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ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ใช้แนวทางพิพฒันาการนิยม (Progressivism)  
ท่ีพฒันาผูเ้รียนในทุกดา้น ให้พร้อมส าหรับการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และปรับตวัได้ตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป 
น าไปสู่การจดัการศึกษาท่ีมุ่งผลลพัธ์ (Outcome-based Education) พฒันาผูเ้รียนโดยให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ 
ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและคน้ควา้ด้วยตนเอง กระบวนการท่ีตอ้งลงมือปฏิบัติ เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและยัง่ยืน 
ให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรม 
ด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม และด้านธุรกิจและการลงทุน เพ่ือการพฒันางานอุตสาหกรรม ธุรกิจและสังคม และยึด 
พระราชปณิธานของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม “ขอให้ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง”          
เป็นแนวทางในการด าเนินการ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1 แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง สงัคม และจรรยาบรรณทางวชิาการ 
PLO 2 ประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ดา้นการจดัการอุตสาหกรรมเพ่ือแกไ้ขปัญหาขององคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน 
PLO 3 บูรณาการองคค์วามรู้ทางดา้นวศิวกรรมและดา้นการบริหารเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพขององคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน 
PLO 4 ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าหรือสมาชิกได ้
PLO 5 ส่ือสารทางวชิาการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงประเด็น 



 

โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  36 หน่วยกติ 

หมวดวชิาปรับพืน้ฐาน   

228-591 สถิติวศิวกรรม  1((1)-0-2) 
 Engineering Statistics  
228-592 การจดัการอุตสาหกรรม  2((2)-0-4) 
 Industrial Management  
228-593 การบญัชีเบ้ืองตน้  1((1)-0-2) 
 Basic Accounting  
หมายเหตุ การลงทะเบียนแบบไม่นบัหน่วยกิต Audit (A) ส าหรับหมวดวชิาปรับพ้ืนฐาน 
 

1. หมวดวชิาบังคบั   

 ส าหรับ แผน ก 2  
228-501 สถิติประยกุตแ์ละการวเิคราะห์ขอ้มูล  3((3)-0-6) 
 Applied Statistics and Data Analytics  
228-502 ระบบการผลิตและข่ายงาน  3((3)-0-6) 
 Manufacturing Systems and Networking  
228-503 การจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม  3((3)-0-6) 
 Safety, Health and Environmental Management  
228-506 การบญัชีและการเงินเพื่อการจดัการ  3((3)-0-6) 
 Managerial Accounting and Finance  
228-541* สมัมนาการจดัการอุตสาหกรรม  4(0-8-4) 
 Industrial Management Seminar  
228-522* ระเบียบวธีิวจิยั  3((3)-0-6) 
 Research Methodology 
  
 ส าหรับ แผน ข 
228-501 สถิติประยกุตแ์ละการวเิคราะห์ขอ้มูล  3((3)-0-6) 
 Applied Statistics and Data Analytics  
228-502 ระบบการผลิตและข่ายงาน  3((3)-0-6) 
 Manufacturing Systems and Networking  
228-503 การจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม  3((3)-0-6) 
 Safety, Health and Environmental Management  
228-504 การจดัการโครงการส าหรับอตุสาหกรรมยคุดิจิทลั  3((3)-0-6) 
 Project Management for Industry in Digital Era 
228-505 การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  3((3)-0-6) 
 Logistics and Supply Chain Management 
  
228-506 การบญัชีและการเงินเพื่อการจดัการ  3((3)-0-6) 
 Managerial Accounting and Finance  
228-541* สมัมนาการจดัการอุตสาหกรรม  4(0-8-4) 
 Industrial Management Seminar  



 

  

2. หมวดวชิาเลือก     

 กลุ่ม 1. วชิาเลือกทางด้านการบริหารจดัการอุตสาหกรรม 
228-511 การบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล  3((3)-0-6) 
 Human Resource Management  
228-512 การจดัการคุณภาพและการเพ่ิมผลิตภาพ  3((3)-0-6) 
 Quality and Productivity Management  
228-513 การบริหารจดัการเทคโนโลยแีละนวตักรรม  3((3)-0-6) 
 Technology and Innovation Management  
228-514 การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา  3((3)-0-6) 
 Intellectual Property Management  
228-515 การจดัการการตลาดส าหรับเศรษฐกิจดิจิทลั   3((3)-0-6) 
 Marketing Management for Digital Economy 
228-516 หวัขอ้พิเศษในดา้นการบริหารจดัการอุตสาหกรรม  3((3)-0-6) 
 Special Topics in Industrial Management  
228-611 ชุดวชิาการบริหารจดัการเภสชัอุตสาหกรรมยคุดิจิทลั  6((5)-2-11) 
 Module : Management for Digital Pharmaceutical Industry  
228-612 ชุดวชิาการจดัการอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 4.0  6((5)-2-11) 
 Module : Management for Food Processing Industry 4.0 
  
