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   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2559 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
คณะ/สาขาวิชา  คณะการบริหารและจัดการ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1.ชื่อหลักสูตร 

 ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration in Industrial Business 

Administration 
 
2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Business Administration 
(Industrial Business Administration) 

 ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.ม. (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.B.A. (Industrial Business Administration) 
 
3.วิชาเอก(ถ้ามี) 
 - 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก1  39 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก2  39 หน่วยกิต 
แผน ข   39 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ เป็นหลักสูตรปริญญาโท 
 5.2 ภาษาที่ใช้ การจัดการเรียนการสอน เป็นภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา รับทั้ งนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติ (โดยผ่านเกณฑ์

ภาษาอังกฤษตามท่ีสถาบันฯ ก าหนดไว้) 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะและท าความร่วมมือกับ

สถาบันอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตามบันทึกข้อตกลงของสถาบันฯ 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว 
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6.สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรใหม่ ก าหนดเปิดสอนเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ ...../2559 
 เมื่อวันที่....... เดือน................ พ.ศ.2559 
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ …. /2559 
 เมื่อวันที่........ เดือน ...............พ.ศ. 2559 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติภายในปีการศึกษา2559 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ทั้งในองค์การภาครัฐ
และ/หรือเอกชน ที่มีศักยภาพในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจ
บริการ กีฬา การท่องเที่ยว ธุรกิจเกษตรอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์
ใหม่ (Creative Economy) 
 
9. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 หลักสูตร 
     1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   39 หน่วยกิต 
 แผน ก  แบบ  ก1     39 หน่วยกิต 
 แผน ก  แบบ  ก2     39 หน่วยกิต 
 แผน  ข      39 หน่วยกิต 
     1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 1      39 หน่วยกิต 
      หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)   9 หน่วยกิต 
      หมวดวิชาวิทยานิพนธ์    39 หน่วยกิต 
        แผน ก แบบ ก 2      39 หน่วยกิต 
      หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)   9 หน่วยกิต 
      หมวดวิชาบังคับ  
  -วิชาแกน     21 หน่วยกิต 
      หมวดวิชาเลือก     6 หน่วยกิต 
      หมวดวิชาวิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต 
      แผน ข      39 หน่วยกิต 
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      หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)   9 หน่วยกิต 
      หมวดวิชาบังคับ  
  -วิชาแกน     21 หน่วยกิต 
      หมวดวิชาเลือก     15 หน่วยกิต 
      หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ    3 หน่วยกิต 
    1.3 โครงสร้างรายวิชา 
      หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)     9 หน่วยกิต 
     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
14067001 หลักการบัญชี      3 (3-0-6) 
  PRINCIPLES OF ACCOUNTING 
14067002 หลักเศรษฐศาสตร์     3 (3-0-6) 
  PRINCIPLES OF ECONOMICS 
14067003 สถิติธุรกิจ      3 (3-0-6) 
  BUSINESS STATISTICS 
  
หมวดวิชาบังคับ (ด้านบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม)  21 หน่วยกิต 
     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
14067101 การจัดการการตลาด     3 (3-0-6)  
  MARKETING MANAGEMENT   
14067102  การจัดการเชิงปฏิบัติการ     3 (3-0-6) 
  OPERATIONS MANAGEMENT 
14067103  การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์   3 (3-0-6) 
  ORGANIZATION AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
 
14067104 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจอุตสาหกรรม   3 (3-0-6) 
  RESEARCH METHODOLOGY OF INDUSTRIAL BUSINESS 
14067105 การจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับโลก    3 (3-0-6) 
  GLOBAL STRATEGIC MANAGEMENT 
14067106 การเงินและการบัญชีบริหาร    3 (3-0-6) 
  FINANCE AND MANAGERIAL ACCOUNTING   
14067107 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการส าหรับธุรกิจอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
  MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM FOR INDUSTRIAL BUSINESS 
 
หมวดวิชาเลือก  แผน ก แบบ ก 2  เลือกเรียน  6  หน่วยกิต 
  แผน ข   เลือกเรียน  15  หน่วยกิต 
      หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มการจัดการธุรกิจการบิน 
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14067211 การจัดการธุรกิจการบินขั้นสูง    3 (3-0-6) 
 ADVANCED AVIATION BUSINESS MANAGEMENT   

14067212  การตลาดในธุรกิจสายการบิน    3 (3-0-6) 
 MARKETING IN AIRLINE BUSINESS 

14067213   การขนส่งและพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ   3 (3-0-6) 
 TRANSPORTATION AND AIR CARGO SERVICE 

14067214 การบริหารความเสี่ยงธุรกิจการบิน    3 (3-0-6) 
 AVIATION RISK MANAGEMENT 

14067215 การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจการบินขั้นสูง   3 (3-0-6) 
 ADVANCED AVIATION CORPORATE STRATEGIC PLANNING 

14067216 หัวข้อพิเศษด้านการจัดการธุรกิจการบิน    3 (3-0-6) 
 SPECIAL TOPICS IN AVIATION BUSINESS MANAGEMENT   
  
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 

14067217 การตลาดดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์   3 (3-0-6) 
DIGITAL MARKETING AND SOCIAL MEDIA  

14067218 การจัดการลูกค้าเชิงสัมพันธภาพอิเล็กทรอนิกส์  3 (3-0-6) 
E-CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 

14067219 การบูรณาการโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์   3 (3-0-6) 
E-SUPPLY CHAIN INTEGRATION 

14067220 นวัตกรรมและผู้ประกอบการดิจิทัล    3 (3-0-6) 
INNOVATION AND DIGITAL ENTREPRENEURSHIP  

14067221 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 (3-0-6) 
E- BUSINESS AND E-COMMERCE MANAGEMENT 

14067222 เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และกลยุทธ์การจัดการข้อมูล 3 (3-0-6)  
E-BUSINESS TECHNOLOGIES AND INFORMATION MANAGEMENT STRATEGY
  

14067223  กลยุทธ์ดิจิทัลระดับโลกและนวัตกรรมเทคโนโลยี  3 (3-0-6) 
GLOBAL DIGITAL STRATEGY AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES 

14067224 เศรษฐกิจดิจิทัลและนโยบาย    3 (3-0-6) 
DIGITAL ECONOMY  AND POLICY 

14067225 หัวข้อพิเศษทางด้านการจัดการธุรกิจดิจิทัล   3 (3-0-6) 
SPECIAL TOPICS FOR  DIGITAL BUSINESS MANAGEMENT 
 
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการผลิต   

14067226 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร   3 (3-0-6)     
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEM 

