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คําอธิบายรายวิชา 
03770521 การจัดการองคการสมรรถนะสูง      3(3-0-6) 
  (High Performance Organization Management) 

องคการสมรรถนะสูงและองคการที่มีการปฏิบัติที่เปนเลิศ กลยุทธองคการ
นวัตกรรม ภาวะผูนําเชิงปฏิรูป การจัดการผูมีสวนไดเสีย การปรับปรุงกระบวนการ
องคการ แบบจําลองไซพ็อก การจัดการความรู การจัดการพนักงานท่ีมีความสามารถสูง 
ตัวชี้วัดและการประเมินสมรรถนะองคการ บาลานซ สกอรการด และแผนที่กลยุทธ  

High performance organization and best practice organization. 
Innovation organization strategy. Transformational leadership. Stakeholders 
management. Organization process improvement. SIPOC model. Knowledge 
management. Talent management. Indicator and organization performance 
evaluation tools. Balance Scorecard and strategic map.  

03770522 การวิเคราะหสภาพแวดลอมธุรกิจอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 
 (Industrial Business Environment Analysis) 

แนวคิดและเครื่องมือเพ่ือการวิเคราะหสภาพแวดลอมธุรกิจอุตสาหกรรม การ
วิเคราะหแนวโนมเศรษฐกิจ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการขยายตัวของ
อุตสาหกรรม นโยบายภาครัฐตออุตสาหกรรมของประเทศไทย กฎหมายและขอบังคับ
ทางดานสิ่งแวดลอมในเขตอุตสาหกรรม  

Concepts and tools for analyzing industrial business environment. 
Economic trends analysis. ASEAN Economic Community and the expansion 
of industry. Government policy toward Thailand's industry. Laws and 
regulations on environment in industrial area.  

03770524 พฤติกรรมองคการอุตสาหกรรมและการจัดการผลการปฏิบัติงาน  3(3-0-6) 
 (Industrial Organization Behavior and Performance Management) 

พฤติกรรมมนุษยในองคการอุตสาหกรรม ความสัมพันธของรูปแบบการบริหาร  
พฤติกรรมมนุษยและผลการปฏิบัติงาน  วัฒนธรรมองคการ อํานาจ และการเมือง  การ
จัดการความขัดแยงและความเครียด  การจูงใจ การใหรางวัล และผลประโยชนใน
องคการอุตสาหกรรม  กระบวนการการจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาสาย
อาชีพ การพัฒนาจริยธรรมในองคกรอุตสาหกรรม  

Human behavior in industrial organization. The relationship of 
management styles, human behavior and performance. Organizational 
culture, power and politics. Conflict and stress management. Motivating, 
rewarding, and benefits in industrial organization. Process of performance 
management and career development. Ethical development in industrial 
organization. 

03770525 การจัดการความเสี่ยงสําหรับอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
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 (Risk Management for Industry) 
ธรรมชาติของความเสี่ยงในภาคอุตสาหกรรม นิยามของความเสี่ยงและการระบุ

ความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง การประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง กระบวนการและ
แผนการจัดการความเสี่ยง วัฒนธรรมความเสี่ยงในองคการ การรายงานความเสี่ยง 
แนวโนมการจัดการความเสี่ยง 

Nature of risk in industrial sector. Risk definition and identification.  
Types of risk. Risk assessment and analysis. Risk management process and 
plan.  Risk culture in organizations. Risk reporting. Trends in risk 
management. 

03770526 ภาวะผูนําองคการอุตสาหกรรม       3(3-0-6) 
 (Industrial Organization Leadership) 

แนวคิดและทฤษฎีภาวะผูนํา  ภาวะผูนําในองคการอุตสาหกรรม รูปแบบของ
ภาวะผูนํา ทักษะท่ีจําเปนสําหรับผูนําองคการ  การพัฒนาความเปนผูนําองคการ 
บทบาทผูนําในการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ประเด็นดานจริยธรรมผูนํา  

Concepts and theories of leadership. Leadership in industrial 
organization. Types of leadership. Necessary skills for organization leader.  
Organization leadership development. The roles of leadership in change 
management. Issues of leader ethics.  

03770527 การวินิจฉัยองคการอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
  (Industrial Organization Diagnosis) 

เทคนิคและเครื่องมือในการวินิจฉัยองคการอุตสาหกรรม การวินิจฉัยองคการ
ดานการจัดการองคการและทรัพยากรมนุษย การตลาดและการขาย การบัญชีและ
การเงิน การผลิตและการปฏิบัติการ  การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล การ
ออกแบบกระบวนการแทรกแซง และการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสรางการ
เปลี่ยนแปลงในองคการ การเปนที่ปรึกษาและการใหขอเสนอแนะอยางเปนมืออาชีพ 
ประเด็นจริยธรรมในการเปนที่ปรึกษา 

Industrial organization diagnosis techniques and tools.  Diagnosis on 
organization and human resource management, marketing and sales, 
accounting and finance, and production and operation.  Collecting and 
analyzing data.  Designing of intervention process and being a change agent 
for changes in organization. Professional consultant and suggesting. Ethical 
issues on consultant. 

03770528 การจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส     3(3-0-6) 
 (Supply Chain and Logistics Management) 

ขอบขายและนวัตกรรมการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส การจัดการโซ
อุปทานเชิงกลยุทธ การจัดการคลังสินคาและการลําเลียงวัสดุ การจัดหาในโซอุปทาน
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และการจัดการความสัมพันธกับผูจัดหา ระเบียบวิธีของลีน ซิกซิกมา แผนภูมิสายธาร
แหงคุณคา การจัดการเวลานํา การจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส อยางยั่งยืน การ
วัดผลการปฏิบัติงานทางโซอุปทานและโลจิสติกส 

Scopes and innovation management in supply chain and logistics. 
Strategic supply chain management. Warehousing and materials handling 
management. Procurement in supply chain and supplier relationship 
management. Lean six sigma methodology. Value stream mapping. Lead 
time management. Sustainable supply chain and logistics management. 
Performance measurement in supply chain and logistics. 

03770529 การจัดการเชิงกลยุทธสําหรับอุตสาหกรรม       3(3-0-6) 
 (Strategic Management for Industry) 

แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธสําหรับภาค อุตสาหกรรม ทิศทางกลยุทธ 
วิสัยทัศนและภารกิจ การวิเคราะหคูแขงขันและทรัพยากรองคการ การกําหนดกลยุทธ
สําหรับภาคอุตสาหกรรม การใชกลยุทธการกระจายการลงทุน และการจัดการภายใน
องคการ กลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลยุทธดานความรับผิดชอบตอสังคม 

Concepts of strategic management for industrial sector. Strategies 
direction, vision and mission. Analysis of competitors and organization 
resources. Strategy formulation for industrial sector. Implementation of 
investment diversification strategy and managing the internal organization.  
Information technology strategy and the corporate social responsibility 
strategy. 

03770531 การเงนิและการบัญชีเพ่ือการจัดการอุตสาหกรรม            3(3-0-6) 
 (Finance and Accounting for Industrial Management)   

สภาพแวดลอมทางการเงินและการบัญชีเพ่ือการจัดการอุตสาหกรรม มูลคาเงิน
ตามเวลา ความเสี่ยงและผลตอบแทน ตนทุนเงินทุน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การ
ประเมินงบประมาณลงทุน กรอบแนวคิดการบัญชีการเงิน การจัดทํางบการเงิน การ
วิเคราะหงบการเงิน การบัญชีเพ่ือการวางแผน ควบคุม ตัดสินใจ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

Finance and accounting environment for industrial management. 
Time value of money. Risk and return. Cost of capital. Working capital 
management. Capital budgeting appraisal. Financial accounting framework. 
Preparation of financial statements. Financial statement analysis. 
Accounting for planning, controlling, decision making and performance 
evaluation.  