 กลุ่ม 2. วชิาเลือกทางด้านเทคโนโลยแีละวศิวกรรม 
228-521 ระบบซ่อมบ ารุง  3((3)-0-6) 
 Maintenance System  
228-522* ระเบียบวธีิวจิยั  3((3)-0-6) 
 Research Methodology  
228-523 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจอจัฉริยะเพื่อการจดัการ  3((2)-3-4) 
 Intelligent Decision Support Systems for Management  
228-524 หวัขอ้พิเศษในดา้นเทคโนโลยแีละวศิวกรรม  3((3)-0-6) 
 Special Topics in Technology and Engineering      
หมายเหตุ  (*) แผน ก 1 และ ก 2 เป็นรายวชิาบงัคบัแบบไม่นบัหน่วยกิต Audit (A) 
 
 กลุ่ม 3. วชิาเลือกทางด้านธุรกจิและการลงทุน 
228-531 การจดัการธุรกิจและอุตสาหกรรมระหวา่งประเทศ  3((3)-0-6) 
 International Business and Industrial Management  
228-532 การเป็นผูป้ระกอบการ  3((3)-0-6) 
 Entrepreneurship   
228-533 หวัขอ้พิเศษในดา้นธุรกิจและการลงทุน  3((3)-0-6) 
 Special Topics in Business and Investment 
 



 

 

3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์      

228-561 วทิยานิพนธ์                                                                         36(0-108-0) 
 Thesis  
228-562 วทิยานิพนธ์           18(0-54-0) 

Thesis  
228-563 สารนิพนธ์            6(0-18-0) 
               Minor Thesis      



 

แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

แผน  ก 1 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
228-522 ระเบียบวธีิวจิยั 3((3)-0-6)  
228-541 สมัมนาการจดัการอุตสาหกรรม 4(0-8-4)  
228-561 วทิยานิพนธ์  36(0-108-0)  
ภาคการศึกษาที ่2 
228-541 สมัมนาการจดัการอุตสาหกรรม 4(0-8-4)  
228-561 วทิยานิพนธ์  36(0-108-0) 
  

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
228-541 สมัมนาการจดัการอุตสาหกรรม 4(0-8-4)  
228-561 วทิยานิพนธ์  36(0-108-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
228-541 สมัมนาการจดัการอุตสาหกรรม 4(0-8-4) 
228-561 วทิยานิพนธ์  36(0-108-0) 



 

แผน  ก 2 

ปีที ่1 
ภาคฤดูร้อน 
228-591 สถิติวศิวกรรม  1((1)-0-2)  
228-592 การจดัการอุตสาหกรรม  2((2)-0-4) 
228-593 การบญัชีเบ้ืองตน้  1((1)-0-2)  
ภาคการศึกษาที ่1 
228-501 สถิติประยกุตแ์ละการวเิคราะห์ขอ้มูล  3((3)-0-6)  
228-502 ระบบการผลิตและข่ายงาน  3((3)-0-6)  
228-503 การจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม  3((3)-0-6)  
228-522 ระเบียบวธีิวจิยั 3((3)-0-6)  
228-541 สมัมนาการจดัการอุตสาหกรรม 4(0-8-4)  
ภาคการศึกษาที ่2 
228-506 การบญัชีและการเงินเพื่อการจดัการ  3((3)-0-6)  
228-xxx Elective  3((3)-0-6) 
228-541 สมัมนาการจดัการอุตสาหกรรม  4(0-8-4) 
228-562 วทิยานิพนธ์   36(0-108-0) 
  

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
228-xxx Elective  3((3)-0-6) 
228-541 สมัมนาการจดัการอุตสาหกรรม  4(0-8-4) 
228-562 วทิยานิพนธ์   36(0-108-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
228-541 สมัมนาการจดัการอุตสาหกรรม  4(0-8-4) 
228-562 วทิยานิพนธ์   36(0-108-0) 
 
 
 
 
 
 



 

แผน  ข 

ปีที ่1 
ภาคฤดูร้อน 
228-591 สถิติวศิวกรรม  1((1)-0-2)  
228-592 การจดัการอุตสาหกรรม  2((2)-0-4)  
228-593 การบญัชีเบ้ืองตน้  1((1)-0-2)  
ภาคการศึกษาที ่1 
228-501 สถิติประยกุตแ์ละการวเิคราะห์ขอ้มูล  3((3)-0-6)  
228-502 ระบบการผลิตและข่ายงาน  3((3)-0-6)  
228-503 การจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม  3((3)-0-6)  
228-xxx Elective 3((3)-0-6) 
228-541 สมัมนาการจดัการอุตสาหกรรม 4(0-8-4)  
ภาคการศึกษาที ่2 
228-504 การจดัการโครงการส าหรับอตุสาหกรรมยคุดิจิทลั  3((3)-0-6) 
228-506 การบญัชีและการเงินเพื่อการจดัการ  3((3)-0-6)  
228-xxx Elective  3((3)-0-6) 
228-541 สมัมนาการจดัการอุตสาหกรรม  4(0-8-4) 
228-563 สารนิพนธ์   6(0-18-0) 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
228-505 การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  3((3)-0-6)  
228-xxx Elective  3((3)-0-6) 
228-541 สมัมนาการจดัการอุตสาหกรรม  4(0-8-4) 
228-563 สารนิพนธ์   6(0-18-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
228-xxx Elective  3((3)-0-6) 
228-541 สมัมนาการจดัการอุตสาหกรรม  4(0-8-4) 
228-563 สารนิพนธ์   6(0-18-0) 
    