14067227 ระบบการจัดการคุณภาพ     3 (3-0-6)   
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  QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 
14067228 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม   3 (3-0-6) 
  SAFETY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 
14067229 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์   3 (3-0-6) 

SUPPLY CHAIN AND LOGISTICS MANAGEMENT 
14067230 การศึกษาความเป็นไปได้และการจัดการโครงการ  3 (3-0-6) 

PROJECT FEASIBILITY STUDY AND MANAGEMENT 
14067231 การจัดการความยั่งยืนในธุรกิจอุตสาหกรรม   3 (3-0-6) 
  MANUFACTURING SUSTAINABILITY MANAGEMENT  
14067232 หัวข้อพิเศษทางด้านการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม  3 (3-0-6) 
  SPECIAL TOPICS FOR MANUFACTURING BUSINESS MANAGEMENT 
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 
      หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
14067601 วิทยานิพนธ์       39 (0-18-9) 
  THESIS  
14067602 วิทยานิพนธ์ 1      12 (0-18-9) 
  THESIS 1  
14067701 การค้นคว้าอิสระ      3 (0-6-3) 
  INDEPENDENT STUDY 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 
14067001 หลักการบัญชี       3 (3-0-6) 
 PRINCIPLES OF ACCOUNTING  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 PREREQUISITE : NONE 
 
 ศึกษาถึงหลักการเบื้องต้นทางการบัญชี  ผังบัญชี  วงจรการบัญชี การบันทึกรายการในสมุด
รายวันทั่วไป การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท  การจัดท างบทดลอง การปรับปรุงและปิดบัญชี และ
การจัดท างบการเงิน  
 A study of basic principles of accounting practice, chart of accounts, accounting 
cycle, recording in general journal,  transactions posting to ledgers, trial balance,  
adjusting and closing entries, and financial statements preparation.. 
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14067002 หลักเศรษฐศาสตร์      3 (3-0-6) 
 PRINCIPLES OF ECONOMICS 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 PREREQUISITE : NONE 
 
 ศึกษาหลักการทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยมูลค่า ราคา และการจัดสรรทรัพยากร ทฤษฎี
เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ผลิต การผลิตและต้นทุนการผลิต โดยเน้นปัจจัยต่าง ๆ ที่ก าหนดอุปสงค์และ
อุปทานของสินค้า ศึกษาวัฎจักรธุรกิจ การประยุกต์นโยบายการเงินการคลัง และเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 
 A study of general principles of economics : values, prices and resource 
allocation; fundamental theories of firm behaviors, production, and cost with an 
emphasis on factors affecting product’s demand and supply, as well as a study on 
business cycle, the application of monetary and fiscal policy, and economic stability. 
 
14067003 สถิติธุรกิจ       3 (3-0-6) 
 BUSINESS STATISTICS 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 PREREQUISITE : NONE 
 
 ศึกษาถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติส าหรับการวิจัยธุรกิจ ลักษณะข้อมูลและการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทางธุรกิจ สถิติธุรกิจที่ส าคัญ ได้แก่ การทดสอบไคว์สแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุ การวิเคราะห์ปัจจัย และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโมเดลสมการโครงสร้าง รวมทั้ง
นักศึกษาจะต้องใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือจัดท ารายงานที่ใช้สถิติต่างๆที่เรียนมาจากชั้นเรียน
ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจได้ 
 A study of statistical concepts for business research, business data and data 
collection method, essential business statistics methods such as, chi-square test, 
analysis of variance, regression analysis, factor analysis, and basic concepts of Structural 
Equation Model (SEM), an assignment of using statistical program runs business data 
with the statistics methods will be assigned in class. 
 
หมวดวิชาบังคับ (ด้านบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม) 
 
14067101 การจัดการการตลาด      3 (3-0-6) 

MARKETING MANAGEMENT      
 วิชาบังคับก่อน :   ไม่มี 
 PREREQUISITE :  NONE 
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 ศึกษาถึงแนวคิดและกระบวนการจัดการทางการตลาด การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์  
แนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ระบบสารสนเทศทางการตลาด การตัดสินใจซื้อในตลาด
ผู้บริโภคและตลาดธุรกิจ  การวิเคราะห์การแข่งขัน  การแบ่งส่วนตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมาย  
การวางต าแหน่งทางการตลาด   การตัดสินใจในส่วนประสมทางการตลาด รวมทั้งการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจในกรณีศึกษาทางการตลาดปัจจุบันทั้งระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  
 A study of concepts and marketing management process, strategic marketing 
planning, Integrated Marketing Communication, marketing information system, buying 
decision in consumer and business market, competitive analysis, market segmentation 
and targeting, market positioning, decision making in marketing mix, including analysis 
and decision in present marketing case studies both in domestic and international 
markets. 
 
14067102 การจัดการเชิงปฏิบัติการ  3 (3-0-6) 
 OPERATIONS MANAGEMENT 
 วิชาบังคับก่อน :   ไม่มี 
 PREREQUISITE :  NONE 
 
 ศึกษาถึงแนวความคิดและการประยุกต์ใช้หลักการจัดการการผลิตและการด าเนินงาน ใน
การตอบสนองต่อกลยุทธ์ของบริษัท กลยุทธ์การผลิต และการด าเนินงานตลอดจนการวางแผนก าลังการ
ผลิต การจัดตารางการผลิต การเลือกท าเลที่ตั้ง การควบคุมคุณภาพการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง 
การบ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ การจัดการการผลิตและการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่องในการสร้างความสามารถในการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์ ตลอดรวมทั้งการใช้เทคนิคและกล
ยุทธ์เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในระดับโลก อาทิ เช่นการบริหารการผลิตโดยใช้แนวคิดแบบ
ลีน กระบวนการในการพัฒนาคุณภาพโดยใช้แนวคิด ซิกส์ ซิกมา รวมถึงกรณีศึกษาการจัดการเชิง
ปฏิบัติการของแต่ละองค์การทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ 
 A study of  concept and application for principle of production and operations 
management in related to the overall company strategy, production and operation 
strategy, planning for operations and capacity, scheduling and controlling manufacturing, 
location factory, quality control, inventory management, materials management. 
Effective production and operations management creates global competition and 
continuous improvement, include techniques and strategic for business competitiveness 
e.g. Lean manufacturing, and Six Sigma including case study of operations management 
in each organization both in domestic and International arena. 
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14067103 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3 (3-0-6) 
 ORGANIZATION AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี 
 PREREQUISITE :  NONE 
  
