รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
หลักสูตร พ.ศ. 2560
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษ : Master of Management Program in Industrial Management
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

:
:
:
:

การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
กจ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม)
Master of Management (Industrial Management)
M.M. (Industrial Management)

จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
กลุมวิชาเอก การจัดการอุตสาหกรรม
1. ผูจัดการ/เจาหนาที่การวางแผนและควบคุมการผลิต
2. ผูจัดการ/เจาหนาที่ควบคุมคุณภาพ
3. หัวหนางาน/เจาหนาที่ฝายจัดซื้อจัดหา
4. ผูจัดการ/หัวหนางานการจัดการวัสดุและสินคาคงคลัง
5. ผูจัดการ/หัวหนางานฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษยในโรงงานอุตสาหกรรม
6. ผูจัดการ/หัวหนางานดานบริหารโครงการ
7. ผูจัดการ/หัวหนางานดานอุตสาหกรรมสัมพันธ
กลุมวิชาเอก การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
1. ผูจัดการจัดระบบการขนสง
2. ผูจัดการจัดวางสินคา
3. ผูจัดการแผนกบริการลูกคา
4. หัวหนาแผนกงานคลังสินคาและสินคาคงคลัง
5. ผูจัดการฝายวางแผนและวิเคราะหงานดานโลจิสติกสและโซอุปทาน

นอกจากนี้ ทั้ง 2 กลุมวิชา มหาบัณฑิตสามารถเลือกประกอบอาชีพอื่น ๆ ได ดังนี้
1. อาจารยในสถาบันการศึกษาตาง ๆ
2. นักวิชาการ/นักวิจัย ในหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองคการหรือหนวยงานอิสระ
3. ศึกษาในระดับปริญญาเอก
4. การเปนผูประกอบการหรืออาชีพอิสระทางดานการผลิต การคาและบริการ
การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถพูด ฟง อาน เขียน และเขาใจภาษาไทยอยางดี
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
คุณสมบัติทั่วไป
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จากสถาบันการศึกษาภายในประเทศหรือตางประเทศ
ที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
2) ไมเจ็บปวยหรือเปนโรคติดตอรายแรง หรือเปนโรคอื่นที่สังคมรังเกียจอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
3) ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดอันเปนลหุโทษ
4) มีความประพฤติดี ไมเคยถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
5) ไมเปนคนวิกลจริต
คุณสมบัติเฉพาะ
แผน ก แบบ ก 1 ผูเขาศึกษาควรมีประสบการณทํางานดานการจัดการอุตสาหกรรมหรือการจัดการ
โลจิสติกสและโซอุปทานหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของอยางนอย 2 ป หรือมีประสบการณการทํางานวิจัย หรือไดรับ
ปริญญาตรีเกียรตินิยม
หมายเหตุ กรณีที่คุณสมบัติของผูสมัครไมเปนไปตามขอกําหนด ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
การคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา
สอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
ระยะเวลาการศึกษา
โดยการเรียนในภาคการศึกษาภาคปกติ นักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไดภายใน 2 ป
การศึกษา

โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
แบงออกเปน 3 แผน คือ
1. แผน ก แบบ ก 1 สําหรับนักศึกษาเลือกทําเฉพาะวิทยานิพนธ จํานวน 36 หนวยกิต และเรียนรายวิชา
เพิ่มโดยไมนับหนวยกิต
2. แผน ก แบบ ก 2 สําหรับนักศึกษาที่เลือกทําวิทยานิพนธ จํานวน 12 หนวยกิต และตองศึกษางาน
รายวิชาไมนอยกวา 24 หนวยกิต
3. แผน ข สําหรับนักศึกษาที่เลือกทําการศึกษาอิสระ จํานวน 6 หนวยกิต และตองศึกษางานรายวิชา
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต และตองสอบประมวลความรูขอเขียนและปากเปลา
นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
แผน ก

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
2. หมวดวิชาบังคับ
3. หมวดวิชาเลือก
4. วิทยานิพนธ
5. การศึกษาอิสระ
6. สอบประมวลความรูขอเขียน และสอบปากเปลา

แบบ ก 1
วิทยานิพนธ
(หนวยกิต)
ไมนับหนวยกิต
ไมนับหนวยกิต
36
-

แบบ ก 2
วิทยานิพนธ
(หนวยกิต)
ไมนับหนวยกิต
21
3
12
-

รวมไมนอยกวา

36

36

หมวดวิชา

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต) *
EG 0803 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
(English for Graduate Study)
BA 0893 องคการและการจัดการธุรกิจ
(Business Organization and Management)

แผน ข
การศึกษาอิสระ
(หนวยกิต)
ไมนับหนวยกิต
21
12
3
ผาน/ไมผาน
36

0F

*

รายวิชาประมวลผลเปน S/U

0(0/3-0-0)
0(0/3-0-0)