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาโท 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1: แสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สงัคม และ
จรรยาบรรณทางวชิาการ 

1. จดักิจกรรมเสริมในรายวชิาสมัมนา
2. การเรียนรู้ใน พ้ืน ท่ีจริง/การศึกษา

ภาคสนาม
3. การก าหนดโจทย์ปัญหาทางด้าน

สงัคมในรายวชิา/สมัมนา

1. สั ง เกตพฤติกรรมในการป ฏิบั ติ ต าม
กฏระเบียบและขอ้บงัคบั

2. ประเมินจากวธีิการแกไ้ขปัญหา
3. ประเมินจากการตรงเวลาในการเข้าชั้ น

เรียน การส่งงานและการเขา้ร่วมกิจกรรม
4. ประเมินจากคุณภาพของงานท่ีได้รับ

มอบหมาย
5. ประเมินจากกรณีศึกษา การอภิปรายด้าน

ความรู้และความรับผิดชอบ
PLO2: ประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้
ดา้นการจดัการอุตสาหกรรมเพื่อ
แกไ้ขปัญหาขององคก์รทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

1. น าโจทยปั์ญหาท่ีเกิดข้ึนในองค์กรมา
เป็นโจทยใ์นรายวชิา

2. จดัอบรมหวัขอ้ Critical Thinking
3. จดักิจกรรมดูงานอุตสาหกรรม

1. ประเมินจากงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
2. การสอบขอ้เขียน
3. การน าเสนองาน
4. ประเมินจากกรณีศึกษา
5. ประเมินผลจากการท ากิจกรรมและการ
อภิปรายในชั้นเรียน

PLO3: บูรณาการองคค์วามรู้
ทางดา้นวศิวกรรมและดา้นการ
บริหารเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพของ
องคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน 

1. ก าหนดให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์ท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาในองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน

2. จดัสมัมนาพิเศษโดยผูเ้ช่ียวชาญ
3. ให้นักศึกษาอภิปรายและสรุปแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาจากกรณีศึกษา

4. จดักิจกรรมดูงานอุตสาหกรรม
5. จัด ให้ มี วิช าระ เบี ยบ วิ ธีวิ จัย  เพื่ อ
แนะน ากระบวนการในการท าวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้มูล การสรุปผลการ
ท าวจิยั

1. ป ระ เมิ น จ ากผล งาน /วิท ยานิ พ น ธ์ /
สารนิพนธ์

2. การสอบขอ้เขียน
3. การน าเสนองาน
4. ประเมินจากกรณีศึกษา
5. ประเมินผลจากการท ากิจกรรมและการ
อภิปรายในชั้นเรียน

PLO4: ท างานร่วมกับผูอ่ื้นทั้ งใน
ฐานะผูน้ าหรือสมาชิกได ้

1. ใชว้ธีิการ Team based Learning
2. จดักิจกรรมเสริมท่ีไดท้ างานร่วมกนั

1. สงัเกตพฤติกรรม
2. Portfolio/Peer Assessment

PLO5: ส่ือสารทางวชิาการได้
อยา่งถูกตอ้งและตรงประเด็น 

1. น าเสนอผลงานในชั้นเรียน
2. จดัเวทีน าเสนอผลงานวจิยั
3. การจดัอบรม/ประกวด

1. ประเมินผลจากการน าเสนอ



ค าอธิบายรายวชิา 
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรม 

สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและการผลติ 
คณะวศิวกรรมศาสตร์  

รายวชิาปรับพื้นฐาน 
228-591  สถิติวศิวกรรม  1((1)-0-2) 

Engineering Statistics 
วธีิการทางสถิติ ลกัษณะสมบติัของขอ้มูลและการวเิคราะห์ ความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะ

เป็นแบบช่วง การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเน่ือง 
Statistical techniques; data characteristics and data analysis, probability; random variables, some discrete 

probability distributions, some continuous probability distributions 

228-592  การจดัการอุตสาหกรรม  2((2)-0-4) 
Industrial Management 
ระบบการผลิต วฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ์ การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ เทคนิคการพยากรณ์ การวางแผน