 ศึกษาองค์การ และทฤษฎีองค์การ โครงสร้าง กลยุทธ์ การออกแบบ ขนาด และวงจรชีวิต
องค์การ การสร้างวัฒนธรรมองค์การ และผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อองค์การ  ความท้าทายในการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์ และการวางแผนทรัพยากรมนุษย์  การวิเคราะห์งาน การสร้างขวัญและ
ก าลังใจ การธ ารงรักษาซึ่งสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดการ
ค่าตอบแทน แนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ และประเด็นการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในเรื่องเจนเนอเรชั่น การบริหารบุคลากรในเรื่องความหลากหลาย ประเด็นทางจริยธรรมการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ความเท่าเทียมกันในเรื่องการจ้างงาน การสร้างความผูกพันธ์ของบุคลการต่อองค์การ 
ความเป็นพนักงานที่ดี การรักษา และการให้ออกจากงาน และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การข้าม
ชาต ิ
 A study of organization and structure, organization theory, strategies, designs, size, 
life cycle, building organizational culture and the impact of environment. The challenge of 
human resources management: Strategy and human resources planning, job analysis, 
motivation, and the maintaining of positive work environment, appraising performance , and 
managing compensation. Trends in Human Resource Management and issues of HRM  in 
terms of gap of generation, diversity, Ethical Practices, equal employment opportunity, 
employee engagement, Citizenship Orgnaization Behaviors, Employee Separation and 
Retention, and Managing Human Resources Globally 
 
14067104 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจอุตสาหกรรม  3 (3-0-6) 
 RESERCH METHODOLOGY OF INDUSTRIAL BUSINESS 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 PREREQUISITE : NONE 
 
 ศึกษาการใช้ระเบียนวิธีการวิจัยในการก าหนดประเด็นปัญหาการวิจัย กระบวนการการ
วิจัยธุรกิจ อุตสาหกรรม ขั้นตอนเริ่มต้นของกระบวนการวิจัย การออกแบบงานวิจัย การเขียนแบบเสนอ
โครงการวิจัย การรวบรวมข้อมูลแนวความคิดในการวัด การออกแบบแบบสอบถาม เทคนิคการสุ่ม
ตัวอย่างและงานภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติธุรกิจและการน าเสนอผลการวิเคราะห์ การ
เขียนรายงานการวิจัย และจริยธรรมการวิจัย รวมทั้งนักศึกษาต้องเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทางธุรกิจ
อุตสาหกรรมส าเร็จหนึ่งโครงการ 
 A study of research methodology in problem identification, processes in 
industrial business research, beginning stages of research processes, research design, 
research proposal writing, data collection, measurement concepts, construction of 
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questionnaire, sampling techniques and field work, an analysis of data with the use of 
business statistics and its presentation, research report writing, and ethics in research, a 
research proposal in industrial business will be assigned in this course. 
 
14067105 การจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับโลก 3(3-0-6) 
 GLOBAL STRATEGIC MANAGEMENT 
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี 
 PREREQUISITE :  NONE 
 
 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการแข่งขันขององค์กรธุรกิจและการจัดการกลยุทธ์เพ่ือ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและรักษาความยั่งยืนให้กับธุรกิจ การสร้างทักษะในการคิดและการ
ตัดสินใจทางกลยุทธ์   และเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางกลยุทธ์เพ่ือช่วยเพ่ิมความสามารถในการ
ตัดสินใจทางกลยุทธ์  
 A study of theories and concepts of business competition and strategic 
management enriching competitive advantage and business performance along with 
skills at thinking and decision-making in different situations and tools supporting strategic 
decision-making.  
 
14067106 การเงินและการบัญชีบริหาร  3 (3-0-6) 
 FINANCIAL AND MANAGERIAL ACCOUNTING 
 วิชาบังคับก่อน : xxxxxxxx  หลักการบัญชี 
 PREREQUISITE : xxxxxxxx PRINCIPLES OF ACCOUNTING 
 
 ศึกษาถึงบทบาทและความส าคัญของการเงินและการบัญชีบริหาร การใช้ข้อมูลเพ่ือการ
บริหารในองค์การ การวางแผน การควบคุม การจัดท าระบบรายงานต่าง ๆ และการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพ่ือ
การตัดสินใจ ศึกษาถึงทฤษฎีพ้ืนฐานทางการเงินตลอดจนเทคนิคและการประยุกต์ใช้ทฤษฏีทางการเงินใน
การจัดการธุรกิจ ทฤษฎีทางการเงินที่จะศึกษาได้แก่ การวิเคราะห์ งบการเงิน การวางแผนทางการเงิน 
ความเสี่ยงและผลตอบแทน การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน การประเมินค่าต้นทุนเงินลงทุน งบลงทุน และ
ทางเลือกในการจัดหาเงินทุน รวมถึงกรณีศึกษาของเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่มีผลต่อการจัดการธุรกิจในปัจจุบัน 
 A study of role and significance of finance and managerial accounting, the 
use of accounting data in the management of an organization, planning, reporting systems 
and the use of accounting information in management decision. A study of basic theory 
and techniques of finance and their application on business management: financial 
statement analysis, financial planning, risk and return, current asset management, asset 
valuation, cost of capital, capital budgeting, and capital financing alternatives Case studies 
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of impacting of International Accounting Standards (IAS) and  International Financial 
Reporting Standards (IFRS) are discussed    
 
14067107 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการส าหรับธุรกิจอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM FOR INDUSTRIAL BUSINESS 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 PREREQUISITE : NONE 
 
 ศึกษาบทบาทและแนวคิดของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ การใช้ระบบสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการท างานทางธุรกิจ เช่น การผลิต การขาย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ   ห่วง
โซ่อุปทาน การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นต้น การวางแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ การ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบการจัดการความรู้ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร จริยธรรม ระบบรักษาความปลอดภัย และทิศทาง
ของระบบสารสนเทศในอนาคต 
 A study of roles and concepts of management information system, usage 
of information systems for business processes such as a production system, sale system, 
human resource management system, supply chain management system, and customer 
relationship management system. Strategic planning for information system, electronic 
commerce, information system development, knowledge management system, decision 
support system, ethical issues, security system, and the future of information system. 
 