หมวดวิชาบังคับ
สําหรับ แผน ก แบบ ก 1 จํานวน 1 วิชา (ไมนับหนวยกิต)
IM 8020 สัมมนา
สําหรับ แผน ก แบบ ก 2
ไมนอยกวา
21
หนวยกิต
แผน ข
ไมนอยกวา
21
หนวยกิต
1) หมวดวิชาบังคับกลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
IM 8013 การจัดการอุตสาหกรรม
IM 8043 การจัดการผลิตและเทคโนโลยีเพื่อการแขงขันในระดับสากล
IM 8053 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธในระดับสากล
IM 8063 การบริหารและควบคุมคุณภาพ
IM 8113 การจัดการดานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม
IM 8173 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
ST 8013 ระเบียบวิธีวิจัย
2) หมวดวิชาบังคับกลุมวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
IM 8013 การจัดการอุตสาหกรรม
IM 8023 ความเชื่อมโยงดานโลจิสติกสทางการคาและธุรกิจอุตสาหกรรม
ขนาดยอมของไทยสูสากล
IM 8043 การจัดการผลิตและเทคโนโลยีเพื่อการแขงขันในระดับสากล
IM 8173 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
IM 8053 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธในระดับสากล
IM 8193 กลยุทธการจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคาในโซอุปทาน
ST 8013 ระเบียบวิธีวิจัย
หมวดวิชาเลือก
สําหรับ แผน ก แบบ ก 2
ไมนอยกวา
3
หนวยกิต
แผน ข
ไมนอยกวา
12
หนวยกิต
1) หมวดวิชาเลือกกลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
IM 8283 การวิเคราะหออกแบบระบบสารสนเทศ
ในโลจิสติกสและโซอุปทาน
IM 8323 การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
IM 8333 อุตสาหกรรมสัมพันธ
IM 8363 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม

0(0/3-0-0)

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(0/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

IM 8383
IM 8393
IM 8413
IM 8453
IM 8463
IM 8473
IM 8533
2)
IM 8213
IM 8223
IM 8283

การตัดสินใจเพื่อการบริหาร
การบัญชีเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
การจัดการและพัฒนาองคการยุคใหม
การยศาสตร
การบริหารจัดการธุรกิจที่ยั่งยืน
การจัดการและประเมินโครงการ

หมวดวิชาเลือกกลุมวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
การจัดการโลจิสติกสยอนกลับในโซอุปทาน
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานเพื่อสิ่งแวดลอม
การวิเคราะหออกแบบระบบสารสนเทศในโลจิสติกส
และโซอุปทาน
IM 8293 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในโลจิสติกสและโซอุปทาน
IM 8323 การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
IM 8383 การตัดสินใจเพื่อการบริหาร
IM 8453 การจัดการและพัฒนาองคการยุคใหม
IM 8513 โลจิสติกสการขนสง
IM 8533 การจัดการและประเมินโครงการ

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

แผนการศึกษา
ปที่
1

ภาคเรียน

หมวดวิชา

ฤดูรอน

วิชาเสริมพื้นฐาน 1 วิชา

1

วิชาเสริมพื้นฐาน 1 วิชา
หมวดวิชาบังคับ 3 วิชา
วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 1)

2

หมวดวิชาบังคับ 3 วิชา
(กลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม)

แบบ ก 1
EG 0803
สัมมนา 1

IM 8869
วิทยานิพนธ 1
(Thesis 1)
IM 8020
(ไมนับหนวย
กิต)

แผน ก

EG 0803

BA 0893
IM 8013
IM 8043
IM 8173
-

BA 0893
IM 8013
IM 8173
IM 8043
-

IM 8063
IM 8113
IM 8183

IM 8063
IM 8113
IM 8053

ภาคฤดูรอน
2

1

วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 2)
การศึกษาอิสระ (แผน ข)
2

วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 1)
วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 2)
การศึกษาอิสระ (แผน ข)

ฤดูรอน

IM 8879
วิทยานิพนธ 2
(Thesis 2)
-

หมวดวิชาบังคับ 3 วิชา
วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 1)

IM 8193
IM 8023
IM 8053

IM 8193
IM 8023
IM 8053

หมวดวิชาบังคับ 3 วิชา
(กลุมวิชาการจัดการโลจิสติกสและ
โซอุปทาน)
หมวดวิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 1)

แผน ข

แบบ ก 2
EG 0803

IM 8889
วิทยานิพนธ 3
(Thesis 3)
IM 8899
วิทยานิพนธ 4
(Thesis 4)
สอบปองกัน
วิทยานิพนธ

IM ………

IM ……… IM ……… IM ………
-

IM ………

IM………...

