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บธ.ม. (บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม) สาขาวิชาบริหารธรุกิจอุตสาหกรรม คณะการบริหารและจัดการ สจล. 

   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2559 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
คณะ/สาขาวิชา  คณะการบริหารและจัดการ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1.ชื่อหลักสูตร 

 ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรม 

 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 
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บธ.ม. (บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม) สาขาวิชาบริหารธรุกิจอุตสาหกรรม คณะการบริหารและจัดการ สจล. 

 5.3 การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติ (โดยผ่านเกณฑ์
ภาษาอังกฤษตามท่ีสถาบันฯ ก าหนดไว้) 

 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะและท าความร่วมมือกับ
สถาบันอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตามบันทึกข้อตกลงของสถาบันฯ 

 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว 
 
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 
ธุรกิจบริการ กีฬา การท่องเที่ยว ธุรกิจเกษตรอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการเพ่ิมมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ (Creative Economy) 
 
9. ชื่อนามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชนต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษาศูงสุด (สาขาวิชา),  
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1. อ.ดร.สิงหะ  ฉวีสุข 
 

-บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2538 
-วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2547 
-MBA. (Business Administration) 
 Cleveland State University, USA, 2541 

3-1201-00828-32-2 
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บธ.ม. (บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม) สาขาวิชาบริหารธรุกิจอุตสาหกรรม คณะการบริหารและจัดการ สจล. 

ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษาศูงสุด (สาขาวิชา),  
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

-MSc. (Management) The University of 
Akron, USA, 2542 
-Ph.D. (Management and Information 
Systems), Victoria University, Australia, 
2553 

2. อ.ดร.สรศักดิ์ แตงทอง 
 

-ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2530 
-ร.ม. (การเมืองการปกครอง) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549 
-บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกริก, 2540 
-M.A. (Political Science-International 
 Affairs) มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2547 
-ปร.ด. (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม) สถาบัน
เทค โน โ ลยี พ ระจอม เกล้ า เ จ้ า คุณทหา ร
ลาดกระบัง, 2557 
-DBA (Human Resources Management) 
Golden State University, USA,  2554 

3-6302-00349-52-9 

3. อ.ดร.สามารถ ดีพิจารณ์ 
     

-วศ.บ. (ไฟฟ้า)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2533 
-บธ.ม. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)  มหาวิทยาลัย
อีสเทิร์นเอเชีย, 2545 
-บธ.ด. (การตลาด) มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย, 
 2552 

3-1024-00358-50-1 

4. อ.ดร.ภูริศ ศรสรุทร์ 
    

-วศ.บ. (เครื่องกล)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 
2533 
-บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
2545 
-บธ.ด. (การตลาด)  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์เอเชีย,  
2552 