หมวดวิชาเลือก 
 นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาให้ครบ ตามกลุ่มรายวิชาดังต่อไปนี้ คือ 
 
1. กลุ่มการจัดการธุรกิจการบิน 
 
14067211  การจัดการธุรกิจการบินขั้นสูง     3(3-0-6) 
 ADVANCED AVIATION BUSINESS MANAGEMENT 
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี 
 PREREQUISITE :  NONE 
 
 ศึกษาหลักการบริหารจัดการธุรกิจการบินขั้นสูง ความรอบรู้ในการด าเนินธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพในท่าอากาศยาน องค์ประกอบ รูปแบบของสนามบิน การจัดการจราจรทางอากาศ 
กิจกรรมต่าง ๆ ในท่าอากาศยาน ระเบียบปฏิบัติของท่าอากาศยาน ตลอดจนการด าเนินงานของ
หน่วยงานปฏิบัติการในท่าอากาศยาน การบริหารความเสี่ยงอากาศยาน และระบบการรักษาความ
ปลอดภัยบนเครื่องบิน  
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 A study of the aviation management including airport elements, basic airport 
layout, air traffic control, related activities, airport regulations, the work of other 
organizations at the airport, aircraft risk management and flight safety. 
 
14067212  การตลาดในธุรกิจสายการบิน     3(3-0-6) 
 MARKETING IN AIRLINE BUSINESS  
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี 
 PREREQUISITE :  NONE 
 
 ศึกษาระบบการตลาดและการขายของธุรกิจสายการบิน ธุรกิจการเดินทาง โดยเน้นที่ กลไกการ
ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสายการบิน บริษัทท่องเที่ยว และตัวแทนจ าหน่ายตั๋วโดยสาร ก าหนดราคา การ
บริหารรายได้ ตลอดจนหลักการโฆษณาประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการข่ายและการตลาดแบบ E-
marketing  
 A Study of the marketing and sales systems of airlines and travel industry 
focusing on the co-ordination of airlines, travel agents and ticketing agents, pricing, 
income management and principles of public relations, advertisement, sales promotion 
and e-marketing. 
 
 
14067213  การขนส่งและพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ    3(3-0-6) 
 TRANSPORTATION AND AIR CARGO SERVICE  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 PREREQUISITE : NONE 
 
 ศึกษาหลักการด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัยในด้านการขนส่งสินค้าและพัสดุ
ภัณฑ์ทางอากาศ กฎระเบียบการขนส่ง และบรรจุภัณฑ์ตลอดจนฉลาก ประเภทสินค้าอันตราย เอกสาร
และพิธีการต่าง ๆ ของการน าเข้าและส่งออก รวมทั้งงานบริการลูกค้า  
 A study of principles of air cargo service, transport regulations, packaging 
regulations, hazardous goods, airway bill and documentation, customs clearance of 
import and export, and passenger services. 
 
14067214  การบริหารความเสี่ยงธุรกิจการบิน             3(3-0-6) 
 AVIATION RISK MANAGEMENT  
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี 
 PREREQUISITE :  NONE 
 
 ศึกษาความหมายของการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจการบิน ประเภทของความเสี่ยง หลักการ
ประเมินความเสี่ยงในธุรกิจการบิน ด้านแหล่งทุน การวางแผนการลงทุน ผลประโยชน์ตอบแทนการลงทุน 
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การจัดการผลประโยชน์ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงในมุมมติต่างๆเพ่ือให้เกิดความสมดุล และมี
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อการด าเนินงานธุรกิจการบิน  
 A study of definition of risk, types of risk, and risk evaluation in aviation business 
in terms of source of capital, investment planning, benefits, benefit management, and 
risk analysis. 
 
14067215  การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจการบินขั้นสูง            3(3-0-6) 
 ADVANCED AVIATION CORPORATE STRATEGIC PLANNING 
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี 
 PREREQUISITE :  NONE 
 
 ศึกษาการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจการบินในพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ เกี่ยวข้องทุกมิติอันจะ
สามารถส่งผลกระทบต่อความมีประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ และระดับ
โลก ศึกษากลยุทธ์ธุรกิจการขนส่ง กลยุทธ์ปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจให้มี ประสิทธิภาพ  กลยุทธ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ กลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพ
ในการแข่งขันของการบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจ 
สายการบิน และธุรกิจอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง   
 A study of the strategic aviation planning of the Corporate Portfolio Strategy, 
Corporate Transportation Business Strategy, Effective Business Structure Re-design 
Strategy, Information Technology (IT) Strategy and the Corporate Social Responsibility 
Strategy (CSR) to increase the competitiveness of the Management Group , Airlines and 
other related businesses. 
 
14067216  หัวข้อพิเศษด้านการจัดการธุรกิจการบิน     3 (3-0-6) 
 SPECIAL TOPICS IN AVIATION BUSINESS MANAGEMENT 
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี 
 PREREQUISITE :  NONE 
 ศึกษาถึงการจัดการธุรกิจการบินที่สอดคล้องกับยุคสมัยและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ด้วยแนวคิด
และทฤษฎีจากหลากหลายสาขาวิชา โดยหัวข้อเรื่องมีการเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา รวมทั้งการจัด
การศึกษาดูงาน หรือสัมมนา นอกสถานที่ประกอบการเรียนการสอน 
 
 A study of contemporary aviation business management responding to the 
current situation and environment though theories and concepts across multi-
disciplines. Contemporary topics may be different in each semester and study trips or 
seminar may applied. 
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2. กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจดิจิตัล 
 
14067217 การตลาดดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์    3 (3-0-6) 

DIGITAL MARKETING AND SOCIAL MEDIA  
 วิชาบังคับก่อน : 14057xxx  การจัดการการตลาด 
 PREREQUISITE : 14057xxx  MARKETING MANAGEMENT 
 ศึกษาเกี่ยวกับที่มาและปัจจัยพ้ืนฐานของตลาดสื่อดิจิทัลและสังคมในปัจจุบัน หลักปฏิบัติของ
การตลาดสื่อดิจิทัลและการตลาดสื่อออนไลน์ เครื่องมือสื่อดิจิทัลและสื่อออนไลน์ที่ใช้ในปัจจุบันกลยุทธ์
ของการรวมแพลตฟอร์มการสื่อสารและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาในแผนการตลาดที่มีอยู่ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา (SEO), การเพ่ิมประสิทธิภาพของสื่อสังคมออนไลน์และช่องทางการสื่อสาร
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษาการตลาดดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ที่ประสบความส าเร็จและ ไม่
ประสบความส าเร็จ 
              A study  of origin and fundamentals of digital and social media marketing, 
current, core practices of digital and social media marketing, tools currently used  in 
digital and social media and strategy of integrate new communications platforms and 
technologies into existing marketing plans, search engine optimisation (SEO), Social 
media optimisation, affiliate and other relevant communication channels and success 
and unsuccess case studies of digital and social media marketing practices. 
 
