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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม 
Master of Business Administration Program in Industrial Administration and 
Development 

 
 หลักสูตร 
     1. แผน ก แบบ ก 1 

1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

  ก. วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า    2  หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
     -  สัมมนา    2  หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
  ข. วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 

1.3 รายวิชา   
  ก. วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า    2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
     -  สัมมนา    2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
   03770597 สัมมนา       1,1 
      (Seminar) 
   ข. วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
   03770599 วิทยานิพนธ์      1-36 
      (Thesis) 
  

 2. แผน ก แบบ ก 2 
 2.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
 2.2 โครงสร้างหลักสูตร   

   ก. วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า    24  หน่วยกิต 
    -  สัมมนา       2  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอกบังคับ     15  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า   7  หน่วยกิต 
   ข. วิทยานิพนธ์   ไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต 
 2.3 รายวิชา   

   ก. วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า    24  หน่วยกิต 
    -  สัมมนา        2  หน่วยกิต 

  03770597  สัมมนา       1,1 
    (Seminar) 

    - วิชาเอกบังคับ     15  หน่วยกิต 
  03770521 การจัดการองค์การอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
    (Industrial Organization Management) 
  03770529 การจัดการเชิงกลยุทธ์สําหรับอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
    (Strategic Management for Industry) 
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  03770531  การบัญชีและการเงินเพ่ือการจัดการ  3(3-0-6) 
    อุตสาหกรรม  

     (Accounting and Finance for Industrial  
     Management) 

  03770541 การจัดการการผลิตสมัยใหม่สําหรับ  3(3-0-6) 
    อุตสาหกรรม 
    (Modern Production Management 
    for Industry)  
  03770551 การตลาดธุรกิจ     3(3-0-6) 
    (Business Marketing) 
  -   วิชาเอกเลือก     ไม่น้อยกว่า   7  หน่วยกิต 
    ให้นิสิตเลือกเรียนจากตัวอย่างรายวิชาดังต่อไปน้ีไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
  03770511 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ   2(2-0-4) 
    อุตสาหกรรม 
    (Industrial Business Environment  
    Analysis) 
  03770523 การจัดการความย่ังยืนทางธุรกิจ   2(2-0-4) 
    (Business Sustainability Management)    
  03770524 พฤติกรรมองค์การและการจัดการ   2(2-0-4) 
    ทรัพยากรมนุษย์สําหรับอุตสาหกรรม 
    (Organization Behavior and Human  
    Resource Management for Industry) 
  03770525 การจัดการความเสี่ยงเพ่ือความย่ังยืน  2(2-0-4) 

สําหรับอุตสาหกรรม 
    (Risk Management for Sustainability  

in Industry) 
  03770526 ภาวะผู้นําองค์การอุตสาหกรรม    2(2-0-4) 
    (Industrial Organization Leadership) 
  03770527 การให้คําปรึกษาองค์การอุตสาหกรรม  2(2-0-4) 
    (Industrial Organization Consulting) 
  03770532 การจัดการและการศึกษาความเป็นไปได้  2(2-0-4) 
    ของโครงการอุตสาหกรรม  
    (Industrial Project Management and  

Feasibility Studies) 
  03770533 การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์   2(2-0-4) 
    (Strategic Cost Management) 
  03770542 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์  2(2-0-4) 
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    (Supply Chain and Logistics  
    Management) 
  03770544 การจัดการนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรม  2(2-0-4) 
    (Innovation Management for Industry) 
  03770545 การฟ้ืนตัวจากวิกฤติของโซ่อุปทาน   2(2-0-4) 
    (Supply Chain Resilience) 
  03770546 การเงินโซ่อุปทาน    2(2-0-4) 
    (Supply Chain Finance) 
  03770592 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสําหรับการบริหาร  3(3-0-6) 

และพัฒนาอุตสาหกรรม      
(Research Methods and Statistics for  
Industrial Administration and 
Development)  

  03770596 เรื่องเฉพาะทางการบริหารและพัฒนา    1-3 
    อุตสาหกรรม  
    (Selected Topics in Industrial   
    Administration Development) 
  03770598 ปัญหาพิเศษ       1-3 
    (Special Problems) 