ST 8013

ST 8013
IM ………
IM……….
-

IM 8886
วิทยานิพนธ 1
-

-

IM 8896
วิทยานิพนธ 2
สอบปองกันวิทยานิพนธ

IM 8913
การศึกษาอิสระ
สอบประมวลความรู

คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
EG 0803 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
0(0/3-0-0)
(English for Graduate Study)
วิชาบังคับกอน ไมมี
ฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความ และจับรายละเอียดจากตํารา ฝกการเขียนยอรายงาน
จากเรื่องที่อาน และการเขียนบทคัดยอวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ
Reading skill practice for skimming and scanning English text books, academic writing
skill practice and writing thesis’s abstract in English
BA 0893 องคการและการจัดการธุรกิจ
0(0/3-0-0)
(Business Organization and Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษารูปแบบองคการธุรกิจประเภทตางๆ หนาที่ทางดานการจัดการ ไดแก การวางแผน การจัดองคการ
การนําและการบังคับบัญชา และการควบคุม หนาที่พื้นฐานของธุรกิจในดานการบัญชีและการเงิน ดานการตลาด
ดานบริหารทรัพยากรมนุษย และดานการผลิต และแนวทางการประกอบธุรกิจ รวมถึงการจัดการเทคโนโลยีที่ใช
ในสํานักงานอัตโนมัติ อีกทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับองคการธุรกิจ ตลอดจนคุณธรรมและจรรยาบรรณของ
นักธุรกิจ รวมทั้งการศึกษาแนวทางการประกอบธุรกิจและปญหาที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจ
2) หมวดวิชาบังคับ
ST 8013 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3/3/-0-0)
(Research Methodology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิด หลักการ รูปแบบขั้นตอนและวิธีการของการดําเนินการวิจัย ประเภทการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ การคนหาปญหา การออกแบบการวิจัย การออกแบบและสรางเครื่องมือการวิจัย การเลือกตัวอยาง
แหลงที่มา และวิธีเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย รวมถึงการนําเสนอผลการวิจัย และ
จรรยาบรรณของนักวิจัย โดยนักศึกษาตองฝกปฏิบัติการทําโครงการวิจัย
Concept, principles, patterns, steps and methods of conducting research. quantitative and
qualitative research category, statement of the problem, research design, design and construction
of research tools. Samples sourcing, selection and data collection method. Data analysis, research
report writing and ethics of researcher. Students have ability to practice research project.

IM 8013 การจัดการอุตสาหกรรม
3(3/3-0-0)
(Industrial Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวความคิ ด ในการผลิ ต สิ น ค า และบริ ก าร โดยพิ จ ารณาถึ ง การวางรู ป แบบองค ก าร การจั ด ระบบ
การบริหารงานอุตสาหกรรม การวางแผนการผลิต การจัดตารางการผลิต การพยากรณ การบริหารสินคาคงคลัง
การควบคุ มคุ ณภาพและมาตรฐานสิ น ค า การเลื อกสถานที่ตั้ งและการออกแบบผั งโรงงาน การเพิ่ม ผลผลิ ต
การวัดผลงาน การพัฒนางาน การจัดการดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
The concept of producing goods and services by considering the organizational layout.
Industrial management system, production planning, production scheduling, forcasting,
inventory management, product standard and quality control. location selection and factory
layout design, productivity, work measurement, development work, safety and environmental
management.
IM 8023 ความเชื่อมโยงดานโลจิสติกสทางการคาและธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดยอม
ของไทยสูสากล
3(3/3-0-0)
(Trade Logistics Connectivity and Internationalization Small
and Medium Enterprises of Thailand)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิวัฒนาการของโลจิสติกสทางการคาและอุตสาหกรรมระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต
ยุทธศาสตรความเชื่อมโยงระบบโลจิสติกสในระดับภูมิภาคและระดับสากล โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาธุรกิจและ
อุตสาหกรรมขนาดยอมของไทยรองรับการเปดเสรีทางการคา นโยบายในการพัฒนาธุรกิจขนาดยอมของไทยและ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน กลยุทธการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดยอมของไทย ศักยภาพของธุรกิจขนาด
ยอมของไทยในเชิงเปรียบเทียบกับสากล
Evolution of trade and industry logistics between Thailand and the Southeast Asian
countries. Logistics system connectivity strategy in the region level. The opportunities and
threats of small and medium enterprise development of Thailand to the free trade preparation.
Small and medium enterprise development policy of Thailand and ASEAN Countries. Strategic
Management for small and medium enterprise and comparative advantage in business
potential to the internationalization.