3-1906-00089-30-8 

หมายเหตุ: รายละเอียดเพิ่มเติมระบุในหมวดที่ 3 ข้อ 3.2.1  
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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บธ.ม. (บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม) สาขาวิชาบริหารธรุกิจอุตสาหกรรม คณะการบริหารและจัดการ สจล. 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ การเปิดเสรีการค้า การร่วมลงทุนจาก
ต่างประเทศและเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลให้องค์การธุรกิจในทุกภาคอุตสาหกรรมจ าเป็นต้องปรับตัวอย่างมี
กลยุทธ์และรวดเร็วเพ่ือให้องค์การสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน องค์ความรู้ทางการบริหารการจัดการความรู้
เฉพาะด้านในแต่ละภาคธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่องค์การธุรกิจสมัยใหม่จ าเป็นต้องมีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเพ่ือ
ความสอดคล้องกันกับแผนยุทธศาสตร์ทางอุตสาหกรรมของประเทศ ปี พ.ศ. 2559 ถึง 2564 ในการสนับสนุน
อุตสาหกรรมที่เป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ  อุตสาหกรรมธุรกิจการบิน ธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจ
การผลิต และธุรกิจบริการ เป็นต้น เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมภายในประเทศ
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) จึงมุ่งเน้นที่จะตอบสนองความ
ต้องการของบัณฑิตสาขาวิชาต่าง ๆ  ที่ต้องการศึกษาเพ่ิมเติมในองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ 
โดยน าความรู้ดังกล่าวไปต่อยอดองค์ความรู้เดิมของทุกศาสตร์ และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์การมาก
ยิ่งขึ้น 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ นโยบายรัฐและสังคม ย่อมส่งผลต่อรูปแบบของการประกอบธุรกิจ
ความต้องการของตลาดแรงงานอย่างปฏิเสธไม่ได้ การผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพตรงกับความต้องการด้าน
ก าลังคนของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันและรองรับความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก
ประเทศจึงความส าคัญอย่างมาก  ขณะเดียวกันการสร้างจิตส านึกให้แก่บัณฑิตด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และ
ทัศนคติ เพ่ือให้เกิดความสามารถในการประกอบอาชีพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและเหนือคู่
แข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศจึงเป็นสิ่งส าคัญเช่นเดียวกัน ประกอบกับการผลิตบัณฑิตซึ่งถือว่า
เป็นผลผลิตทางการศึกษาที่ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นหน้าที่ของ
สถาบันการศึกษาที่จะต้องให้การสนับสนุนและส่งเสริม เพ่ือให้เป้าหมายที่ก าหนดไว้บรรลุผล   ดังนั้นจึง
ผลิตหลักสูตรที่ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างในการผลิตบัณฑิตเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะพร้อมที่จะ
ร่วมกันเสียสละและรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ท าให้เกิดความแข็งแกร่งกับสังคมและชุมชนในระยะยาว 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
 หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการบูรณาระหว่างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับองค์
ความรู้ทางด้านบริหารจัดการท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจที่ไร้พรมแดน เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการ
ค้นคว้าวิจัยและน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้เพ่ือพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรม
เป้าหมายและตามที่ภาครัฐก าหนด ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(นานาชาติ) เพ่ือผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านต่างๆ  ให้สามารถเพ่ิมศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น 
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สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีอยู่ในการพัฒนาองค์การให้เจริญก้าวหน้าและเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันในเวทีโลกได้ 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
 การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) เกิดขึ้นโดยสอดคล้องกับพันธกิจ
และวิสัยทัศน์ของสถาบันที่มุ่งเป็นสถาบันผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและการเป็นสถาบันวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบกับเป็นที่ประจักษ์ว่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในการผลิตนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีก
ทั้งมีเครือข่ายกับความร่วมมืออันดีกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ  ดังนั้น หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (นานาชาติ)จึงเกิดขึ้นเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศและบริการสังคม ซึ่งศาสตร์ทางด้าน
บริหารจัดการจะช่วยต่อยอดองค์ความรู้ของศาสตร์ต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้
สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาประเทศให้พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน อีกทั้ง การเกิดขึ้นหลักสูตรดังกล่าว
ยังถือว่าเป็นการผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องสภาพชุมชนรายรอบสถาบัน อาทิ นิคมอุตสาหกรรมและ
สนามบินสุวรรณภูมิ เป็นต้น นอกจากนี้ เป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการใน
อนาคต 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน  
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
  - ไม่มี 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน  
  - ไม่มี 
 13.3 การบริหารจัดการ 
  - ไม่มี 

 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และความสามารถทางด้านการบริหารและจัดการ ในภาคธุรกิจให้
สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสื่อสารได้
อย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถเรียนรู้นวัตกรรมใหม่เพ่ือ
ใช้ในภายในองค์กรธุรกิจได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
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บธ.ม. (บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม) สาขาวิชาบริหารธรุกิจอุตสาหกรรม คณะการบริหารและจัดการ สจล. 

     1.2 ความส าคัญ 
ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนมีความต้องการนักบริหารที่มีความรู้ในเชิงบูรณาการนอกเหนือจากการ

จัดการบริหารเชิงกลยุทธ์เพ่ือให้องค์การตอบโจทย์วัตถุประสงค์ทางธุรกิจในแง่ความสามารถในการท าก าไร
แล้ว ทุกองค์การยังต้องการนักบริหารมืออาชีพที่มีความสามารถการบริหาร จัดการให้มีขีดความสามารถใน
การแข่งขันในทางธุรกิจอย่างยั่งยืน มีจรรยาบรรณ จริยธรรม คุณธรรม ทั้งนี้นักบริหารเหล่านั้น ต้องมีความ
เข้าใจในบริบทการบริหารธุรกิจในระดับโลก อีกทั้งยังต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะเชิง
นวัตกรรมเพ่ือรองรับการพัฒนาสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมของไทย และการเป็น
ศูนย์กลางในธุรกิจการบินของประเทศไทย ทัง้นี้ต้องมองเห็นความส าคัญถึงศักยภาพในการน าเทคโนโลยีมา
พัฒนาหรือประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

