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คําอธบิายรายวิชา 
03770611 ปรัชญาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 

(Philosophy of Industrial Administration and Development) 
ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม ปรัชญาเก่ียวกับ

วิวัฒนาการอุตสาหกรรม ทฤษฎีการจัดการอุตสาหกรรมขั้นสูง โครงสร้างและ
องค์ประกอบของระบบอุตสาหกรรม การพัฒนาระบบอุตสาหกรรมในประเทศพัฒนา
แล้ว กําลังพัฒนาและด้อยพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการบริหารและพัฒนา
อุตสาหกรรม ปรัชญาการบริหารธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ กรณีศึกษา  

Theories and concepts in industrial administration and 
development. Philosophy of industrial revolution. Advanced industrial 
management theory. Structure and components of industrial systems. 
Industrial system development in developed countries, developing 
countries, and under developed countries. Technology and innovation for 
industrial administration and development. Philosophy of business 
administration and business ethics. Case study. 

 
03770621 กลยุทธ์ขั้นสูงเพ่ือการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
  (Advanced Strategy for Industrial Administration and Development) 

ทฤษฎีและแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง การวางแผน การนําไปปฏิบัติ 
การกํากับติดตามและการประเมินเชิงกลยุทธ์ การจัดการความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์
การจัดการคุณภาพ กลยุทธ์การจัดการต้นทุน กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความ
ย่ังยืน การสังเคราะห์กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์การ ประเด็นสมัยใหม่ในการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 

Advanced theories and concepts in strategic management.  Strategic 
planning, implementing, mentoring and evaluation. Strategic risk 
management. Quality management strategy. Cost management strategy. 
Innovation and technology management strategy. Human resource 
management strategy. Industrial management strategy for sustainability. 
Synthesizing optimal strategy for organizations. Current issues in strategy 
management. 
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03770622 การศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์ด้านการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์        3(3-0-6) 
(Empirical Research Study in Organization and Human Resource 
Management) 

เทคนิคการวิจัยเชิงประจักษ์ด้านการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ การ
วิจัยร่วมสมัยและประเด็นสมัยใหม่เก่ียวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีการจัดการองค์การและ
ทรัพยากรมนุษย์ พฤติกรรมองค์การ นวัตกรรมในการจัดการองค์การและทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การ และจริยธรรมทางการวิจัยทางการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 
การประยุกต์และทดสอบแนวคิดและทฤษฎีการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ใน
การพัฒนาออกแบบคําถามงานวิจัย การใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูลและเคร่ืองมือในการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการรายงานผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย การเขียนบทความวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

Empirical research techniques in organization and human resource 
management. Contemporary research and current issues related to 
organization and human resource management concept and theory, 
organizational behavior, innovation in organization and human resource 
management, and ethics in organization and human resource management 
research.  Applying and testing organization and human resource 
management concept and theory in research question development, using 
appropriate data collection methods and data analysis tools. Developing 
analysis skills, presenting research results, writing research article and 
disseminating research outputs.  

 
03770631  การศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์ด้านการเงินและการบัญชี    3(3-0-6) 

(Empirical Research Study in Finance and Accounting) 
เทคนิคการวิจัยเชิงประจักษ์ด้านการเงินและการบัญชี การวิจัยร่วมสมัยและ

ประเด็นสมัยใหม่เก่ียวข้องกับทฤษฎีการจัดการทางการเงินธุรกิจ ทฤษฎีการลงทุน 
ทฤษฎีทางบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร และจริยธรรมทางการวิจัยทางการเงินและการ
บัญชี การประยุกต์และทดสอบทฤษฎีด้านการเงินและการบัญชีในการพัฒนาออกแบบ
คําถามงานวิจัย การใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูลและเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่
เหมาะสม การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย 
การเขียนบทความวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

Empirical research techniques in finance and accounting. 
Contemporary research and current issues related to corporate financial 
management theory, investment theory, financial and managerial 
accounting theory and ethics in finance and accounting research.  Applying 
and testing finance and accounting theory in research question 
development, using appropriate data collection methods and data analysis 
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tools. Developing analysis skills, presenting research results, writing research 
article and disseminating research outputs.  