ก าลงัการผลิต การวางแผนรวมและการจัดล าดับขั้นตอนการผลิต การจัดล าดับกิจกรรม การเลือกท าเลท่ีตั้ ง การวางผงั
โรงงาน การควบคุมวสัดุคงคลงั การวางแผนความตอ้งการวสัดุ การควบคุมคุณภาพ ระบบการจดัการคุณภาพสมยัใหม่ 
การศึกษาการท างาน หลกัการจดัการงานซ่อมบ ารุง หลกัการจดัการความปลอดภยั เคร่ืองมือยคุใหม่ในการบริหารจดัการ
อุตสาหกรรม 

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 

228-593  การบญัชีเบ้ืองตน้   1((1)-0-2) 
Basic Accounting 
แนวคิดและวตัถุประสงคข์องการบญัชี ความส าคญัและประโยชน์ของขอ้มูลการบญัชี สมการการบญัชี  การ

วิเคราะห์รายการคา้ การบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป การผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภท การจดัท างบทดลอง 
กระดาษท าการ การปรับปรุงและการปิดบญัชี การจดัท างบการเงิน 

Accounting concepts and objectives; accounting essential and benefits; accounting equation; financial 
transactions analysis; general journal entries recording; ledger accounts entries posting; trial balance preparation; working 
paper; adjusting and closing entries; financial statements preparation 



 

รายวชิาบังคบั 
228-501 สถิติประยกุตแ์ละการวเิคราะห์ขอ้มูล              3((3)-0-6) 

Applied Statistics and Data Analytics 
แนวคิดและวธีิการทางสถิติ พ้ืนฐานการวเิคราะห์ขอ้มูล เทคนิคการท าเหมืองขอ้มูล เช่น การจดักลุ่มขอ้มูล การ

จ าแนกขอ้มูล และการท านายขอ้มูล การแสดงขอ้มูลดว้ยแผนภาพ เคร่ืองมือส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลและการแสดงผล การ
ใชห้ลกัการทางสถิติในการควบคุมคุณภาพ การตดัสินใจ การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป การฝึกปฏิบติัดว้ยกรณีศึกษา 

Statistical concepts and techniques; Basic data analysis; data mining techniques such as clustering, 
classification and prediction; data visualization; tools for data analytics and data visualization; statistical quality control 
and decision making; statistical software packages and case studies 
 
228-502 ระบบการผลิตและข่ายงาน               3((3)-0-6) 
 Manufacturing Systems and Networking 
 ระบบการผลิตและเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการแปรรูปช้ินงาน การจดัการกระบวนการผลิต ข่ายงานและการท างาน
ร่วมกนัในกระบวนการผลิต เครือข่ายระบบขนถ่ายวสัดุ การท างานร่วมกนัในการออกแบบผลิตภณัฑ์ การท างานร่วมกนั
ระหวา่งเคร่ืองจกัรและคน การบริหารจดัการการผลิต การวางแผนและจดัล าดบัการผลิต การควบคุมการผลิต 
 Manufacturing systems and fabrication technology; production processing management; manufacturing 
networking and collaboration; collaborative material handling system; collaborative product design; man-machine 
collaboration; production management; production planning and scheduling; production control 

 
228-503 การจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม                     3((3)-0-6) 
 Safety, Health and Environmental Management 
 แนวคิดในการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม การประเมินและการจัดการความเส่ียง
อนัตรายในสถานท่ีท างาน การประเมินและปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน หลกัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม มลพิษ
อุตสาหกรรม การประเมินวฏัจกัรชีวิต เทคโนโลยีในการจดัการและการบ าบดัมลพิษ เทคโนโลยีสะอาด ระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม การประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม นโยบายโมเดลบีซีจี กฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  
 Concept of safety, health and environmental management; risk assessment and management in workplace; 
assessment and improvement of work environment; principle of environmental management; industrial pollution; life 
cycle assessment; technology for pollution management and treatment; cleaner technology; environmental management 
system; environmental impact assessment; BCG model policy; environmental laws and regulations 
 
228-504 การจดัการโครงการส าหรับอุตสาหกรรมยคุดิจิทลั          3((3)-0-6) 
 Project Management for Industry in Digital Era 
 โครงสร้างองค์กรและโครงการ การจดัการโครงการส าหรับยคุดิจิทลั ขั้นตอนการจดัการโครงการ การเลือก
โครงการ  การด าเนินงานของโครงการ การจดัท าตารางเวลาและเร่งรัดงาน การตรวจสอบและควบคุมการด าเนินการ การ
จดัการทีมงานส าหรับโครงการยคุดิจิทลั 
 Organization structure and project; Introduction to project management in a new era of digitalization; project 
management processes; project selection; project schedule and optimal plan; project management execution; project 
management monitoring and control; project team management in a new era of digitalization 



 