)นานาชาติ(  จึงเน้นการให้ความรู้ และผลิตบัณฑิต เพ่ือตอบสนอง ความต้องการดังกล่าว 
 1.3 วัตถุประสงค์ 
  มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะการประกอบการด้านอุตสาหกรรม
ต่างๆ ในบริบทการเชื่อมต่อในเชิงธุรกิจของสังคมโลก ควบคู่กับความรู้ด้านการจัดการและ
บริหารธุรกิจที่เพียงพอต่อการการประกอบอาชีพ   โดยให้ความส าคัญกับกับการพัฒนาบัณฑิตให้มี
ศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  การค้นคว้าวิจัยและประยุกต์ใช้แนวคิด
ทฤษฎีด้านการการจัดการและบริหารธุรกิจให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรเป็นหลัก 
 
2. ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร  
 พัฒนาองค์ความรู้ให้มากขึ้น เพือ่น าไปพัฒนาอนาคต หน้าที่การงานของตนเอง และองค์กรที่
ท างานอยู่ 
 
3. แผนพัฒนาปรับปรุง  

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีแผนพัฒนาหลักสูตรและแผนการเปลี่ยนแปลงหลักๆ ที่

คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี โดยมีกลยุทธ์ส าคัญที่ต้องด าเนินการเพ่ือความส าเร็จของ

แผนดังต่อไปนี้ 
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บธ.ม. (บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม) สาขาวิชาบริหารธรุกิจอุตสาหกรรม คณะการบริหารและจัดการ สจล. 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการและการ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 

- พัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้า
และการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
การบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยี 

- รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้
บัณฑิตของผู้ประกอบการ 
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึง
พอใจในด้านทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในการ
บริหารจัดการ 
- งานวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติ 

- ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
ให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. 
ก าหนด 
 
 

- พัฒนาหลักสูตรตาม
มาตรฐานสากล 
- ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ
และเอกชนมามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้
บัณฑิตของผู้ประกอบการ 

- แผนการพัฒนาอาจารย์
เกี่ยวกับ การบริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมในกลุ่มวิชาเอก /
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตบริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรม สจล. 

- การพัฒนาความรู้ด้าน
การศึกษาเพ่ิมเติม ส าหรับ
อาจารย์ของคณะฯ  
- การพัฒนาด้านการสอน
และการประเมินผล ส าหรับ
อาจารย์ของคณะฯ 

- ร้อยละของอาจารย์ที่
ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนา
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการ
สอน 
- ผลการประเมินการสอน
ของอาจารย์โดยนักศึกษา 

 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ  

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติแต่ละภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนให้ก าหนดระยะเวลาโดยมีสัดส่วน
เทียบเคียงได้กับการศึกษาภาคปกติ หรือมีการศึกษาโดยใช้การเรียนแบบต่อเนื่ อง (Block course 
system)  โดยจัดให้นักศึกษาเรียนครั้งละ 1 วิชา ต่อเนื่องกันไม่น้อย 45 ชั่วโมง จนจบหลักสูตรตาม
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บธ.ม. (บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม) สาขาวิชาบริหารธรุกิจอุตสาหกรรม คณะการบริหารและจัดการ สจล. 

วัน เวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)  

1.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 
 - ไมมี่ภาคฤดูร้อน 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 - มี 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 วัน – เวลาราชการปกติ หรือ นอกเวลาราชการ 
 - ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคม– เดือนธันวาคม 

 - ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคม– เดือนพฤษภาคม 
 ต้องศึกษาส าเร็จตามหลักสูตรภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 2.2 ภาษาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 -  ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาไทย 
 2.3 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 - เป็นผู้ส า เร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  หรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
 - ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2553(ภาคผนวก ค) 
 - ให้เป็นไปตามมติซึ่งคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการ คณะการบริหารและจัดการ 
พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 
 2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 - ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างจ ากัด 

2.5  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.4 
        - มีการประเมินระดับความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่สถาบันก าหนด 
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บธ.ม. (บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม) สาขาวิชาบริหารธรุกิจอุตสาหกรรม คณะการบริหารและจัดการ สจล. 