IM 8043 การจัดการผลิตและเทคโนโลยีเพื่อการแขงขันในระดับสากล
3(3/3-0-0)
(International Competitiveness of Manufacturing and Technology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การจัดการผลิตและเทคโนโลยี โดยการพัฒนาขีดความสามารถสูระดับสากลเพื่อสรางความไดเปรียบใน
การแข ง ขั น การพั ฒ นาด า นเทคโนโลยี การลดต น ทุ น การผลิ ต โดยการใช แ นวคิ ด คลั ส เตอร เพื่ อ พั ฒ นา
กลุมเครือขายธุรกิจในระดับภูมิภาคและกับจีน เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดลอม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
Production and technology management by developing a global capability to create a
competitive advantage. Technology development, production costs reduction by using the
cluster concept for to developing regional business networks and with China. Environmental
technology and business ethics.
IM 8053 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธในระดับสากล
3(3/3-0-0)
(Seminar in Internationalization Industrial Strategic Management)
วิชาบังคับกอน : ศึกษาในภาคการศึกษาสุดทายของแผนการศึกษาหรือดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หลักสูตร
การสัมมนาเกี่ยวกับประเด็น ปญหา แนวโนมการจัดการอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธในระดับสากล วิเคราะห
ปญหาและอุปสรรคและแนวทางแกไขที่เกี่ยวของกับการจัดการอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
การวิเคราะหศักยภาพของประเทศไทยในการแขงขันและการเขาสูไทยแลนด 4.0 การศึกษาดูงานและเยี่ยมชม
สถานประกอบการ
Seminar on issues . Trends in strategic industry management at international level. Analysis
of problems and obstacles and solutions related to industrial management. Logistics and Supply
Chain Management, Analysis of Thailand's competitiveness and access to Thailand 4.0 , Study visit
and visit the establishment.
IM 8063 การบริหารและควบคุมคุณภาพ
3(3/3-0-0)
(Management and Control of Quality)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การจัดการระบบคุณภาพในสถานประกอบการดานองคประกอบหลักที่มีผลตอกระบวนการผลิตในงาน
อุตสาหกรรม คุณภาพของบุคลากร และปจจัยนําเขาในการผลิต มาตรฐานของเครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ
การสรางระบบติดตามตรวจสอบและประกันคุณภาพของผลิตภัณฑใหไดตามมาตรฐานสากล ตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรมระหวางประเทศ
Quality management in the workplace in main components affecting the manufacturing
process in the industry. Quality of personnel and import factors in manufacturing, Standard of
machinery and equipment , Establishing monitoring and quality assurance system to meet
international standards, According to international industry standards.

IM 8113 การจัดการดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม
3(3/3-0-0)
(Management of Occupational Health, Safety and Industrial Environment)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพ ความปลอดภัยและโรคในการทํางาน การบริหารระบบความปลอดภัย
ระบบการปองกั นโรคและสุขศาสตร การทํ างาน การจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม กฎหมายที่ เกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน ผลกระทบของอุตสาหกรรมตอสิ่งแวดลอม
Concepts about health. Safety and disease in work. Security Management, Disease
prevention and occupational hygiene Industrial, Environmental Management Laws related to
the environment, Occupational Health and Safety, The impact of the industry on the
environment
IM 8173 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
3(3/3-0-0)
(Logistics and Supply Chain Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิด ขอบเขต และความสําคัญของการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานทั้งในระดับประเทศและระดับ
ภู มิ ภ าค การออกแบบเครื อ ข า ย กระบวนการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส แ ละโซ อุ ป ทานตั้ ง แต ต น น้ํ า ถึ ง ปลายน้ํ า
การประเมินผลการดําเนินงาน การจัดการความสัมพันธกับลูกคา จรรยาบรรณในการจัดการโลจิสติกสและ
โซอุปทานการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆในโซอุปทาน และกลยุทธการจัดการโลจิสติกสและ
โซอุปทานสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และจีน
Concepts, scope, and importance of logistics and supply chain management at
national and regional level, Network Design, Logistics management process and supply chain
from upstream to downstream, Evaluation performance, Customer relationship management,
Ethics in Logistics and Supply Chain Management, Collaboration between different
department of supply chain, Strategic logistics and supply chain management for the ASEAN
Economic community and China.
IM 8193 กลยุทธการจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคาในโซอุปทาน
3(3/3-0-0)
(Inventory and Warehouse Management Strategy in Supply Chain)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิดและความสําคัญของการจัดการสินคาคงคลัง และคลังสินคาในโซอุปทานทางธุรกิจ ประเภทหนาที่
ของสินคาคงคลัง การวิเคราะหปริมาณคําสั่งซื้อขนาดที่ประหยัด การจัดการสินคาคงคลังภายใตสถานการณตาง ๆ
ระบบการจั ดเก็ บ สิ น ค า วิ ธี การควบคุ มในคลังสิน คา การวัดผลการดําเนิน งานและตัว ชี้วัดประสิทธิภ าพของ
คลังสินคา ระบบการจัดการคลังสินคา และความกาวหนาของเทคโนโลยีคลังสินคา
Concepts and Importance of Inventory Management and warehouse in the supply
chain, business type of inventory, Purchase order analysis, Economical size Inventory
management under various circumstances, Inventory control system, and the advancement of
warehouse technology.