 
228-505 การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน          3((3)-0-6) 
 Logistics and Supply Chain Management  
 องค์ประกอบของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในการจดัการอุตสาหกรรม บทบาทของโซ่อุปทานท่ีย ัง่ยืน 
รูปแบบใหม่ในการท างานร่วมกนั การจดัหาวตัถุดิบ การจดัการสินคา้คงคลงัและคลงัสินคา้ การบริหารการผลิต กลยทุธ์การ
กระจายสินคา้และการขนส่ง การแกปั้ญหาทางโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 
 Components of logistics and supply chain related to industrial management; role of sustainability in supply 
chain management; new collaboration models for supply chain; raw material procurement; inventory management and 
warehouse; production management; distribution strategies and transportation; problem solving and applications in 
logistics and supply chain 
 
228-506 การบญัชีและการเงินเพื่อการจดัการ                        3((3)-0-6) 
 Managerial Accounting and Finance 
 วตัถุประสงค์และขอบเขตของการบญัชีตน้ทุนและการบญัชีบริหาร การวิเคราะห์พฤติกรรมตน้ทุน เทคนิคใน
การประมาณการตน้ทุน วิธีการตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนรวม การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตน้ทุน-ปริมาณ-ก าไร การ
จดัท างบประมาณและงบประมาณยืดหยุน่ ตน้ทุนมาตรฐาน การวิเคราะห์ผลต่าง การวิเคราะห์ตน้ทุนเพ่ือการตดัสินใจ การ
วางแผนและการควบคุมการด าเนินงานของกิจการ การบัญชีตามความรับผิดชอบและการรายงานผลการปฏิบติังานการ
ตดัสินใจงบลงทุน หลกัเบ้ืองตน้ดา้นการเงิน เงินทุนหมุนเวยีนและสินทรัพยถ์าวร การจดัหาเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาว 
การวเิคราะห์งบการเงิน 
 Cost accounting and managerial accounting objectives and scope; cost behavior analysis; cost estimation 
technique; variable costing and absorption costing; cost volume-profit analysis; budgeting and flexible budget; standard 
costing, variance analysis; cost analysis for decision-making; profit planning and control; responsibility accounting and 
performance reporting; capital budgeting decision; financial operations; fundamentals of cash flow; capitalization and 
fixed assets; short and long term capital management; financial analysis 
 
228-541  สมัมนาการจดัการอุตสาหกรรม                 4(0-8-4) 
 Industrial Management Seminar 
 การเข้าร่วมฟังและอภิปรายประเด็นความก้าวหน้างานด้านการจัดการอุตสาหกรรม การพฒันาทักษะการ
ส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การน าเสนอปากเปล่า การน าเสนอดว้ยสไลด์ การเขียนรายงานและบทความ การพฒันาทกัษะ
ทางดา้นภาษา การพฒันาบุคลิกภาพ การพฒันาทกัษะการเป็นผูน้ า  
 Participation and discussion of updating topics related to industrial management; essential communication 
skills development i.e. oral presentation, slide presentation, report and technical article writing; personality and leadership 
development  

 
 
 
 
 



 

รายวชิาเลือก 
1)   กลุ่มวชิาเลือกด้านการบริหารจดัการอุตสาหกรรม 
228-511 การบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล               3((3)-0-6) 
 Human Resource Management 
 บทบาทและหนา้ท่ีของผูบ้ริหารในการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การจดัหา
และคดัเลือก การฝึกอบรมและพฒันาทกัษะ ขอ้ควรค านึงทางการยศาสตร์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน การสร้างระบบ
การท างานท่ีก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด เทคโนโลยใีนการบริหารงานบุคคล กฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ 
 Roles and duties of executives in human resource management; human resource planning; recruitment and 
selection; training and development; ergonomics considerations and effects in industrial work; creating high -performance 
work systems; technologies in human resource management; Labor relations and Laws 
 
228-512 การจดัการคุณภาพและการเพ่ิมผลิตภาพ              3((3)-0-6) 
 Quality and Productivity Management 
 การบูรณาการระหวา่งศาสตร์ทางเทคโนโลยี งานวิศวกรรมและศาสตร์ทางดา้นการบริหารจดัการ ประยกุต์ใช้
ทฤษฎีและแนวคิดการจดัการเพ่ิมผลิตภาพและการจดัการคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรมผลิตและบริการในยคุอุตสาหกรรม 
4.0 การจดัการคุณภาพเชิงกลยทุธ์ เคร่ืองมือ เทคนิค และระบบในการจดัการคุณภาพสมยัใหม่ การบริหารคุณภาพทั่วทั้ ง
องคก์ร การน าเสนอกรณีศึกษาและประสบการณ์ในการจดัการการเพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพ 
 Integrating engineering disciplines into the management system; concepts and tools for productivity and 
quality improvement for industry 4.0 ; strategic quality management; modern quality management tools, techniques and 
systems; Total Quality Management ; case studies and experiences on application of productivity and quality management 
        