 2.6  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 
รวม 60 120 120 120 120 
คาดว่าจะจบการศึกษา - 60 60 60 60 

 
 2.7  งบประมาณตามแผน 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 
งบบุคลากร 1,474,200 2,572,200 2,700,000 3,096,000 3,348,000 

งบลงทุน 743,040 1,238,400 1,238,400 1,350,000 1,350,000 

งบด าเนินการ 2,698,600 2,968,460 3,265,306 3,591,836 3,951,020 

รวม 4,915,840 6,779,060 7,203,706 8,037,836 8,649,020 

ประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนี้เฉลี่ย  90,000 บาท/คน/ปี 
  

2.8 ระบบการศึกษา  
       - แบบชั้นเรียน 
 2.9 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันศึกษา (ถ้ามี) 
       - ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557(ภาคผนวก ก) 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
 3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  39 หน่วยกิต 
 แผน ก  แบบ  ก1     39 หน่วยกิต 
 แผน ก  แบบ  ก2     39 หน่วยกิต 
 แผน  ข      39 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก 1    39 หน่วยกิต 
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บธ.ม. (บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม) สาขาวิชาบริหารธรุกิจอุตสาหกรรม คณะการบริหารและจัดการ สจล. 

   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 
   หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 9 หน่วยกิต 
   หมวดวิชาบังคับ  
    -วิชาแกน   21 หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเลือก    15 หน่วยกิต 
   หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ  3 หน่วยกิต 
  3.1.3 รายวิชา 
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)    21หน่วยกิต 
     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 
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บธ.ม. (บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม) สาขาวิชาบริหารธรุกิจอุตสาหกรรม คณะการบริหารและจัดการ สจล. 

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 
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 
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บธ.ม. (บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม) สาขาวิชาบริหารธรุกิจอุตสาหกรรม คณะการบริหารและจัดการ สจล. 

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

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 
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บธ.ม. (บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม) สาขาวิชาบริหารธรุกิจอุตสาหกรรม คณะการบริหารและจัดการ สจล. 

รหัสวิชา 

ความหมายของรหัสวิชา 
 รหัสวิชาที่ใช้ ก าหนดให้เป็นตัวเลขและตัวอักษร 8 หลัก โดยมีความหมายดังต่อไปนี้ 
 รหัสตัวที่ 1, 2 ได้แก่เลข 14 หมายถึง คณะการบริหารและจัดการ 
 รหัสตัวที่ 3, 4 ได้แก่เลข 06 หมายถึง สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 
 รหัสตัวที่ 5 ได้แก่เลข  7  หมายถึง ระดับปริญญาโท 
 รหัสตัวที่ 6,7,8  ได้แก่ เลข 000-002 หมายถึง ล าดับที่ของหมวดวิชาปรับพื้นฐาน 
 รหัสตัวที่ 6,7,8  ได้แก่ เลข 101-199 หมายถึง ล าดับที่ของหมวดวิชาบังคับ 
 รหัสตัวที่ 6,7,8  ได้แก่ เลข 211-299 หมายถึง ล าดับที่ของหมวดวิชาเลือก 
 รหัสตัวที่ 6,7,8  ได้แก่ เลข 301-399 หมายถึง ล าดับที่ของหมวดวิชาสัมมนา 
 รหัสตัวที่ 6,7,8  ได้แก่ เลข 401-499 หมายถึง ล าดับที่ของหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ 
 รหัสตัวที่ 6,7,8  ได้แก่ เลข 501-599 หมายถึง ล าดับที่ของหมวดวิชาทดสอบความรู้ 
 รหัสตัวที่ 6,7,8  ได้แก่ เลข 601-699 หมายถึง ล าดับที่ของหมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 
 รหัสตัวที่ 6,7,8  ได้แก่ เลข 701-799 หมายถึง ล าดับที่ของหมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 
 