14067218 การจัดการลูกค้าเชิงสัมพันธภาพอิเล็กทรอนิกส์   3(3-0-6) 
 E-CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 
 วิชาบังคับก่อน : 14067xxx การจัดการการตลาด 
 PREREQUISITE : 14067xxx MARKETING MANAGEMENT 
 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการลูกค้าเชิงสัมพันธภาพอิเล็กทรอนิกส์และกลยุทธ์ของ
ธุรกิจดิจิทัลในการก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หาลูกค้าและรักษาลูกค้า เหมืองข้อมูลกับองค์กรธุรกิจ 
แอพพลิเคชันทางอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเเละเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง คลังข้อมูล เหมืองข้อมูล ออนไลน์อ
นาลิติคอลโปรเซสซิ่งและเครื่องธุรกิจอัจฉริยะต่างๆ ระบบเว็บ แหล่งข้อมูล ความส่วนตัวและความม่ันคง
ของข้อมูล รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ขนาดเล็กโดยใช้เทคโนโลยีเหมืองข้อมูล 
    A study of  introduction to  e-CRM and business strategy to target, acquire and 
retain customers in digital business,  data mining, industries applications, technologies 
and tools, data warehousing, data mining, online analytical processing (OLAP) and 
business intelligence tools, the web, data sources, security, trust and the method of 
starting a small CRM project using data mining technology 
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14067219 การบูรณาการโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์    3(3-0-6) 
 E-SUPPLY CHAIN INTEGRATION 
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี 
 PREREQUISITE :  NONE 
 
 ศึกษาถึงบทบาท ความหมาย แบบจ าลองและกลยุทธ์ของการจัดการโซ่อุปทาน เครื่องมือในการ
จัดการการด าเนินงานและแนวทางในการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การวางแผนโซ่อุปทานและการควบคุมห่วงโซ่อุปทาน ตัวอย่างการบูรณาการโซ่อุปทานในองค์กรธุรกิจ
ดิจิทัล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบูรณาการโซ่อุปทาน , การจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ , 
ความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้จัดจ าหน่าย , การออกแบบผลิตภัณฑ์การท างานร่วมกัน , การจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมและความต้องการทางวัฒนธรรมเพื่อการบูรณาการโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ 
 A study of role, meaning, model  and strategy of supply chain management, 
operation management tools and approaches for effectively supply chain management 
in e-business, supply chain planning and control, supply chain intergration syndicated 
exercises, application of IT to supply chain integration,  e-procurement, customer amd 
supplier relationships,  collaborative product design, environmental, management and 
cultural requirements for effective e-supply chain integration 
 

14067220 นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล   3 (3-0-6) 
 INNOVATION AND DIGITAL ENTREPRENEURSHIP 
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี 
 PREREQUISITE :  NONE 
 
 ศึกษาถึงความหมายของนวัตกรรม ทฤษฎีและการจัดการนวัตกรรม วงจรชีวิตของนวัตกรรม 
นวัตกรรมและศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ความยั่งยืนของนวัตกรรม กรณีศึกษาและการปฏิบัติการ
สร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ  คุณลักษณะของผูประกอบการธุรกิจดิจิทัล ทักษะที่จ าเป็
นของผู้ประกอบการดิจิทัล การพัฒนาและประเมินโอกาสของการประกอบการ บทบาทและความ
รับผิดชอบของผู้ร่วมลงทุนในการสร้างธุรกิจใหม การพัฒนาแผน ส าหรับธุรกิจใหม กระบวนการการสร้าง
ธุรกิจใหม จริยธรรมของการเป็นผู้ประกอบการ ประเด็นอ่ืนที่ส าคัญในการจัดการการประกอบการดิจิทัล 
 A study of meaning of innovation, theories and management of innovation, life 
cycle of innovation, innovation and business competitive potential, innovation 
sustainability,  case study and practice of product and process innovation, characteristics 
of digital entrepreneurs; necessary skills for digital entrepreneurs, developing and 
evaluating entrepreneurial opportunities, roles and responsibilities of venture capitalists 
in creating new ventures, developing plan for new ventures, processes of new venture 
creation, other important issues in digital entrepreneurial management; ethics of digital 
entrepreneurship. 
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14067221 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 (3-0-6) 
E- BUSINESS AND E-COMMERCE MANAGEMENT 

 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี 
 PREREQUISITE :  NONE 
 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพ้ืนฐาน
ของระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปัจจัยส าเร็จของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทของการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลักการออกแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รูปแบบธุรกิจ ไฮเปอรมารเก็ต การ
ประมูล เอเย็นอัจฉริยะ การตลาดและการโฆษณาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการช าระเงิน ระบบความ 
ปลอดภัย ความเชื่อถือ ความเป็นส่วนตัว กฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวโน้มในอนาคตของ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 A study of basic electronic commerce;  electronic business, electronic 
commerce technology, tools for electronic commerce, web development, e-commerce 
success, factors of success, types of electronic commerce, design principles for 
electronic commerce; business models, hypermarkets, auctions, intelligent agents, trust, 
privacy and security, marketing and advertising on web, e-payment, security,  trust, 
privacy, information technology laws, and trends of electronic commerce. 
 
14067222     เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และกลยุทธ์การจัดการข้อมูล  3 (3-0-6)  

E-BUSINESS TECHNOLOGIES AND INFORMATION MANAGEMENT    STRATEGY 
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี 
 PREREQUISITE :  NONE 
  
 ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีที่มีต่อธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ เว็บ อุปกรณ์เคลื่อนที่ บล็อก 
ข้อความสนทนาและระบบการจัดการข้อมูลอ่ืนๆ เข้าใจหลักพ้ืนฐานและเครื่องมือในการประเมิน
ประสิทธิภาพ ความส าเร็จ การวิเคราะห์ผู้เข้าใช้เว็บ ความส าคัญของการวิเคราะห์ผู้เข้าใช้และข้อมูลเพ่ือ
การบริหารจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การติดตามและวิเคราะห์ช่องทางของเทคโนโลยีอ่ืนๆเพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบในการจัดการข้อมูลและกลยุทธ์การจัดการข้อมูล การติดตามและรายงานของกิจกรรมเว็บ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าชม ปรับปรุงการน าทางการค้นหาและประสบการณ์ในการใช้งาน
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
 A study of  role of technologies  such as web, mobile devices, blogs, instant 
messaging and other information management systems, understanding of the web 
analytics terminology and fundamental techniques for measuring a website’s success 
and effectiveness. Importance of users and data analysis for setting  upinformation 
management strategy,  monitor and analyse other technologies in order to build an 
advantage of information management  and information management strategy, 
management strategies in tracking and reporting of website activities,  practical  
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skills to optimize web traffic, improve navigation, local search and web user experience 
or others related  technologies. 
 