228-513 การบริหารจดัการเทคโนโลยแีละนวตักรรม              3((3)-0-6) 
 Technology and Innovation Management 
 แนวคิดในการบริหารจดัการเทคโนโลยีและนวตักรรม การพฒันากลยทุธ์ดา้นนวตักรรม การคน้ควา้นวตักรรม 
ความคิดสร้างสรรค ์การบ่งช้ีความตอ้งการของลูกคา้ กระบวนการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ การวางแผนการจดัการโครงการ
ผลิตภณัฑใ์หม่  
 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 
 
228-514  การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา               3((3)-0-6) 

    Intellectual Property Management 
    ความหมาย ความส าคญัและประเภทของทรัพยสิ์นทางปัญญา การจดัการบริหารทรัพยสิ์นทางปัญญาส าหรับ

ภาคอุตสาหกรรม เคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา กรณีศึกษาเก่ียวกบัการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาทั้งในและต่างประเทศ 

Meaning and importance of intellectual property; management of intellectual property  for industrial; techniques 
and tools related to management of intellectual property; case studies on the management of intellectual property both 
domestically and internationally  



 

 
228-515 การจดัการการตลาดส าหรับเศรษฐกิจดิจิทลั              3((3)-0-6) 
 Marketing Management for Digital Economy 
 แนวคิดการบริหารการตลาดอุตสาหกรรมในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม กลยทุธ์การตลาด
อุตสาหกรรมและความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย การสร้างนวตักรรมทางการตลาดอุตสาหกรรม ดา้นกลยทุธ์ (การแบ่ง
ส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมายและการวางต าแหน่ง) และดา้นการด าเนินงาน (ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางจ าหน่าย 
และการส่ือสารทางการตลาดดว้ยส่ือดิจิทลัสมยัใหม่) การสร้างและบริหารตราสินคา้ ตราร้านคา้ ตราองคก์ร  
 Concept of industry marketing management in the era of digital economy; 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,  Digital marketing etc. ) ; creating and managing product brand, private brand, and 
corporate brand 

   
228-516 หวัขอ้พิเศษในดา้นการบริหารจดัการอุตสาหกรรม             3((3)-0-6) 
 Special Topics in Industrial Management 
 หวัขอ้ท่ีมีความส าคญัทางดา้นการบริหารจดัการเก่ียวโยงกบัการจดัการอุตสาหกรรมท่ีเป็นประโยชน์เสริมพิเศษ
แก่นกัศึกษา ซ่ึงมีลกัษณะท่ีทนัต่อเหตุการณ์และความจ าเป็นในงานอาชีพ 
 Special topics in management or operations related to industrial management which useful to graduate 
students, especially necessary  for the career, and in-trend topics 
 
228-611 ชุดวชิาการบริหารจดัการเภสชัอุตสาหกรรมยคุดิจิทลั           6((5)-2-11) 
 Module : Management for Digital Pharmaceutical Industry  
 ภาพรวมของการบริหารจดัการอุตสาหกรรมยา ระบบฐานขอ้มูลและการเขา้ถึงขอ้มูลเภสัชภณัฑ์ ผูผ้ลิตและ
ผูแ้ทนจ าหน่าย องคก์รดา้นเภสชักรรม การควบคุมก ากบั กฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง รูปแบบการด าเนินธุรกิจและเป็น
ผูป้ระกอบการดา้นเภสัชกรรม การวางแผนจดัการดา้นการผลิตและการตลาดของเภสัชอุตสาหกรรมในยคุดิจิทลั ระบบการ
ผลิต เทคโนโลย ีเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ดา้นเภสชัอุตสาหกรรม  มาตรฐานคุณภาพ อาชีวอนามยัและความปลอดภยัในระบบการ
ผลิต ระบบสนบัสนุนการผลิตและบรรจุภณัฑท์างยาและเวชภณัฑ ์นวตักรรมทางเภสชัอุตสาหกรรม การควบคุมตน้ทุนและ
เพ่ิมผลิตภาพในอุตสาหกรรมยา กรณีศึกษาและการแกปั้ญหาดา้นเภสชัอุตสาหกรรม 
  An overview of pharmaceutical industry; pharmaceutical database system and accessibility; 
pharmaceutical organizations and networking, laws and related regulations; type of business organization and social 
entrepreneurial mindset; pharmaceutical production planning, controlling and marketing using digital technology;  
pharmaceutical production system, technologies, processes and facilities; quality standards, occupational safety; 
packaging and manufacturing support systems; innovations in pharmaceutical manufacture; pharmaceutical economics 
and cost control; case studies in pharmaceutical industry 
 
 
 
 



 

228-612 ชุดวชิาการจดัการอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 4.0                          6((5)-2-11) 
 Module : Management for Food Processing Industry 4.0 
 วศิวกรรมอาหาร การพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูป การผลิตผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูป การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ
การวางแผนการผลิต การวางแผนการผลิต การผลิตแบบลีน คุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป การควบคุม
คุณภาพการผลิตและผลิตภณัฑ ์การประกนัความปลอดภยัของอาหาร กฎหมายและขอ้บงัคบัของอาหาร การจดัการห่วงโซ่
อุปทานดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั การบรรจุภณัฑ์ การควบคุมตน้ทุนและเพ่ิมผลิตภาพในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร การวาง
ระบบอตัโนมติัในการผลิต การศึกษาดูงานโรงงานแปรรูปอาหาร กรณีศึกษาดา้นการแกไ้ขปัญหางานอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 
  Food engineering; processed food product development; processed food production; data analytics in 
production planning; production planning; lean manufacturing; product quality and standards for processed food; quality 
control; food safety assurance; food laws and regulations; supply chain management using digital technology; packaging; 
cost control and productivity for food processing industry; automation manufacturing systems; field trips; case studies in 
food processing industry using digital technology 
 
2)  กลุ่มวชิาเลือกด้านเทคโนโลยแีละวศิวกรรม 
228-521   ระบบซ่อมบ ารุง                            3((3)-0-6) 
               Maintenance System 
  แนวความคิดเก่ียวกับการจัดการการบ ารุงรักษาเค ร่ืองจักร วงจรชีวิตของเคร่ืองจักร ประเภทของ 
การบ ารุงรักษา การจัดองค์กรการบ ารุงรักษา การจัดการวสัดุเพื่อการบ ารุงรักษา การจัดระบบเอกสารและข้อมูลเพื่ อ 
การบ ารุงรักษา การเส่ือมสภาพของเคร่ืองจักร ต้นทุนการบ ารุงรักษา การวางแผนและจัดล าดับการบ ารุงรักษา  
การประเมิน การบ ารุงรักษา การบ ารุงรักษาทวผีลท่ีทุกคนมีส่วนร่วม 
  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 
 
228-522  ระเบียบวธีิวจิยั          3((3)-0-6) 
 Research Methodology 
 ความหมายและประเภทของงานวิจยั จรรยาบรรณวิจยั การจดัท าเอกสารขอ้เสนอโครงการวิจยั การก าหนด
ปัญหา วตัถุประสงค ์ขอบเขต และสมมติฐานของงานวิจยั การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การวิเคราะห์ขอ้มูลวิจยั การ
น าเสนอผลงานวจิยัในรูปแบบต่าง ๆ การเขียนรายงานวจิยั กรณีศึกษาการบริหารโครงการวจิยั  

Definition and type of research; research ethics; research proposal; problem statement, objective, scope, and 
assumptions of research; literature review; data analysis; research presentation; research report writing; case studies of 
research project management 
 
 
 
 
 



 

228-523 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจอจัฉริยะเพื่อการจดัการ             3((2)-3-4) 
 Intelligent Decision Support Systems for Management 
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม หลกัการและการพฒันาระบบสนับสนุนการตดัสินใจ
อจัฉริยะ สถาปัตยกรรม การวิเคราะห์ การออกแบบ ความตอ้งการ การทดสอบความถูกตอ้ง โปรแกรมท่ีใชใ้นการพฒันา
ระบบ ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจอจัฉริยะส าหรับการจดัการ 
 Information Technology for Industrial Management ; Intelligent decision support systems (IDSS) foundation; 
development, architecture, analysis, design, requirement, validation of IDSS; software tools for IDSS development; IDSS 
for Management 
 
228-524 หวัขอ้พิเศษในดา้นเทคโนโลยแีละวศิวกรรม              3((3)-0-6) 
 Special Topics in Technology and Engineering 
 หัวขอ้ท่ีมีความส าคญัทางดา้นเทคโนโลยีหรือวิศวกรรมเก่ียวโยงกบัการจดัการอุตสาหกรรมท่ีเป็นประโยชน์
เสริมพิเศษแก่นกัศึกษา ซ่ึงมีลกัษณะท่ีทนัต่อเหตุการณ์และความจ าเป็นในงานอาชีพ 
 Special topics in technologies or engineering related to industrial management which useful to graduate 
students, especially necessary for the career, and in-trend topics 
 
3) กลุ่มวชิาเลือกด้านธุรกจิและการลงทุน 
228-531 การจดัการธุรกิจและอุตสาหกรรมระหวา่งประเทศ             3((3)-0-6) 
    International Business and Industrial Management  
 แนวคิดในการจดัการธุรกิจและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ องค์กรท่ีท าธุรกรรมระหวา่งประเทศ แรงจูงใจ
และประโยชน์ของการท าธุรกิจและอุตสาหกรรมระหวา่งประเทศ รูปแบบของธุรกิจและอุตสาหกรรมระหวา่งประเทศ  การ
เจรจาขอ้สญัญา การด าเนินธุรกิจร่วมกนั การท าการคา้ในเขตปลอดภาษี การจดัหาเงินทุนระหวา่งประเทศ ประสิทธิภาพและ
ความเส่ียงในการท าธุรกรรมระหวา่งประเทศ กฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งในการท าธุรกรรมระหวา่งประเทศ 
 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; regulations and law concerned 
 