ความหมายรหัสประจ าการสอบระดับบัณฑิตศึกษา 
 รหัสวิชาที่ใช้ ก าหนดให้เป็นตัวเลขและตัวอักษร 8 หลัก โดยมีความหมายดังต่อไปนี้ 
 รหัสตัวที่ 1, 2 หมายถึง รหัสประจ าการสอบ   99  
 รหัสตัวที่ 3, 4 หมายถึง คณะ 14   คณะการบริหารและจัดการ 
 รหัสตัวที่ 5, 6 หมายถึง สาขาวิชาของหลักสูตร 05   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 รหัสตัวที่ 7 หมายถึง ระดับปริญญา 7-   หลักสูตรระดับปริญญาโท  
 รหัสตัวที่ 8 หมายถึง  การสอบ 1-   วิทยานิพนธ์ 
    2-   การสอบวัดคุณสมบัติ 
    3-   การสอบประมวลความรู้ 
    4-   การผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ   
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บธ.ม. (บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม) สาขาวิชาบริหารธรุกิจอุตสาหกรรม คณะการบริหารและจัดการ สจล. 

3.1.4 แผนการศึกษา 
 

แผน ก แบบ ก 1  
 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

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-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

14067002 หลักเศรษฐศาสตร์ 
PRINCIPLES OF ECONOMICS 

3 (3-0-6)* 

14067601 วิทยานิพนธ์  
THESIS  

x (x-x-x) 

 รวม     
 * หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
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บธ.ม. (บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม) สาขาวิชาบริหารธรุกิจอุตสาหกรรม คณะการบริหารและจัดการ สจล. 

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  
THESIS  

x (x-x-x) 

 รวม  

 รวมตลอดหลักสูตร 39 

 
 
แผน ก แบบ ก 2  
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

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 การจัดการองค์การและทรัพยากร
มนุษย์ 
ORGANIZATION AND HUMAN 
RESOURCE MANAGEMENT 

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

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
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-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
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 
ACCOUNTING 

3 (3-0-6) 

14067105 การจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับโลก 
GLOBALSTRATEGIC MANAGEMENT 

3 (3-0-6) 

 รวม 9 
 * หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
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บธ.ม. (บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม) สาขาวิชาบริหารธรุกิจอุตสาหกรรม คณะการบริหารและจัดการ สจล. 

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 
OPERATIONS  MANAGEMENT 

3 (3-0-6) 

14067103 การจัดการองค์การและทรัพยากร
มนุษย์  
ORGANIZATION AND HUMAN 

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

RESOURCE  MANAGEMENT 
14067107 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

ส าหรับธุรกิจอุตสาหกรรม 
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 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ

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

RESEARCH METHODOLOGY OF 
INDUSTRIAL BUSINESS  

14067XXX วิชาเลือก (2) 
ELECTIVE COURSE(2) 

3 (3-0-6) 

14067XXX วิชาเลือก (3) 
ELECTIVE COURSE(3) 

3 (3-0-6) 

รวม 9 

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 

3.1.5   ค าอธิบายรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชาภาคผนวก ค. 
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บธ.ม. (บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม) สาขาวิชาบริหารธรุกิจอุตสาหกรรม คณะการบริหารและจัดการ สจล. 

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ปี

ที่ส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

*1. อ.ดร.สิงหะ ฉวีสุข 
     

-บธ.บ. (การตลาด) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2538 
-วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2547 
-MBA. (Business 
Administration) 
 Cleveland State University, 
USA, 2541 
-MSc. (Management) The 
University of Akron, USA, 2542 
-Ph.D. (Management and 
Information Systems), Victoria 
University, Australia, 2553 

1. งานวิจยั (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ช) 
2. ภาระงานสอน
-  การจัดการโซ่อุปทานและ 
โลจิสติกส์ (3 ชั่วโมง/ สัปดาห)์ 
- Global Strategy and 
Innovation (3 ชั่วโมง/ 
สัปดาห์) 

*2. ผศ.ดร.วินัย  ปัญจขจรศักดิ์ 
     

-ร .บ .  ( ค ว ามสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2525  
-M.B.A. (Marketing) University 
of Texas, San Antonio, U.S.A., 
2536  
-D.B.A. (Marketing) University 
of South Australia, Australia, 
2549 