IM 8020 สัมมนา
0(0/3-0-0)
(Seminar)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษา รวบรวมข อมู ล ขา วสารทางดานการจัดการอุตสาหกรรม หรือการจัดการโลจิสติกสและโซ
อุปทานที่นาสนใจและทันสมัย จากงานวิจัย บทความทางวิชาการจากวารสารและสิ่งพิมพที่เกี่ยวของ และนําเสนอ
ในชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
Supervised reading, group discussion and presentation of selected topics from
industrial or logics and supply chain journal or related publications.
(3) หมวดวิชาเลือก
IM 8323 การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
3(3/3-0-0)
(Human Resource Management in Industry and Services)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
บทบาทและหน า ที่ ข องผู บ ริ ห ารในการจั ดการทรัพยากรมนุ ษย ในอุตสาหกรรมการผลิต และบริ การ
การวิเคราะหและวางแผนทรัพยากรมนุษยสูการกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพทางดานการจัดการอุตสาหกรรม
และการจัดการโลจิสติกสและโซอุปาน การเคลื่อนยายทุนมนุษยในระดับภูมิภาคอาเซียนและจีน กระบวนการ
จัดการทรัพยากรมนุษยสูความเปนเลิศทางธุรกิจ การศึกษาวิจัยดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
The role and responsibilities of management in human resource management in the
manufacturing and service industries, Analysis and planning of human resources to
standardization, professional qualification in industrial management and logistics management
and chain management, Human capital movement in ASEAN and China, Human resource
management processes for business excellence human resource development research.
IM 8213 การจัดการโลจิสติกสยอนกลับในโซอุปทาน
3(3/3-0-0)
(Reverse Logistics)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิ ด วงจรชี วิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ สิ น ค า ความหมายและความสํ าคั ญ ของการจั ด การโลจิ ส ติ กส ย อ นกลั บ
ในโซอุปทาน กระบวนการวางแผน การจัดการ และการควบคุม การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของตนทุนวัตถุดิบ สินคา และขอมูลสารสนเทศตั้งแตจุดเริ่มตนจนจุดสุดทาย กระบวนการนํากลับมา
ผลิตใหม การจัดการเครื่องมืออุปกรณและวัสดุเหลือใชเพื่อสรางมูลคาเพิ่มในโซอุปทาน จรรยาบรรณการจัดการ
โลจิสติกสยอนกลับในโซอุปทาน
Product life cycle concept, Significance and importance of reverse logistics
management in supply chain, Management planning and control process, comparative
analysis, Efficiency and cost effectiveness of raw materials, Finish goods, and Information from
the beginning to the end, Recycling process, Equipment management and waste to create
value added in the supply chain. Code of conduct of reverse logistics management in supply
chain.

IM 8223 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานเพื่อสิ่งแวดลอม
3(3/3-0-0)
(Green Logistics and Supply Chain)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ธุรกิจกับการมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอม ความสําคัญของการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานเพื่อ
สิ่งแวดลอม การวิเคราะหตนเหตุที่ทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมของโลก กระบวนการจัดการและพัฒนาสิ่งแวดลอม
ที่ยั่งยืน บทบาทของภาครัฐและเอกชนในการจัดการสิ่งแวดลอม การเสริมสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
แนวทางการสงเสริมการจัดการที่ดีของสถานประกอบการเพื่อมุงสูการรักษาสิ่งแวดลอม
Business with participation in environmental protection. Importance of logistics and
supply chain management for the environment. Analysis of the causes of environmental
problems in the world. Sustainable Environmental Management and Development. The role
of public and private sectors in environmental management. Environmental awareness raising.
Guidelines for promoting good management of enterprises towards environmental protection.
IM 8283 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศในโลจิสติกสและโซอุปทาน
3(3/3-0-0)
(Information System and Design in Logistics and Supply Chain)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การวิเคราะหระบบงานทางธุรกิจ ตัวแบบในการวิเคราะหและออกแบบระบบงานและระบบสารสนเทศ
การศึ ก ษาความเป น ไปได ท างธุ ร กิ จ การรวบรวมความตองการขององคการ การวางแผน การจัดลํา ดับ งาน
แบบจําลองขอมูล การไหลของขอมูลสารสนเทศในองคการทางธุรกิจทางดานโลจิสติกสและโซอุปทาน การติดตั้ง
บํารุงรักษา รวมทั้งการทดสอบระบบ
Analysis of business systems. Model in analysis and systems design and information
systems. Business Feasibility Study. Collecting Organizational Needs Planning, Sequencing, Data
Model. The flow of business information in logistics and supply chain, installation,
maintenance, as well as system testing.
IM 8293 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในโลจิสติกสและโซอุปทาน
3(3/3-0-0)
(Logistics and Supply Chain Innovation and Technology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัฒน แนวคิดและความหมายของนวัตกรรม นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในโลจิสติกสและโซอุปทาน การวิเคราะหและออกแบบผลิตภัณฑยุคใหม แนวโนมการพัฒนาทางดาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางดานสิ่งแวดลอม
Technology changes in the globalization era. Concepts and meanings of innovation.
Innovation and Technology in Logistics and Supply Chain. Analysis and design of new
products. Development Trends in Technology and Innovation in the Environment.