14067223 กลยุทธ์ดิจิทัลระดับโลกและนวัตกรรมเทคโนโลยี   3(3-0-6) 
 GLOBAL DIGITAL STRATEGY AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี 
 PREREQUISITE :  NONE 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและความส าคัญของกลยุทธ์ดิจิทัล ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ธุรกิจดิจิตอล และกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมในบริบทของระดับ
โลก โอกาสและขั้นตอนของการเกิดทางธุรกิจใหม่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การส ารวจและ
ประเมินผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ในเว็บ เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือ
ต่างๆ (IoT) การเชื่อมต่อส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์หรือสิ่งของ  (M2M) การพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ขององค์กรและธุรกิจดิจิตอลเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันท่ียั่งยืนของนวัตกรรมและตราสินค้า 
 A study of concept and significance of digital strategy in international business 
environment, economic cooperation, digital business and innovation development  
strategy  in global context , approach of new business opportunities and process  under 
risk and uncertainty, explore and evaluate impact of  emerging technologies in web, 
Internet of Thing (IoT), machine to machine (M2M), mobile software development and 
others on corporate and digital strategy in otder to create the sustainability competitive 
advantage of innovation and brand. 
  
14067224 เศรษฐกิจดิจิทัลและนโยบาย      3 (3-0-6)  
 DIGITAL ECONOMY AND POLICY  
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี 
 PREREQUISITE :  NONE 
 
 ศึกษาแนวคิดและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัล 
หัวข้อศึกษารวมถึง การวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน โครงสร้างตลาด การวิเคราะห์การแข่งขัน พฤติกรรม
การก าหนดราคาเพ่ือประเมินแนวปฏิบัติการด าเนินธุรกิจในอุตสหกรรมดิจิทัล  บทบาทของธุรกิจดิจิทัล
และอุตสาหกรรมดิจิทัลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งประเด็นส าคัญใน
เรื่องนโยบายการแข่งขัน การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และ และกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจดิจิทัล 
 A study of concepts and the applications of economics for digital industry. 
Topics include the demand and supply analysis, market structure, competition analysis, 
pricing behavior, to evaluate various business practices, role of digital business and 
digital industry on economic growth, development and societies.  key  issues in 
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competition policy, intellectual property management and various laws and regulations 
on digtal business are included. 
 
14067225 หัวข้อพิเศษทางด้านการจัดการธุรกิจดิจิทัล     3 (3-0-6)  
 SPECIAL TOPICS FOR  DIGITAL BUSINESS MANAGEMENT 
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี 
 PREREQUISITE :  NONE 
 
 ศึกษาถึงการจัดการธุรกิจดิจิทัลที่สอดคล้องกับยุคสมัยและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ด้วยแนวคิด
และทฤษฎีจากหลากหลายสาขาวิชา โดยหัวข้อเรื่องมีการเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา รวมทั้งการจัด
การศึกษาดูงาน หรือสัมมนา นอกสถานที่ประกอบการเรียนการสอน 
 A study of contemporary digital business management responding to the current 
situation and environment though theories and concepts across multi-disciplines. 
Contemporary topics may be different in each semester and study trips or seminar may 
applied. 
 
3.กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการผลิต 
 
14067226 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร    3 (3-0-6)  
 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEM 
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี 
 PREREQUISITE :  NONE 
 
 ศึกษาระบบการวางแผนซอฟแวร์การจัดการทรัพยากรองค์กรที่ใช้ในกิจกรรม หรือกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรมตั้งแต่การการวางแผนผลิตภัณฑ์ ต้นทุนการผลิตในโรงงาน หรือการส่งมอบ การตลาด 
การขาย ตลอดรวมถึง การศึกษาพ้ืนฐาน หน่วยงานทางธุรกิจ ขั้นตอน ความต้องการด้านข้อมูล การ
พัฒนา และการจัดการทรัพยากรเพ่ือการขาย การตลาด บัญชี  การเงิน การผลิต ห่วงโซ่อุปทาน และการ
ลูกค้าสัมพันธ์  ความส าคัญด้านการปรับรื้อระบบ การผสมผสาน มาตรฐาน และระเบียบวิธีการจัดการ
ทรัพยากรองค์กร 
 A study of the enterprise resource planning (ERP) as a category of business-
management software—typically a suite of integrated applications—that an organization 
can use to collect, store, manage and interpret data from many business activities, 
including: product planning, cost. manufacturing or service delivery, marketing and sales. 
Study Foundation, business functions, processes, data requirements, development, and 
management of ERP systems for sales, marketing, accounting, finance, production, 
supply chain, and customer relationship management.  Emphasis on re-engineering, 
integration, standardization, and methodologies of ERP systems.      
 



คณ
ะกา
รบร
ิหาร
และ
จัดก
าร 
สจล
.

 

บธ.ม. (บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม) สาขาวิชาบริหารธรุกิจอุตสาหกรรม คณะการบริหารและจัดการ สจล. 
 

14067227 ระบบการจัดการคุณภาพ       3 (3-0-6) 
 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี 
 PREREQUISITE :  NONE 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและการประยุกต์ใช้การจัดการระบบคุณภาพในอุตสาหกรรม การเลือกใช้
เครื่องมือ และเทคนิคในการควบคุมคุณภาพ ขั้นตอนส าหรับการวางแผนพัฒนา และควบคุมระบบ
คุณภาพในองค์การ 
 A study of principles and applications of quality system management in industry, 
selection of tools and techniques for quality control, steps in planning, developing, and 
controlling in quality system in organization, and TQM principles and practices, ISO 9000 
and Product liability 
 
14067228 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม     3 (3-0-6) 
 SAFETY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี 
 PREREQUISITE :  NONE 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของโรงงานอุตสาหกรรม ความส าคัญและผลกระทบของอุบัติเหตุจาก
การท างาน สภาพการท างานและสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน มาตรการป้องกันต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ
สภาพการท างานและสภาพแวดล้อม กฎระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดรวมถึงข้อก าหนดและมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน อาทิเช่น ISO 14001, ISO and OHSAS 18001  
 A study of various structures of factory, importance and impact of working 
accident, working condition and working environment in factory, preventive actions 
concerning the working condition and working environment, rules and industrial legal 
and standards regalrelating to safety and factory environment, include ISO 14001, ISO 
and OHSAS 18001 
 
14067229 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์      3 (3-0-6) 
 SUPPLY CHAIN AND LOGISTICS MANAGEMENT 
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี 
 PREREQUISITE :  NONE 
 