03770532 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
  (Industrial Project Feasibility Studies) 
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การศึกษาความเปนไปไดของโครงการอุตสาหกรรมเพื่อตัดสินใจลงทุน การ
วางแผนโครงการ การจัดหาขอมูล การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหความเสี่ยงของ
โครงการ และการประเมินโครงการเพ่ือการลงทุน การจัดการโครงการดานขอบเขตเวลา 
ตนทุนและทรัพยากรมนุษยของโครงการ เทคนิคการติดตามและควบคุมโครงการ 

Feasibility study of industrial project for investment decision making. 
Project planning. Acquiring data. Data analysis. Project risk analysis. Project 
evaluation for investment. Project management. Project follow up and 
control techniques.    

03770533 การจัดการตนทุนเชิงกลยุทธ       3(3-0-6) 
 (Strategic Cost Management) 

ความสัมพันธของการจัดการเชิงกลยุทธกับการจัดการตนทุน มิติใหมของการ
คํานวณตนทุนผลิตภัณฑและบริการ การวิเคราะหตนทุนโซคุณคา การวิเคราะหตัว
ผลักดันตนทุน การจัดการตนทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ การวิเคราะหตนทุนตาม
เปาหมาย สภาพแวดลอมใหมทางการผลิตและการจัดการตนทุน การจัดการตนทุน
คุณภาพ การจัดการตนทุนสิ่งแวดลอม ตนทุนเพ่ือการตัดสินใจเชิงกลยุทธ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ  

Relationship between strategic management and cost management. 
New dimension of product and service costing. Analysis of value chain 
costing. Cost driver analysis. Product-life cycle cost management. Target 
costing analysis. New manufacturing environment and cost management. 
Quality cost management. Environmental cost management. Cost for 
strategic decision making. Strategic performance evaluation. 

03770541 การจัดการการผลิตสําหรับอุตสาหกรรม       3(3-0-6) 
 (Production Management for Industry) 

ระบบการผลิตของอุตสาหกรรม การวางแผนที่ตั้ง การวางผัง การวางแผนการ
ผลิตรวม การวางแผนความตองการวัสดุ การผลิตแบบทันเวลาและระบบคัมบัง การผลิต
แบบลีน เทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ และ วิธีวิถีเสนทางวิกฤติ การ
จัดการคุณภาพเชิงรวม เครื่องมือสําหรับการวิเคราะหคุณภาพ การจัดการเชิงกลยุทธ
เพ่ือสงมอบคุณคา การวัดคุณคา การรื้อปรับระบบองคการ มาตรฐานเทียบเคียง อนุกรม
มาตรฐาน 9000 ขององคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน 

Industrial production systems. Location planning. Layout. Aggregate 
production planning. Material requirement planning. Just-in-time 
production and Kanban system. Lean production. Program evaluation and 
review technique, and critical path method.  Total quality management. 
Tools for quality analysis. Strategic management for delivering value. 
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Measurement of value. Organizational reengineering. Benchmarking.  ISO 
9000 Series. 

03770544 การจัดการนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 
(Innovation Management for Industry) 

แนวคิดและความสําคัญของนวัตกรรม ประเภทและแบบจําลองของนวัตกรรม 
องคความรูทางดานนวัตกรรม กระบวนการสรางนวัตกรรม กลยุทธการจัดการนวัตกรรม 
กลยุทธการพัฒนานวัตกรรมในบริบทโลก โอกาสและขั้นตอนของการเกิดทางธุรกิจใหม 
การแสวงหาและการถายโอนนวัตกรรม การสรางพันธมิตรเพ่ือการพัฒนาธุรกิจนวัต
กรรม การนํานวัตกรรมออกสูตลาดเพ่ือการพาณิชย การประเมินความสําเร็จของ
นวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรม บทบาทของรัฐบาลตอนวัตกรรม ประเด็นดานนวัตกรรม
และเทคโนโลยี แนวโนมของนวัตกรรม 

Concepts and significance of innovation. Types and models of 
innovation. Body of innovation knowledge. Innovation creation process. 
Innovation management strategy. Innovation development strategies in 
global context. Opportunities and process of new business approach. 
Searching and transferring of innovation, creating partnership for developing 
innovation business. Launching innovation for a commercial purpose. 
Evaluating innovation achievement for Industry. Roles of government in 
innovation. Issues of innovation and technology. Trends of innovation. 