IM 8333 อุตสาหกรรมสัมพันธ
3(3/3-0-0)
(Industrial Relations)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิวัฒนาการ แนวความคิด หลักการ ทฤษฎี จิตวิทยา และงานวิจัยประยุกตในปจจุบันที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมสัมพันธ การวางระบบ การวิเคราะห และแกไขปญหาการแรงงานสัมพันธในองคกร การบํารุงขวัญ
และแรงจูงใจในการทํางาน การสรางและพัฒนาทีมงานเพื่อเพิ่มผลผลิต บทบาทหนาที่ของรัฐบาล นายจาง และ
ลูกจาง เทคนิคการเจรจาตอรอง และการระงับขอพิพาทแรงงาน กฎหมายแรงงาน ศึกษาและวิเคราะหกรณี
ตัวอยาง
Evolutionary concepts, Principles, theories, Psychology, Current applied research related
to industrial relations, systems integration, Analyze and solve problems. Resolve the problem
of labor relations in the organization. Promotion and motivation Creating and developing teams
to increase productivity. The role of government, employers and employees negotiating
techniques. And labor dispute settlement, labor law study and sample case analysis.
IM 8383 การตัดสินใจเพื่อการบริหาร
3(3/3-0-0)
(Managerial Decision Making)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การตั ด สิ น ใจภายใต ค วามแน น อน การตั ด สิ น ใจภายใต ค วามเสี่ ย ง การตั ด สิ น ใจภายใต ค วาม
ไมแนนอน เกณฑการตัดสินใจโดยไมใชความนาจะเปน เกณฑการตัดสินใจโดยใชความนาจะเปน ทฤษฎีเกม
และการตัดสินใจภายใตสถานการณที่แตกตางกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการ โดยใชตัวอยางและ
กรณีศึกษา
Decisions under certainty, Decision-making under risk Decisions under uncertainty,
Decision criteria without probability. Decision criteria using probability, Game theory, and
decision making under different circumstances. To maximize the benefits to the organization
using examples and case studies.
IM 8393 การบัญชีเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
3(3/3-0-0)
(Accounting for Industrial Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิ ด พื้ น ฐานทางการบั ญ ชี แ ละงบการเงิ น ลั ก ษณะของการบั ญ ชี บ ริ ห าร พฤติ ก รรมต น ทุ น และ
ความสําคัญของตนทุนประเภทตาง ๆ วิธีการและกระบวนการในการวิเคราะห และประมาณตนทุนการผลิตสินคา
ความสัมพันธร ะหวางตนทุน ปริมาณ และกําไร การบัญชีตนทุนรวม การบัญชีตนทุนแปรได การบัญชีตนทุน
มาตรฐาน และการวิเคราะหผลตางของตนทุนการผลิต การใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผน
ควบคุม และตัดสินใจ การกําหนดราคา และการงบประมาณ
Basic concepts in accounting and financial statements. Management Accounting Cost
behavior and importance of different types of costs. Methods and processes for analysis. And
cost of production. Relationship between cost, volume and profit. Variable cost accounting
Standard Analysis of cost variance. Use accounting information for planning, control and
decision making. Pricing and budgeting.