 ศึกษาการจัดการโซ่อุปทาน แนวคิดการประเมินผลการจัดการโซ่อุปทาน การจัดการโซ่อุปทาน
ระดับโลก การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการการขนส่ง การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก และการ
ระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง บทบาทการจัดการโซ่อุปทาน การเทคโนโลยีสารสนเทศในโซ่อุปทาน ศึกษา
โครงสร้างการจัดการสินค้าคงคลัง ลักษณะปัญหา เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการและชนิดการจัดการ
สินค้าคงคลัง การค านวณการจัดซื้อ จัดจ้าง 
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 A study of principles and management of logistics in business and industry, 
concepts on supply chain management, performance measurement on supply chain 
management, global supply chain management, inventory management, transportation 
management, facility management as well as Systems of procurement and purchasing 
on industry and trade, roles on supply chain management, Knowledge of information 
used as a tool in logistics planning, systems provided to support the executives,  
knowledge on prevention and security management on information system, and impact 
upon the logistics business organizations, and Structure of inventory, characteristics of 
inventory problems, techniques of demand forecasting and managing on inventory 
levels, several types of inventory control, calculations on procurement plots and 
appropriate quantity of procurement 
 
14067230 การศึกษาความเป็นไปได้และการจัดการโครงการ   3 (3-0-6) 
 PROJECT FEASIBILITY STUDY AND MANAGEMENT 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 PREREQUISITE :  NONE 
 
 ศึกษาการวางแผนและด าเนินโครงการ แนวคิด กระบวนการ วิธีการวางแผนและวิเคราะห์
โครงการลงทุนของภาครัฐและเอกชน โดยครอบคลุมการวิเคราะห์ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้าน
การเงิน ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม การแปลงแผนขององค์กรเป็นแผนธุรกิจ และแผนโครงการ 
การแปลงแผนกลยุทธ์ของโครงการเป็นแผนปฏิบัติโครงการ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 
และการจัดเตรียมรายงานการวิเคราะห์โครงการ รวมถึงกรณีศึกษาโครงการภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ  
 A study of  project planning and operating, concepts, process and methodology 
in feasibility analysis of public and private investment project, especially the analysis of 
marketing ,technical, financial, economic and environmental feasibilities, preparation of 
the feasibility study, project proposal and report with emphasis on practices and case 
studies of practical public and private projects, and concept and techniques of project 
management of project formulation, evaluation and implementation, monitoring and 
control; contract management 
 
 
14067231 การจัดการความยั่งยืนในธุรกิจอุตสาหกรรม    3 (3-0-6) 
 SUSTAINABILITY MANUFACTRUING MANAGEMENT  
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี 
 PREREQUISITE :  NONE 
 
 ศึกษาความยั่งยืนในธุรกิจอุตสาหกรรม โดยการบูรณาการการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการ
ด าเนินการทางธุรกิจกับเครื่องมือการจัดการ ตลอดรวมถึงการศึกษากรณีศึกษาเพ่ือการวิเคราะห์ ในการ
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ป้องกันและแก้ไขปัญหาในการบริหาร ปฏิบัติการ การวินิจฉัยปัญหา การวิเคราะห์แนวโน้มปัญหาด้าน
ความเสี่ยง ตลอดรวมถึง ต้นทุน การผลิต การควบคุมคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
และผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ ยังศึกษาการก ากับดูแลด้านความยั่งยืนและกรอบการบริหารจัดการความ
ยั่งยืน โดยมีความสอดคล้องกับมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติในระดับสากลที่เกี่ยวข้อง เช่น  Vision 
2050: World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), United Nations 
Global Compact (UNGC), ISO 26000: 2010, Global Reporting Initiative (GRI), Dow Jones 
Sustainability Indices (DJSI) เป็นต้น ประกอบด้วยแนวปฏิบัติและตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 10 
องค์ประกอบ ได้แก่  การก ากับดูแลองค์กร   สิทธิมนุษยชน  บุคลากรองค์กร ความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสิ่งแวดล้อม การด าเนินธุรกิจที่เป็นธรรม  การเป็นองค์กรที่ดีของสังคม การบริหารจัดการสายโซ่
อุปทาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ  การจัดท ารายงานและการส่งเสริมชื่อเสียงองค์กร การมีส่วน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการบูรณาการความยั่งยืน โดยน าไปสู่การได้รับการรับรองและการตรวจ
ประเมิน โดยองค์กรภายนอกด้านความยั่งยืน 
               A study of sustainability by integrating the industrial strategic management 
concepts and management tools as well as cases studies by applying all to analyze,  
protect & resolves of operations, diagnosis, prognoses on risky costs, delivery, and 
quality for customer satisfaction as well as all stakeholders Additionally, Studying 
Sustainability Management Framework has been developed to support organization The 
Framework is in line with related international world class standards and guidelines such 
as World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) Vision 2050, United 
Nations Global Compact (UNGC), ISO 26000, Global Reporting Initiative (GRI), and Dow 
Jones Sustainability Indices (DJSI) in order to follow up the key performance indicator of 
best practices i.e. Organizational Governance, Human Rights, People,  Safety, Health and 
Environment, Fair Operating Practice, Corporate Citizenship,  Product Stewardship, 
Reporting and Reputation , Stakeholder Engagement, Integrating Sustainability, and 
Validation and Audit.  
 
14067232 หัวข้อพิเศษด้านการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม   3 (3-0-6) 
 SPECIAL TOPICS FOR INDUSTRY BUSINESS MANAGEMENT 
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี 
 PREREQUISITE :  NONE 
 
 ศึกษาถึงการจัดการธุรกิจการผลิตที่สอดคล้องกับยุคสมัยและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ด้วยแนวคิด
และทฤษฎีจากหลากหลายสาขาวิชา โดยหัวข้อเรื่องมีการเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา รวมทั้งการจัด
การศึกษาดูงาน หรือสัมมนา นอกสถานที่ประกอบการเรียนการสอน 
 A study of contemporary industry business management responding to the 
current situation and environment though theories and concepts across multi-
disciplines. Contemporary topics may be different in each semester and study trips or 
seminar may applied 
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หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 
14067601 วิทยานิพนธ์        39 (0-18-9) 
 THESIS  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 PREREQUISITE : NONE 
 
 การศึกษาค้นคว้าวิจัยในสาขาท่ีศึกษา การเขียนหัวข้อวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 A study and a research related to fields of study, writing research proposal and 
data collection. 
 