228-532 การเป็นผูป้ระกอบการ                3((3)-0-6) 
 Entrepreneurship 
 การเป็นผูป้ระกอบการใหม่  การประเมินศกัยภาพในการเป็นผูป้ระกอบการ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การ
วเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการ แผนธุรกิจและการจดัท าแผนธุรกิจ การวเิคราะห์สถานการณ์เป้าหมาย การส ารวจและ
การวิจยัตลาด กลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจใหม่ การพยากรณ์ความตอ้งการทางการตลาด เทคนิคการขาย การวางแผน
การตลาด การบริหารการผลิต การวางแผนการผลิต/บริการ การวางแผนการบริหารองค์กรและทรัพยากรมนุษย ์ระบบบญัชี
ผูป้ระกอบการ วเิคราะห์งบการเงิน การจดัท าแผนการเงิน การวเิคราะห์ความเส่ียงและความไวในการประกอบการธุรกิจ การ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาในการประกอบการธุรกิจ  แหล่งเงินทุน ระบบภาษีอากรและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เครือข่ายธุรกิจ 
การบริการของภาครัฐเพ่ือผูป้ระกอบการ  จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 



 

 Introduction to new entrepreneur creation; entrepreneurship appraisal; business  opportunity  analysis; project 
feasibility study; business plan; Business Model Canvas (BMC) 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 
 
228-533 หวัขอ้พิเศษในดา้นธุรกิจและการลงทุน              3((3)-0-6) 
 Special Topics in Business and Investment 
 หัวขอ้ท่ีมีความส าคญัทางดา้นธุรกิจหรือการลงทุนเก่ียวโยงกบัการจดัการอุตสาหกรรมท่ีเป็นประโยชน์เสริม
พิเศษแก่นกัศึกษา ซ่ึงมีลกัษณะท่ีทนัต่อเหตุการณ์และความจ าเป็นในงานอาชีพ 
 Special topics in business or investment related to industrial management which useful to graduate students, 
especially necessary for the career, and in-trend topics 
 
รายวชิาวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
228-561 วทิยานิพนธ์                               36(0-108-0) 
 Thesis 
 การศึกษาวิจยัของนักศึกษาในเน้ือหาวิชาทางการจัดการอุตสาหกรรม ภายใตก้ารดูแลและการแนะน าของ
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และนกัศึกษาตอ้งรายงานความกา้วหนา้ของงานทุกภาคการศึกษา วิทยานิพนธ์จะถูกเสนอต่อ
คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ และนักศึกษาจะตอ้งสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์เพ่ือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (การ
จัดการอุตสาหกรรม)  โดยนักศึกษาต้องแสดงให้เห็นถึงการมีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาความสามารถใน
กระบวนการคิดเชิงวจิารณ์ และการแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นได ้ 
 Research study on the topic of industrial management under supervision of an advisory committee; research 
overview should be presented to the advisory committee and the student must satisfactorily defend research findings in the 
final examination for the degree of Master of Engineering (Industrial Management); students must demonstrate creativity, 
critical thinking and ability to solve complex problems  

 
228-562 วทิยานิพนธ์                 18(0-54-0) 
 Thesis 
 การศึกษาวิจยัของนักศึกษาในเน้ือหาวิชาทางการจัดการอุตสาหกรรม ภายใตก้ารดูแลและการแนะน าของ
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาตอ้งรายงานความกา้วหน้าของงานทุกภาคการศึกษา วิทยานิพนธ์จะถูกเสนอต่อ
คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ และนักศึกษาจะตอ้งสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์เพ่ือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (การ
จัดการอุตสาหกรรม)   โดยนักศึกษาต้องแสดงให้เห็นถึงการมีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา ความสามารถใน
กระบวนการคิดเชิงวจิารณ์ และการแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นได ้
 Research study on the topic of industrial management under supervision of an advisory committee; research 
overview should be presented to the advisory committee and the student must satisfactorily defend research findings in the 
final examination for the degree of Master of Engineering; students must demonstrate creativity, critical thinking and 
ability to solve complex problems 



 

 
228-563 สารนิพนธ์                  6(0-18-0) 
 Minor Thesis 
 การศึกษาและแกปั้ญหาทางการจดัการอุตสาหกรรมภายใตก้ารดูแลและแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา และเรียบ
เรียงเป็นเอกสารตามรูปแบบท่ีหลกัสูตรก าหนด  
 Study and solve problems related to industrial management issues under supervision and instruction of 
advisor and pursue the formatted document; only students enlisted in Plan B are eligible to class enrollment 
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