IM 8413 เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
3(3/3-0-0)
(Economics of Industrial Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร และการประยุกตทฤษฎีผูบริโภค อุปสงคและการประยุกตในทางปฏิบัติ
โครงสรางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ความสัมพันธระหวางอุตสาหกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ปจจัยการ
ผลิต การวิเคราะหทําเลที่ตั้งเชิงอุตสาหกรรม การพิจารณาทางเลือกในการลงทุนในทางอุตสาหกรรม กลยุทธใน
การพัฒนาอุตสาหกรรม
Concepts and theories of economics and the application of consumer theory. Demand
and practicality. Economic and Industrial Structure. Relationship between industry and
economic development production factor Analysis of industrial locations Consideration of
investment alternatives in the industry. Strategies for industrial development.
IM 8453 การจัดการและพัฒนาองคการยุคใหม
3(3/3-0-0)
(Modern Organization Management and Development)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิดและทฤษฎีองคการยุคใหม การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการ การจัดการความรู องคการ
แห ง การเรี ย นรู การกํ า หนดยุ ท ธวิ ธี แ ละกระบวนการในการพั ฒ นาองค ก าร การเพิ่ ม ผลผลิ ต ขององค ก าร
การวิ เ คราะห ป ญ หาอุ ป สรรคในการพั ฒ นาองคก าร บรรษัทภิ บ าล การวิ เคราะหองคการแห งความเปน เลิ ศ
(Best Practice) ในทางอุตสาหกรรม รวมทั้ง การ จัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน การบริหารจัดการองคการ
ยุคใหมกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
This subject is to study concept and modern organization theory, analysis of the
environment of the organization, knowledge management, determination of tactical and
process in organization development, enhance productivity of the organization, analysis of the
problems in the development of the organization and corporate governance, analysis of
organization of excellence (Best practice) in the industry as well as to manage the logistics and
supply chain management, organization management and new entry into the ASEAN economic
community.
IM 8463 การยศาสตร
3(3/3-0-0)
(Ergonomics)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิธีวิเคราะหปจจัยเสี่ยงของงานที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บ ศึกษาและตรวจสอบหาสาเหตุของการบาดเจ็บ
จากลักษณะงาน อุปนิสัยคนงาน นโยบายของบริษัท การสูญเสียคาชดเชยการรักษาพยาบาล ระบบการ แกไข
และปองกันการบาดเจ็บ การปรับลักษณะงาน การสรางหัวหนาหนวยงาน การปลูกจิตสํานึกพนักงาน การปรับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ การจัดตั้งทีมงานติดตามประเมินผล
An analysis tool of risk factors for causing hazard incident, study and investigate the root
of injury from workplace conditions, employee behavior, company policy, loss of compensation
medical care, occupational injury prevention, leadership development, employee engagement,
healthcare behavior modification and establish monitoring team to evaluate

IM 8473 การบริหารจัดการธุรกิจที่ยั่งยืน
3(3/3-0-0)
(Sustainable Enterprise Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิ ดการบริ ห ารจั ดการธุ ร กิ จ ที่ ยั่งยืน กลยุทธการพัฒ นาองคการอยางยั่งยืน โดยไมสงผลกระทบ
ตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและทางสังคม มาตรฐานสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกโรงงาน การจัดซื้อ
การผลิตและการตลาดสีเขียว (Green Procurement) ความเปนเลิศแหงองคกรธุรกิจ โดยตระหนักถึงคุณธรรม
และจริยธรรม เทคนิควิธีตาง ๆ ในการบริหารจัดการและการวางยุทธศาตรเชิงวิเคราะหเพื่อพัฒนาดุลยภาพใน
มูลคาเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
This subject is to study the concept of sustainable enterprise management and the
strategy for sustainable development without affecting the natural environment and social,
environmental standard inside and outside the industry, purchasing, production and green
procurement, realizing the excellence of the business enterprise in morality and ethics,
understand various techniques to manage and position the strategic analysis for develop the
value equilibrium in economic, society and environment.
IM 8513 โลจิสติกสการขนสง
3(3/3-0-0)
(Transportation Logistics)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความสําคัญของโลจิสติกสดานการขนสงตอการพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศ ตัวแบบการขนสง
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบรูปแบบการขนสงประเภทตาง ๆ การขนสงหลายรูปแบบ ปญหาอุปสรรค และแนวโนม
การขนสงของไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและจีน
To study the importance of logistics transportation on economic development of the
country, a transportation model, a comparative study of various types of transport, multimodal
transport, understand Thailand’s transport in problems and trends with the ASEAN Economic
Community and China.
IM 8533 การจัดการและประเมินโครงการ
3(3/3-0-0)
(Project Management and Evaluation)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาถึงแนวคิด กระบวนการและระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ โดยวิเคราะห
ในดานการตลาด ดานการเงิน ดานเทคนิค ดานเศรษฐศาสตรและดานสิ่งแวดลอม การเขียนขอเสนอและการเขียน
รายงานการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ และการบริหารและประเมินโครงการ
Study the concept, Process and methodology for feasibility study of the project.
Analysis in marketing, Financial, Technical, Economics and environmental, Writing proposals
and writing feasibility study reports, and project management and evaluation.