14067602 วิทยานิพนธ์ 1       12 (0-18-9) 
 THESIS 1 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 PREREQUISITE : NONE 
 
 ศึกษาถึงการประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์และสรุปผล การเขียนรายงาน และการน าเสนอ
ผลงานวิจัย 
 A study of data processing, analyzing and summarizing result including report 
writing and research presentation. 
  
หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 
14067701 การค้นคว้าอิสระ        3 (0-6-3) 
 INDEPENDENT STUDY 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 PREREQUISITE : NONE 
 
 ศึกษาถึงการศึกษาค้นคว้าประเด็นปัญหาทางบริหารธุรกิจ ท าการวิเคราะห์ และเขียนเป็น
รายงาน รวมทั้งน าเสนอผลการศึกษา 
 A study of business problems, including analyzing, report writing and 
presentation. 
 
 
 
 
 
 
 



คณ
ะกา
รบร
ิหาร
และ
จัดก
าร 
สจล
.

 

บธ.ม. (บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม) สาขาวิชาบริหารธรุกิจอุตสาหกรรม คณะการบริหารและจัดการ สจล. 
 

แผนการศกึษา 
แผน ก แบบ ก 1  
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

14067001 หลักการบัญชี 
PRINCIPLES OF ACCOUNTING 

3 (3-0-6)* 

14067003 สถิติธุรกิจ 
BUSINESS STATISTICS 

3 (3-0-6)* 

14067601 วิทยานิพนธ์  
THESIS  

39 (x-x-x) 

 รวม 39 

 * หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

14067002 หลักเศรษฐศาสตร์ 
PRINCIPLES OF ECONOMICS 

3 (3-0-6)* 

14067601 วิทยานิพนธ์  
THESIS  

x (x-x-x) 

 รวม     
 * หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

14067601 วิทยานิพนธ์  
THESIS  

x (x-x-x) 

 รวม  
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

14067601 วิทยานิพนธ์  x (x-x-x) 
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.

 

บธ.ม. (บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม) สาขาวิชาบริหารธรุกิจอุตสาหกรรม คณะการบริหารและจัดการ สจล. 
 

THESIS  
 รวม  
 รวมตลอดหลักสูตร 39 

 
แผน ก แบบ ก 2  
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
14067001 หลักการบัญชี 

PRINCIPLES OF ACCOUNTING 
3 (3-0-6)* 

14067101 การจัดการการตลาด 
MARKETING MANAGEMENT 

3 (3-0-6) 

14067102 การจัดการเชิงปฏิบัติการ 
OPERATIONS  MANAGEMENT 

3 (3-0-6) 

14067103 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 
ORGANIZATION AND HUMAN 
RESOURCE MANAGEMENT 

3 (3-0-6) 

14067107 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการส าหรับ
ธุรกิจอุตสาหกรรม 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 
FOR INDUSTRIAL BUSINESS 

3 (3-0-6) 

 รวม 12 
 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
14067002 หลักเศรษฐศาสตร์ 

PRINCIPLES OF ECONOMICS 
3 (3-0-6)* 

14067003 สถิติธุรกิจ 
BUSINESS STATISTICS 

3 (3-0-6)* 

14067104 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจอุตสาหกรรม 
RESEARCH METHODOLOGY OF 
INDUSTRIAL BUSINESS 

3 (3-0-6) 

14067106 การเงินและการบัญชีบริหาร 
FINANCE AND MANAGERIAL 

3 (3-0-6) 
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บธ.ม. (บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม) สาขาวิชาบริหารธรุกิจอุตสาหกรรม คณะการบริหารและจัดการ สจล. 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ACCOUNTING 
14067105 การจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับโลก 

GLOBALSTRATEGIC MANAGEMENT 
3 (3-0-6) 

 รวม 9 
 * หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
14067XXX วิชาเลือก (1) 

ELECTIVE COURSE (1) 
3 (3-0-6) 

14067XXX วิชาเลือก (2) 
ELECTIVE COURSE (1) 

3 (3-0-6) 

14067602 วิทยานิพนธ์ 1 
THESIS 1 

12 (0-18-9) 

 รวม 18 
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

14067602 วิทยานิพนธ์ 1 
THESIS 1 

x (x-x-x) 

 รวม  
 รวมตลอดหลักสูตร 39 

 

แผน ข  

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

14067001                                                   หลักการบัญชี 
PRINCIPLES OF ACCOUNTING 

3 (3-0-6)* 

14067101 การจัดการการตลาด 
MARKETING  MANAGEMENT 

3 (3-0-6) 

14067102 การจัดการเชิงปฏิบัติการ 3 (3-0-6) 
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บธ.ม. (บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม) สาขาวิชาบริหารธรุกิจอุตสาหกรรม คณะการบริหารและจัดการ สจล. 
 

OPERATIONS  MANAGEMENT 
14067103 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์  

ORGANIZATION AND HUMAN 
RESOURCE  MANAGEMENT 

3 (3-0-6) 

14067107 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการส าหรับ
ธุรกิจอุตสาหกรรม 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 
FOR INDUSTRIAL MUSINESS 

3 (3-0-6) 

 รวม 12 
 * หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
14067002 หลักเศรษฐศาสตร์ 

PRINCIPLES OF ECONOMICS 
3 (3-0-6)* 

14067003 สถิติธุรกิจ 
BUSINESS STATISTICS 

3 (3-0-6)* 

14067XXX วิชาเลือก (1) 
ELECTIVE COURSE(1) 

3 (3-0-6) 

14067106 การเงินและการบัญชีบริหาร 
FINANACIAL  MANAGEMENT 
ACCOUNTING 

3 (3-0-6) 

14067105 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทั่วโลก 
GLOBAL STATEGIC  MANAGEMENT  

3 (3-0-6) 

 รวม 9 
 * หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
14067104 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจอุตสาหกรรม 

RESEARCH METHODOLOGY OF 
INDUSTRIAL BUSINESS  

3 (3-0-6) 

14067XXX วิชาเลือก (2) 
ELECTIVE COURSE(2) 

3 (3-0-6) 

14067XXX วิชาเลือก (3) 
ELECTIVE COURSE(3) 

3 (3-0-6) 

 รวม 9 
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บธ.ม. (บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม) สาขาวิชาบริหารธรุกิจอุตสาหกรรม คณะการบริหารและจัดการ สจล. 
 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
14067XXX วิชาเลือก (4) 

ELECTIVE COURSE (4) 
3 (3-0-6) 

14067XXX วิชาเลือก (5) 
ELECTIVE COURSE(5) 

3 (3-0-6) 

14067701 การค้นคว้าอิสระ 
INDEPENDENT  STUDY 

3 (0-6-3) 

 รวม 9 
 รวมตลอดหลักสูตร 39 

 