 หรือเลือกเรียนจากรายวิชาในสาขาวิชาหรือนอกสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีมีรหัสวิชาสามตัว
ท้ายต้ังแต่ 500 ข้ึนไป จํานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ท้ังน้ี ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า และได้รับ
อนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

   ข. วิทยานิพนธ์   ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
  03770599 วิทยานิพนธ์      1-12 
    (Thesis) 
 

 3 แผน ข 
 3.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
 3.2 โครงสร้างหลักสูตร   

   ก. วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 
    -  สัมมนา         2  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอกบังคับ      15  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า   13  หน่วยกิต 
   ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ      6  หน่วยกิต 
 3.3 รายวิชา   

ก. วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต 
    -  สัมมนา        2  หน่วยกิต 
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  03770597 สัมมนา         1,1 
    (Seminar) 

    -  วิชาเอกบังคับ      15  หน่วยกิต 
  03770521 การจัดการองค์การอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
    (Industrial Organization Management) 
  03770529 การจัดการเชิงกลยุทธ์สําหรับอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
    (Strategic Management for Industry) 
  03770531 การบัญชีและการเงินเพ่ือการจัดการ  3(3-0-6) 
    อุตสาหกรรม  

     (Accounting and Finance for Industrial  
     Management) 

  03770541 การจัดการการผลิตสมัยใหม่สําหรับ  3(3-0-6) 
    อุตสาหกรรม  
    (Modern Production Management  

for Industry)  
  03770551 การตลาดธุรกิจ     3(3-0-6) 
    (Business Marketing) 
  -  วิชาเอกเลือก      ไม่น้อยกว่า    13  หน่วยกิต 
    ให้นิสิตเลือกเรียนจากตัวอย่างรายวิชาดังต่อไปน้ีไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
  03770511 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ   2(2-0-4) 
    อุตสาหกรรม 
    (Industrial Business Environment  
    Analysis) 
  03770523 การจัดการความย่ังยืนทางธุรกิจ   2(2-0-4) 
    (Business Sustainability Management)  
  03770524 พฤติกรรมองค์การและการจัดการ   2(2-0-4) 
    ทรัพยากรมนุษย์สําหรับอุตสาหกรรม 
    (Organization Behavior and Human 
    Resource Management for Industry) 
  03770525 การจัดการความเสี่ยงเพ่ือความย่ังยืน  2(2-0-4) 

สําหรับอุตสาหกรรม 
    (Risk Management for Sustainability  

in Industry) 
  03770526 ภาวะผู้นําองค์การอุตสาหกรรม    2(2-0-4) 
    (Industrial Organization Leadership) 
  03770527 การให้คําปรึกษาองค์การอุตสาหกรรม  2(2-0-4) 
    (Industrial Organization Consulting) 
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  03770532 การจัดการและการศึกษาความเป็นไปได้  2(2-0-4) 
    ของโครงการอุตสาหกรรม  
    (Industrial Project Management and  

Feasibility Studies) 
  03770533 การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์   2(2-0-4) 
    (Strategic Cost Management) 
  03770542 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์  2(2-0-4) 
    (Supply Chain and Logistics  
    Management) 
  03770544 การจัดการนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรม  2(2-0-4) 
    (Innovation Management for Industry) 
  03770545 การฟ้ืนตัวจากวิกฤติของโซ่อุปทาน   2(2-0-4) 
    (Supply Chain Resilience) 
  03770546 การเงินโซ่อุปทาน    2(2-0-4) 
    (Supply Chain Finance) 
  03770552 การจัดการความย่ังยืนทางธุรกิจ   2(2-0-4) 
    (Business Sustainability Management)    
  03770592 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสําหรับการบริหาร  3(3-0-6) 

และพัฒนาอุตสาหกรรม      
(Research Methods and Statistics for  
Industrial Administration and  
Development) 

  03770596 เรื่องเฉพาะทางการบริหารและพัฒนา    1-3 
    อุตสาหกรรม  
    (Selected Topics in Industrial   
    Administration Development) 
  03770598 ปัญหาพิเศษ       1-3 
    (Special Problems) 

 หรือเลือกเรียนจากรายวิชาในสาขาวิชาหรือนอกสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีมีรหัสวิชาสามตัว
ท้ายต้ังแต่ 500 ข้ึนไป จํานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ท้ังน้ี ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาหลัก โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า และได้รับอนุมัติจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย 

   ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ      6  หน่วยกิต 
  03770595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ       3,3 
    (Independent Study) 
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คําอธิบายรายวิชา 
03770511 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจอุตสาหกรรม     2(2-0-4) 

 (Industrial Business Environment Analysis) 
แนวคิดและเครื่องมือเพ่ือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจอุตสาหกรรม 

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจอุตสาหกรรมในระดับโลก การวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจ การ
พัฒนาระบบอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมอุตสาหกรรม นโยบายภาครัฐต่อ
อุตสาหกรรมของประเทศไทย กฎหมายและข้อบังคับทางด้านสิ่งแวดล้อมในเขต
อุตสาหกรรม 

Concepts and tools for analyzing industrial business environment. 
Global industrial business environment. Economic trends analysis. Industrial 
system development. Industrial technology and innovation. Government 
policy toward Thailand's industry. Laws and regulations on environment in 
industrial area. 

03770521 การจัดการองค์การอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
  (Industrial Organization Management) 

ทฤษฎีการจัดการ การจัดการองค์การอุตสาหกรรมในสภาพแวดล้อมระดับโลก 
การตัดสินใจและการวางแผน การออกแบบโครงสร้างองค์การอุตสาหกรรม การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การนําและภาวะผู้นํา การจูงใจ การสื่อสารในองค์การ การควบคุมและ
การตรวจสอบ การจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์การ การจัดการการ
เปล่ียนแปลงและการพัฒนาองค์การ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสาํหรับองค์การ
อุตสาหกรรม 

Management theories. Managing industrial organizations in global 
environment. Decision making and planning. Designing of industrial 
organization structure. Managing human resource. Leading and leadership. 
Motivating. Communicating in organization. Controlling and monitoring. 
Knowledge management and organizational learning. Change management 
and organization development. Management of technology and innovation 
for industrial organization. 

03770523 การจัดการความย่ังยืนทางธุรกิจ      2(2-0-4) 
(Business Sustainability Management) 

ความท้าทายและโอกาสด้านความย่ังยืน รูปแบบทางธุรกิจท่ีย่ังยืน กรณีศึกษา
ทางธุรกิจและความเป็นผู้ นําในการดําเนินการ สภาพแวดล้อมและนโยบายด้าน
กฎระเบียบ การผลิตและการบริโภค การออกแบบ เทคโนโลยี และการวางแผนเพ่ือความ
ย่ังยืน การสื่อสารและการตลาด การพัฒนาความร่วมมือและพันธมิตร ธุรกิจเพ่ือสังคม 

Sustainability challenges and opportunities.  Sustainable business 
models. Business cases and leadership for action.  Regulatory environment 
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and policy.  Production and consumption.  Design, technology, and planning 
for sustainability.  Communication and marketing.  Collaboration and 
partnership development. Social enterprise.  

03770524 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์สําหรับอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
 (Organization Behavior and Human Resource Management for Industry) 

ความสัมพันธ์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ  
แนวคิดพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การอุตสาหกรรม ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ใน
องค์การ บทบาทและหน้าท่ีของผู้บริหารในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
อุตสาหกรรม  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา
สายอาชีพ จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมน ุษย์ การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
องค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การอุตสาหกรรม  

Relationships of human resource management and human behavior 
in organization. Concepts of human behavior in industrial organization. 
Factors affecting human behavior in organization.  Roles and duties of 
executives in managing human resources in industrial organization. Human 
resource development. Performance management and career 
development. Ethics in human resource management. Research related to 
organizational behavior and human resource management in industrial 
organizations.  

03770525 การจัดการความเสี่ยงเพ่ือความย่ังยืนสําหรับอุตสาหกรรม   2(2-0-4) 
 (Risk Management for Sustainability in Industry) 

หลักการและกระบวนการของการจัดการความเสี่ยง ประเภทและสาเหตุของ
ความเสี่ยงในภาคอุตสาหกรรม ความเสี่ยงเกิดใหม่และการมองการณ์ไกลด้านความเส่ียง 
กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง กรอบแนวคิด COSO และการบริหารความเสี่ยงองค์การ 
ธรรมาภิบาล ความย่ังยืนและเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน แนวโน้มการจัดการความ
เสี่ยง 

Principles and process of risk management. Types and causes of risk 
in industry. Emerging risk and risk foresight. Risk management strategy. 
Conceptual framework of COSO and enterprise risk management. Corporate 
governance. Sustainability and Sustainable Development Goals. Trends in 
risk management. 