03770551 การตลาดธุรกิจ        3(3-0-6) 
(Business Marketing) 

ตลาดธุร กิจ ผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรม พฤติกรรมการซื้อขององคการ 
สถานการณการซื้อ ศูนยรวมการซื้อ และ กระบวนการซื้อ การจัดหาทั่วโลก การวางแผน
รวมกับผูผลิต การแบงสวนตลาดและกําหนดตลาดเปาหมาย กลยุทธผลิตภัณฑ การ
วิเคราะหคุณคา ราคาและนโยบายราคา ชองทางการตลาด การใชพนักงานขายและการ
ออกแบบเขตการขาย การสื่อสารการตลาดและการจัดการงานแสดงสินคา 

Business market. Industrial product. Organization buying behavior. 
Buying situation, buying center, and buying process. Global sourcing. Early 
supplier involvement. Market segment and targeting. Product strategies. 
Value analysis. Price and price policies. Marketing channel. Using 
salespeople and territory design. Marketing communication and trade show 
management. 

03770552 การจัดการลูกคาสัมพันธและความรับผิดชอบตอสังคม   3(3-0-6) 
(Customer Relationships and Social Responsibility Management) 

ลูกคาภายในและลูกคาภายนอก ฐานขอมูลลูกคา รูปแบบความสัมพันธ 
แบบจําลองการจัดการลูกคาสัมพันธ การจัดการประสบการณลูกคา ความรับผิดชอบตอ
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สังคมขององคการ ความคิดริเริ่มโดยสมัครใจ แบบจําลองประมิดของแคลรอลล การ
จัดทํารายงานความยั่งยืน และองคการแหงความคิดริเริ่มวาดวยการรายงานสากล 
อนุกรมมาตรฐาน26000 ขององคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน กิจการเพ่ือ
สังคม  

Internal and external customer. Customer database. Type of 
relationship. Customer relationship management model. Customer 
experience management. Corporate social responsibility. Voluntary 
initiative. Carroll's Pyramid model. Sustainability report and Global Report 
Initiative. ISO 26000 Series. Social enterprise.  

03770591 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
 (Research Methods in Industrial  Administration and Development) 

หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม  การวิเคราะห
ปญหาเพื่อกําหนดหัวของานวิจัย การรวบรวมขอมูลเพ่ือการวางแผนการวิจัย การ
กําหนดตัวอยางและเทคนิค การวิเคราะห การแปลผล และการวิจารณผลการวิจัย การ
จัดทํารายงานเพ่ือการนําเสนอในการประชุมและการตีพิมพ 

Principles and research methods in industrial administration and 
development, problem analysis for research topic identification, data 
collection for research planning, identification of samples and techniques. 
Analysis, interpretation and discussion of research result; report writing for 
presentation and publication. 

03770595 การศึกษาคนควาอิสระ          3 
 (Independent Study) 

การศกึษาคนควาอิสระ ในหัวขอที่นาสนใจระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียน
เปนรายงาน 

Independent study on interesting topic at the master’s degree level 
and compile into a written report. 

03770596 เรื่องเฉพาะทางการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม      1-3 
 (Selected Topics in Industrial Administration and Development) 

เรื่องเฉพาะทางการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับปริญญาโท หัวขอเรื่อง
เปลี่ยนแปลงไปในแตละภาคการศึกษา 

Selected topics in industrial administration and development at the 
master’s degree level. Topics are subject to change each semester. 

03770597 สัมมนา            1 
 (Seminar) 

การนําเสนอและการอภิปรายในหัวขอที่นาสนใจทางดานการบริหารและพัฒนา
อุตสาหกรรม ในระดับปริญญาโท 
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Presentation and discussion on current interesting topics in 
industrial  administration and development at the master’s degree level.   

03770598 ปญหาพิเศษ          1-3 
 (Special Problems) 

การศึกษาคนควาทางการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรมระดับปริญญาโท และ
เรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

Study and research in industrial administration and development at 
the master’s degree level and compile into a written report. 

03770599 วิทยานิพนธ          1-12 
 (Thesis) 

วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ 
Research at the master’s degree level and compile into a thesis. 


