยว รูปแบบของ
การจัดองคการในธุรกิจทองเที่ยว การประเมินศักยภาพของแหลงทองเที่ยวและการสํารวจอุปสงคการ
สํารวจและวิเคราะหแหลงทองเที่ยว เพือ่ การวางแผนการพัฒนาและอนุรักษ การดําเนินโครงการทองเที่ยว
มีการศึกษานอกสถานที่
133322 การจัดการการขนสง (Transportation Management)
3(3-0)
พื้นฐาน : 132111
การดําเนินงานดานการขนสง ความสําคัญของการขนสงที่มตี อธุรกิจ วิธีการขนสงแบบ
ตาง ๆ วิธีการจัดตั้งหนวยขนสง และการจัดการหนวยขนสงอยางมีประสิทธิภาพ มีการศึกษานอกสถานที่
133323 การจัดการธุรกิจโรงแรม (Hotel Management)
3(3-0)
หลักการจัดการโรงแรม หนาที่และการดําเนินงานของแผนกตาง ๆ ในธุรกิจโรงแรม การ
ประชาสัมพันธและสงเสริมการขาย การติดตอสัมพันธกับโรงแรมและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ มีการศึกษา
นอกสถานที่
3(3-0)
133324 การจัดการธุรกิจบริการดานอาหารและภัตตาคาร
(Meal Service and Restaurant Management)
หลักการจัดการธุรกิจดานอาหารและภัตตาคาร การจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม การจัด
รายการอาหาร ตลอดจนการใหบริการในรูปแบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ การควบคุมตนทุนคาใชจายในการ
ดําเนินงาน และการควบคุมคุณภาพของอาหาร มีการศึกษานอกสถานที่
133415 กลยุทธเชิงปฏิบัติการ (Operations Strategy)
3(3-0)
พื้นฐาน : 133211
บทบาทของกลยุทธเชิงปฏิบัติการเพื่อความไดเปรียบทางการแขงขัน การวิเคราะห
อุตสาหกรรม การกําหนดรูปแบบกลยุทธเชิงปฏิบตั ิการที่เหมาะสมสําหรับองคกรและการพัฒนา
สมรรถภาพของระบบปฏิบตั ิการ
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133416

การจัดการเพื่อความเชื่อถือไดทางการผลิต (Reliability Management)
3(3-0)
พื้นฐาน : 133211
การจัดการเพื่อใหการผลิตไดผลิตผลที่เปนไปตามมาตรฐานทั้งในดานปริมาณและ
คุณภาพ การควบคุมคุณภาพของปจจัยการผลิตและผลิตผลโดยวิธีการทางสถิตแิ ละการจัดการ การวาง
นโยบายในการซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณการผลิต โดยพิจารณาถึงความนาจะเปนในการ
ทํางานผิดพลาดของเครื่องจักรและอุปกรณการผลิต โดยพิจารณาถึงความนาจะเปนในการทํางาน
ผิดพลาดของเครื่องจักร
133417 การจัดการดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
(Industrial Safety Management)
พื้นฐาน : 133211
หลักการจัดการในดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ชนิด สาเหตุ และวิธีการ
ปองกันอุบัติเหตุ การวางแผนงานดานความปลอดภัยและวิธีการจูงใจในการปองกันอุบัติเหตุ หลักการ
ควบคุมมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม มีการศึกษานอกสถานที่
133418 การจัดการคลังสินคา (Warehouse Management)
3(3-0)
พื้นฐาน : 132121
หลักในการจัดการคลังสินคา ประเภทของคลังสินคา การเลือกสถานที่ตั้งการจัดองคการ
และการบริหารงานกิจการคลังสินคา หลักในการดูแลรักษาสินคา การขนสง กฎหมาย และระเบียบ
ขอบังคับเกี่ยวกับการคลังสินคา มีการศึกษานอกสถานที่
133419 การตัดสินใจทางการจัดการการผลิต
3(3-0)
(Decision Making in Operations Management)
พื้นฐาน : 133211
วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจที่ประกอบการผลิต โดยประยุกตเอาความรูทางการ
จัดการ การผลิตและการวิจยั ปฏิบตั ิการมาใชในการตัดสินใจ มีการศึกษาจากกรณีตัวอยาง
133425 การจัดการกิจการพาณิชยนาวี (Shipping Management)
3(3-0)
พื้นฐาน : 132111
หลักการจัดการธุรกิจพาณิชยนาวี การปฏิบัติงานของเรือประเภทตาง ๆ การจัดหาเรือ
การวางแผนการเดินเรือ เอกสารเรือ พิธกี ารศุลกากร คาใชจายในการขนสง อัตราคาระวาง การเชาเรือ
ชมรมเดินเรือ ทาเรือ กฎหมายทะเลและอนุสัญญาระหวางประเทศ
133427 การจัดการธุรกิจการบิน (Airline Management)
3(3-0)
พื้นฐาน : 132111
หลักการจัดการธุรกิจการบิน การจัดองคการ การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานของ
ฝายตาง ๆ ทัง้ ภาคพื้นดินและภาคอากาศ การจัดเที่ยวบิน การสํารองที่นั่ง การกําหนดคาโดยสารความ
ตกลงและระเบียบปฏิบตั ิเกีย่ วกับการบินพลเรือน มีการศึกษานอกสถานที่
3

1333428

การควบคุมอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Control)
3(3-0)
พื้นฐาน : 133324
ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับอาชีพการประกอบอาหาร การวางแผนและการควบคุมการผลิต
อาหารและเครื่องดื่มทางดานโภชนาการและการจัดการ วิธีการจัดซือ้ การควบคุมตนทุน การผลิตอาหาร
และเครื่องดื่ม และการจัดทํารายงานตางๆ ที่เกี่ยวของ มีการศึกษานอกสถานที่
133490 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
6
การปฏิบตั ิงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงงานที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนการ
จัดทํารายงานและการนําเสนอ
133497 สัมมนา (seminar)
1
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางการจัดการผลิตในระดับปริญญาตรี
133498 ปญหาพิเศษ (Special Problems)
3
การศึกษาคนควาทางการจัดการผลิตระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน

4