03770526 ภาวะผู้นําองค์การอุตสาหกรรม       2(2-0-4) 
 (Industrial Organization Leadership) 

แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้นํา  ภาวะผู้นําในองค์การอุตสาหกรรม รูปแบบของ
ภาวะผู้นํา ทักษะท่ีจําเป็นสําหรับผู้นําองค์การ  การพัฒนาความเป็นผู้นําองค์การ การนํา
การเปลี่ยนแปลงในองค์การ  ประเด็นด้านจริยธรรมผู้นํา  
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Concepts and theories of leadership. Leadership in industrial 
organization. Types of leadership. Necessary skills for organization leader. 
Organization leadership development. Leading change in organization. 
Issues of leader ethics. 

03770527 การให้คําปรึกษาองค์การอุตสาหกรรม        2(2-0-4) 
  (Industrial Organization Consulting) 

กระบวนการในการให้คําปรึกษาองค์การอุตสาหกรรม เทคนิคและเคร่ืองมือใน
การวินิจฉัยองค์การอุตสาหกรรม การวินิจฉัยองค์การด้านการจัดการองค์การและ
ทรัพยากรมนุษย์ การตลาดและการขาย การบัญชีและการเงิน การผลิตและการ
ปฏิบัติการ  การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบกระบวนการ
แทรกแซงและการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์การ 
ประเด็นจริยธรรมในการวินิจฉัยองค์การและการให้คําปรึกษา การเป็นท่ีปรึกษาและการ
ให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นมืออาชีพ  

Process of industrial organization consulting. 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. 
Ethical issues in organizational diagnosis and consultation. Professional 
consultant and suggesting.  

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

แนวคิดและพัฒนาการของการจัดการเชิงกลยุทธ์สําหรับภาคอุตสาหกรรม 
ทิศทางกลยุทธ์ วิสัยทัศน์และภารกิจ การวิเคราะห์คู่แข่งขันและทรัพยากรองค์การ การ
กําหนดกลยุทธ์สําหรับภาคอุตสาหกรรม การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมเชิงกลยุทธ์ 
กรณีศึกษา 

Concepts and developments of strategic management for industrial 
sector. Strategies direction, vision and mission. Analysis of competitors and 
organization resources. Strategy formulation for industry. Implementation 
of strategies. Strategic control. Case studies. 

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

สภาพแวดล้อมทางการบัญชีและการเงินเพ่ือการจัดการอุตสาหกรรม กรอบ
แนวคิดการบัญชีการเงิน แนวคิดการจัดเตรียมงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การ
บัญชีเพ่ือการวางแผน ควบคุม ตัดสินใจ และประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักการสําคัญ
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ของการเงินธุรกิจ กรอบแนวคิดท่ีครอบคลุมและเทคนิคการวิเคราะห์สําหรับทางทฤษฎี
และทางปฏิบัติของการตัดสินใจทางการเงิน เทคโนโลยีทางการบัญชีและการเงิน 

Accounting and financial environment for industrial management. 
Financial accounting framework. Concept of financial statement preparation. 
Financial statement analysis. Accounting for planning, controlling, decision 
making and performance evaluation. Key principles of corporate finance. 
Comprehensive frameworks and analytical techniques for theories and 
practices of financial decisions. Accounting and financial technology.  

03770532 การจัดการและการศึกษาความเป็นไปได้โครงการอุตสาหกรรม  2(2-0-4) 
  (Industrial Project Management and Feasibility Studies) 

การวางแผนและกระบวนการพัฒนาโครงการ การจัดหาข้อมูล การศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการอุตสาหกรรมเพ่ือตัดสินใจลงทุน การประเมินโครงการเพ่ือการ
ลงทุน แหล่งของเงินทุน การตัดสินใจลงทุนภายใต้ความไม่แน่นอน การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงของโครงการ การจัดการโครงการอย่างย่ังยืน 

Project planning and development process. Acquiring data. Feasibility 
study of industrial project for investment decision making. Project evaluation 
for investment. Sources of fund. Investment decision under uncertainty. 
Project risk analysis. Sustainable project management. 