(4) หมวดวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ
IM 8913 การศึกษาอิสระ
3(1/1-0-2/P)
(Independent Study)
วิชาบังคับกอน : ศึกษาในภาคการศึกษาสุดทายของแผนการศึกษาหรือลงทะเบียนเรียนมาแลว
ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
ศึกษาคนควาในหัวขอและประเด็นที่เกี่ยวกับศาสตรทางดานการจัดการอุตสาหกรรมหรือการจัดการ
โลจิสติกสและโซอุปทาน โดยนําแนวคิด หลักการ ทฤษฏีที่ศึกษามาเปนกรอบในการวิเคราะห และใชระเบียบ
วิธีการวิจัยเพื่อใหมาซึ่งคําตอบที่ศึกษา
Pre-requisite:
Study in the last semester of study plan or enrolled not less than 24 units Study on
topics and issues related to industrial management or logistics and supply chain management
applying concept, principle and theory as a framework analysis and use research methodology
to answer in their field study
IM 8886 วิทยานิพนธ 1
6(0-0-6/P)
(Thesis 1)
วิชาบังคับกอน : ศึกษาในภาคการศึกษาสุดทายของแผนการศึกษาหรือลงทะเบียนเรียนมาแลว
ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
การนําเสนอหัวขอและประเด็นที่เกี่ยวกับศาสตรหรือองคความรูทางดานการจัดการอุตสาหกรรมหรือการ
จัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน การเขียนเคาโครงรางวิทยานิพนธ ประกอบดวยกําหนดปญหา การสรางกรอบ
แนวคิดวิจัย การออกแบบวิจัย การทบทวนแนวคิด ทฤษฏีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ และระเบียบวิธีวิจัย
To present topics and issues or body of knowledge in industrial management or logistics
and supply chain management, research proposal writing consists of defining the problem,
learning design framework, reviewing of concepts, theory and a related research article and a
research methodology.
IM 8896 วิทยานิพนธ 2
6(0-0-6/P)
(Thesis 2)
วิชาบังคับกอน : วิทยานิพนธ 1
การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูลโดยอาศัยระเบียบวิธีการทางสถิติการสรุปผลการศึกษา การเขียน
รายงานวิทยานิพนธที่ถูกตองครบถวนตามคูมือวิทยานิพนธ เพื่อนําเสนอรายงานและการสอบปองกันวิทยานิพนธ
Data collection and method of statistical analysis, research conclusion, report
conclusion. Concise and precise writing for thesis defense presentation.

IM 8869 วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก 1
9(0-0-9/P)
(Thesis 1)
วิชาบังคับกอน
ศึกษาองคประกอบวิทยานิพนธ คนควา ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใหไดกรอบแนวคิด
ของเรื่องที่ศึกษา กําหนดประเด็นโจทย/หัวขอวิทยานิพนธ ออกแบบโครงรางวิทยานิพนธ เพื่อนําเสนอ
Study thesis structure, enquiry, related document and research paper review for
research framework. Problem statement to research questions . Research proposal design for
presentation.
IM 8879 วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก 1
9(0-0-9/P)
(Thesis 2)
วิชาบังคับกอน วิทยานิพนธ 1
นําเสนอความคิดรวบยอด และจัดทําผลการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรางเครื่องมือ
และจัดทําแผนการเก็บรวบรวมขอมูล ศึกษาระเบียบวิธีการทั้งในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพในการวิเคราะหขอมูล
การยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
Conclusive thoughts presentation and synthesis results of review literature. Research
instruments, Developed research instruments. Set up data collection procedure plan. Scientific
method in qualitative and quantitative study and analysis. Apply for research ethics approval.
IM 8889 วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก 1
9(0-0-9/P)
(Thesis 3)
วิชาบังคับกอน วิทยานิพนธ 2
ประมวลผลขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวม วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล จัดทํารางรายงานวิทยานิพนธ
เพื่อนําเสนอในการสอบปองกัน แสดงผลตรวจสอบการลอกเลียนผลงานวิชาการ ปรับปรุงแกไขในทุกประเด็นตาม
คําแนะนําของที่ปรึกษา
Data collection processing, analyze and synthesis. Preparing a presentation for your
thesis defense. Plagialism check results. Improve your thesis report for advisor’s instruction.
IM 8899 วิทยานิพนธ 4 แผน ก แบบ ก 1
9(0-0-9/P)
(Thesis 4)
วิชาบังคับกอน วิทยานิพนธ 3
เขารับการสอบปองกันวิทยานิพนธตอคณะกรรมการ เพื่อนําเสนอขอคนพบอยางชัดเจนถูกตองและ
ครบถวนตามหลักวิชา ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ จัดสงรูปเลมที่สมบูรณเขารับการตรวจสอบความถูกตอง
ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด เตรียมนําเสนอผลงานและเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพเผยแพร
ตามขอกําหนดของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จัดทํารูปเลมสมบูรณนําเสนอเพื่อขออนุมัติปริญญา