 
03770641 การศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์ด้านโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน          3(3-0-6) 

(Empirical Research Study in Logistics and Supply Chain Management) 
เทคนิคการวิจัยเชิงประจักษ์ด้านโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน  การวิจัย

ร่วมสมัยและประเด็นสมัยใหม่เก่ียวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีด้านโลจิสติกส์และการ
จัดการโซ่อุปทาน การพัฒนาตัวแบบทางโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน  เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  และจริยธรรมทางการ
วิจัยทางด้านโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน  การประยุกต์และทดสอบแนวคิดและ
ทฤษฎีด้านโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานในการพัฒนาออกแบบคําถามงานวิจัย 
การใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูลและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม การพัฒนา
ทักษะการวิเคราะห์และการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย การเขียนบทความ
วิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

Empirical research techniques in logistics and supply chain. 
Contemporary research and current issues related to logistics and supply 
chain concept and theory, logistics and supply chain model development, 
Information technology and innovation for logistics and supply chain 
management, and ethics in logistics and supply chain research.  Applying 
and testing logistics and supply chain concept and theory in research 
question development, using appropriate data collection methods and data 
analysis tools. Developing analysis skills, presenting research results, writing 
research article and disseminating research outputs.  

 
03770651  การศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์ด้านการตลาดธุรกิจ    3(3-0-6) 

(Empirical Research Study in Business Marketing) 
เทคนิคการวิจัยเชิงประจักษ์ด้านการตลาดธุรกิจ การวิจัยร่วมสมัยและประเด็น

สมัยใหม่เก่ียวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีทางการตลาด กลยุทธ์การตลาดธุรกิจ การพัฒนา
ตัวแบบในทางการตลาด นวัตกรรมการตลาด และจริยธรรมทางการวิจัยทางการตลาด 
การประยุกต์และทดสอบแนวคิดและทฤษฎีการตลาดในการพัฒนาออกแบบคําถาม
งานวิจัย การใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูลและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม การ
พัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย การเขียน
บทความวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

Empirical research techniques in business marketing. 
Contemporary research and current issues related to marketing concept 
and theory, business marketing strategy, marketing model development, 
marketing innovation and ethics in marketing research.  Applying and testing 
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marketing concept and theory in research question development, using 
appropriate data collection methods and data analysis tools. Developing 
analysis skills, presenting research results, writing research article and 
disseminating research outputs.  

 
03770692  ปรัชญาวิจัยธุรกิจ        3(3-0-6) 

(Philosophy of Business Research) 
ความเข้าใจปรัชญาและแนวทางการพัฒนาทฤษฎีในการวิจัยธุรกิจ แนวทางการ

ใช้เหตุผลเพ่ือสร้างและพัฒนาความรู้ การสร้างสมมติฐานเก่ียวกับแหล่งที่มาและลักษณะ
ของความรู้ กระบวนทัศน์หลักของปรัชญาวิจัยธุรกิจอันได้แก่ ปฏิบัตินิยม ปฏิฐานนิยม 
สัจจนิยม และตีความนิยม  

Understanding philosophy and approach to theory development in 
business research. Reasoning approaches to knowledge creation and 
development.  Formulate assumptions about the source and the nature of 
knowledge. Main research paradigm in business research philosophy 
including pragmatism, positivism, realism and interpretivism. 

 
03770693  การวิจัยทางการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรมข้ันสูง           3(3-0-6) 

(Advanced Research in Industrial Administration and Development) 
หลักการ กระบวนการ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ปรัชญา 

คุณค่า และการพิจารณาทางจริยธรรมของการวิจัย การพัฒนาและทดสอบทฤษฎีด้วยวิธี
เชิงปริมาณ เทคนิคและตัวแบบทางสถิติและเศรษฐมิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

Quantitative and qualitative research approach, process and 
methodology. Philosiphy, values and ethical considerations of research. 
Developing and testing theories using quantitative methods. Statistic and 
econometric techniques and models. Analysis of qualitative data. 
Computer application for quantitative and qualitative data analysis. 
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03770697 สัมมนา         1 
  (Seminar) 
   การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อที่ น่าสนใจทางการบริหารและพัฒนา

อุตสาหกรรมในระดับปริญญาเอก  
Presentation and discussion on interesting topics in industrial 

administration and development at the doctoral degree level. 
 
03770698 ปัญหาพิเศษ         1-3  

(Special Problems)  
   การศึกษาค้นคว้าทางการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรมระดับปริญญาเอก 

และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน  
   Study and research in industrial administration and development at 

the doctoral degree level and compile into a written report. 
 
03770699 วิทยานิพนธ์        1-72 
  (Thesis) 
   วิจัยในระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ 
     Research at the doctoral degree level and compile into a thesis. 
 
วิชาปรับพื้นฐานสําหรับนิสิตที่ไม่มีพื้นฐานบริหารธุรกิจ 
03770601 การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
  (Industrial Business Administration)  

แนวคิดการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม  การจัดการ การตลาด การผลิต การเงิน 
และการบัญชีสําหรับอุตสาหกรรม การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสําหรับการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม การ
จัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม ธรรมมาภิบาล กรณีศึกษา 

Concepts of industrial business administration. Management, 
marketing, production, finance and accounting for industry. Occupational 
health and safety management. Information technology and innovation for 
industrial administration and development.  Environmental management in 
industry. Good governance. Case study. 

 
 