03770533 การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์       2(2-0-4) 
 (Strategic Cost Management) 

ความสัมพันธ์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์กับการจัดการต้นทุน มิติใหม่ของการ
คํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และบริการ การวิเคราะห์ต้นทุนโซ่คุณค่า การวิเคราะห์ตัว
ผลักดันต้นทุน การจัดการต้นทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ต้นทุนตาม
เป้าหมาย สภาพแวดล้อมใหม่ทางการผลิตและการจัดการต้นทุน การจัดการต้นทุน
คุณภาพ การจัดการต้นทุนสิ่งแวดล้อม ต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์  กรณีศึกษาการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ในยุค
ดิจิทัล  

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. Case studies of 
strategic cost management in the digital age. 

03770541 การจัดการการผลิตสมัยใหม่สําหรับอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 
 (Modern Production Management for Industry) 
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ระบบการผลิตของอุตสาหกรรม กลยุทธ์การผลิตและกระบวนการผลิต การวาง
แผนผัง การวางแผนท่ีต้ัง การพยากรณ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคุณภาพเชิง
รวม เครื่องมือสําหรับการวิเคราะห์คุณภาพ การผลิตแบบทันเวลา การผลิตแบบลีน การ
จัดการโซ่อุปทาน นวัตกรรมในการจัดการการผลิต เทคโนโลยีและสารสนเทศด้านการ
จัดการผลิตสมัยใหม่สําหรับอุตสาหกรรม  

Industrial production systems. Operations and process strategies. 
Layout. Location planning. Forecasting. Inventory management. Total quality 
management. Tools for quality analysis. Just-in-time production. Lean 
production. Supply chain management. Innovation in production 
management. Modern production management technology and information 
system for industry. 

03770542 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์     2(2-0-4) 
 (Supply Chain and Logistics Management) 

ขอบข่ายและนวัตกรรมการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การจัดการโซ่
อุปทานเชิงกลยุทธ์ การจัดการคลังสินค้าและการลําเลียงวัสดุ การจัดหาในโซ่อุปทาน
และการจัดการความสัมพันธ์กับผู้จัดหา ระเบียบวิธีของลีน ซิกซิกม่า แผนภูมิสายธาร
แห่งคุณค่า การจัดการเวลานํา การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์อย่างย่ังยืน การวัดผล
การปฏิบัติงาน กรณีศึกษา 

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. Case studies. 

03770544 การจัดการนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรม     2(2-0-4) 
(Innovation Management for Industry) 

แนวคิดและความสําคัญของนวัตกรรม ประเภทและแบบจําลองของนวัตกรรม 
รูปแบบธุรกิจนวัตกรรม กระบวนการคิดเชิงออกแบบ กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรม กล
ยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมในบริบทโลก โอกาสและกระบวนการของการเกิดทางธุรกิจ
ใหม่ การแสวงหาและการถ่ายโอนนวัตกรรม การสร้างพันธมิตรเพ่ือการพัฒนาธุรกิจ
นวัตกรรม การนํานวัตกรรมออกสู่ตลาดเพื่อการพาณิชย์ การประเมินความสําเร็จของ
นวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรม บทบาทของรัฐบาลต่อนวัตกรรม แนวโน้มของนวัตกรรม 
ประเด็นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี นวัตกรรมแบบเปิดและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

Concepts and significance of innovation. Types and models of 
innovation. Business model innovation. Design thinking process. Innovation 
management strategy. Innovation development strategies in global context. 
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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. 
Trends of innovation. Issues of innovation and technology. Open innovation 
and technology transfer.   

03770545 การฟ้ืนตัวจากวิกฤติของโซ่อุปทาน      2(2-0-4) 
  (Supply Chain Resilience) 

แนวคิดการฟื้นตัวจากวิกฤติของโซ่อุปทาน การผลิตสํารอง การสร้างพันธมิตร
โซ่อุปทาน แนวทางการจัดการโซ่อุปทานเพ่ือการฟื้นตัวจากวิกฤติอันเน่ืองจากการ
กระทําผิด ความเสื่อมเสียช่ือเสียงและการระบาดใหญ่ของโรค  

Supply chain resilience concepts. Reserve production. Supply chain 
partnership development. Supply chain managing approaches for resilience 
to wrongdoing, to reputational damage, and to pandemics. 

03770546 การเงินโซ่อุปทาน       2(2-0-4) 
  (Supply Chain Finance) 

หลักการและระบบนิเวศของการเงินโซ่อุปทาน เครื่องมือ เทคนิค และตลาด
การเงินโซ่อุปทาน บทบาทของการบริหารทุนหมุนเวียนในการออกแบบโซ่อุปทาน 
สินเช่ือทางการค้าแบบด้ังเดิมและผลิตภัณฑ์ทางการเงินโซ่อุปทาน กฎเกณฑ์สากลและ
ปัจจัยทางภาษีในการตัดสินใจการเงินโซ่อุปทาน การพัฒนาการเงินโซ่อุปทานข้าม
พรมแดน ประเด็นความย่ังยืนและหลักฐานงานวิจัยเชิงประจักษ์ในการเงินโซ่อุปทาน 

Principles and ecosystem of supply chain finance. Supply chain 
finance instruments, techniques and market. Roles of working capital 
management in supply chain design. Traditional trade finance and supply 
chain finance products. Global regulatory and tax factors in supply chain 
finance decision. Development of cross-border supply chain finance. 
Sustainability issues and empirical research evidence in supply chain 
finance. 

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

แนวคิดและทฤษฎีการตลาดธุรกิจ รูปแบบการตลาดธุรกิจ การวิเคราะห์ตลาด
ผู้บริโภคและตลาดธุรกิจ การพัฒนากลยุทธ์การตลาดและแผนการตลาดธุรกิจ การระบุ
กลุ่มตลาดและเป้าหมาย กลยุทธ์การเติบโตและนวัตกรรม กลยุทธ์การตลาดธุรกิจ
สําหรับตลาดโลก การตลาดธุรกิจดิจิทัล การจัดการผลิตภัณฑ์และบริการสําหรับตลาด
ธุรกิจ กลยุทธ์การจัดจําหน่ายและการขายปลีกแบบบูรณาการ กลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดธุรกิจ กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ แผนการตลาดธุรกิจอุตสาหกรรม 
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Concepts and theories related to business marketing. Business 
marketing models. Analyzing consumer and business markets. Developing 
marketing strategies and business marketing plans. Identify market 
segments and targets. Growth strategy and innovation. Business marketing 
strategies for global markets. Digital marketing. Managing products and 
services for business markets. Integrated distribution and retailing strategy. 
Integration of business marketing communication strategy. Branding 
strategy. Industrial business marketing plans. 

03770592 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสําหรับการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
 (Research Methods and Statistics for Industrial  Administration and Development) 

กระบวนการวิจัย การพัฒนาคําถามการวิจัยทางการบริหารและพัฒนา
อุตสาหกรรม การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สมมติฐานการวิจัย การ
รวบรวมข้อมูล ขนาดตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติพรรณนา
และสถิติอนุมาน การแปลผลและการอภิปรายผลการวิจัย จริยธรรมการวิจัย การตีพิมพ์
และการนําเสนอผลการวิจัย 

Research process. Developing research question in industrial 
administration and development. Quantitative and qualitative research 
design. Research hypotheses. Data collection. Sample size and sampling 
techniques. Data analysis. Descriptive and inferential statistics. Data 
interpretation and discussion of research results. Research ethics. Research 
publishing and presentation. 

03770595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ          3 
 (Independent Study) 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ ในหัวข้อท่ีน่าสนใจระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียน
เป็นรายงาน 

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 หัวข้อ
เรื่องเปล่ียนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา 

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

03770597 สัมมนา            1 
 (Seminar) 
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การนําเสนอและการอภิปรายในหัวข้อท่ีน่าสนใจทางด้านการบริหารและพัฒนา
อุตสาหกรรม ในระดับปริญญาโท 

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

03770598 ปัญหาพิเศษ          1-3 
 (Special Problems) 

การศึกษาค้นคว้าทางการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรมระดับปริญญาโท และ
เรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 

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

03770599 วิทยานิพนธ์          1-36 
 (Thesis) 

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

 