1. งานวิจัย (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ช) 
2. ต าราเรียน
- หลักการตลาด 
- การวิจัยการตลาด 
- พฤติกรรมผู้บริโภค 
- การจัดการโลจิสติกส์ทาง
ธุรกิจ 
3. ภาระงานสอน
- เศรษฐกิจและวิถีชีวิต 
  (12 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- ปรัชญาระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง  
  (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- การวิจัยเชิงปริมาณ 1 
  (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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บธ.ม. (บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม) สาขาวิชาบริหารธรุกิจอุตสาหกรรม คณะการบริหารและจัดการ สจล. 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ปี
ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

*3. อ.ดร.วรรณโณ ฟองสุวรรณ 
     

-บธ.บ. (การตลาด)  มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2528 
-M.Econ. (Project Evaluation) 
University of Brussele, 
 Belgium 
-M.B.A.(Business 
administration)  University of 
Brussele, Belgium, 2532    
-Ph.D. (International Marketing 
and Marketing Information 
system) University of Warwick, 
England, 2542 

1. งานวิจัย (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ช) 
2. ต าราเรียน
-  ธุรกิจระหว่างประเทศ  
- ชุดวิชาธรุกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยที่ 3 และ 
- การตลาดอิเล็กทรอนิกส์”  
3. ภาระงานสอน
-  การจัดการตลาด 
   (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- เศรษฐศาสตร์กับวิถีชีวิต 
  (9 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

* หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

3.2.2 อาจารย์ประจ า 
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ปี

ที่ส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

1.รศ.ดร. วรนารถ แสงมณี -บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ, 2525 
-M.B.A.(General Business) 
 Tarleton State University, 
U.S.A, 2528 
-Ph.D. (Business Education) 
University of Missouri, 
Columbia, U.S.A, 2536 

1. งานวิจัย(รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ช) 
2. ต าราเรียน
-  หลักการบัญชี 
-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 
การบริหารธุรกิจ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
- องค์การ : ทฤษฎีการ
ออกแบบและการบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 
3. ภาระงานสอน
- หลักการบัญชี (6 ชั่วโมง/
สัปดาห์) 
- การบริหารธุรกิจ (6 ชั่วโมง/
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บธ.ม. (บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม) สาขาวิชาบริหารธรุกิจอุตสาหกรรม คณะการบริหารและจัดการ สจล. 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ปี
ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

สัปดาห์) 
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
(6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- องค์การและการจัดองค์การ 
(6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

2. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ โรจนนิรุตติกุล -วศ.บ. (เกียรตินิยม) (วิศวกรรม
เคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, 2539 
-ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการ
จัดการ) (International Program) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 
-รป .ด .  (การบริหารทรัพยากร
มนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, 2552 

1. งานวิจัย (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ช) 
2. ต าราเรียน
- นานาทรรศนะการจัดการ
ความรู้และองค์การแห่งการ
เรียนรู้ 
3. ภาระงานสอน
-  หลักการบริหาร (25 ชั่วโมง/
สัปดาห์) 
- การบริหารเทคโนโลยี (3 
ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ
อุตสาหกรรม 

3. ผศ.ดร.วอนชนก  ไชยสุนทร -วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง, 2544 
-วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง, 2546 
-Ph.D. (International Program 
in Human Resource 
 Development) มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2556 

1. งานวิจัย
(เอกสารแนบตามภาคผนวก ซ) 
2. ภาระงานสอน
- การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ (6 ชั่วโมง / 
สัปดาห์) 
- ระบบสารสนเทศเพ่ือการ 
จัดการ (6 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
- การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์       
(6 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
- รกิ จ อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ธุ ร กิ จ
เกษตร(6 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
- องค์การและการจัดการ(6 
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บธ.ม. (บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม) สาขาวิชาบริหารธรุกิจอุตสาหกรรม คณะการบริหารและจัดการ สจล. 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ปี
ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

ชั่วโมง / สัปดาห์) 
4. ผศ.ดร.ชลิตา  ศรีนวล -ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2545 
-M.Sc. (Finance) (English 
 Program)  จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย, 2548 
-Ph.D. (Technology 
 Management and Economics) 
Chalmers University of 
Technology, Sweden, 2555 

1. งานวิจัย (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ช) 
2. ภาระงานสอน
- การจัดการเทคโนโลยี  
(6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- เศรษฐศาสตร์จุลภาค  
(6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- เศรษฐศาสตร์หมภาค  
(6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยี 
สารสนเทศ (6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

5. รศ.ดร.กุลกัญญา  ณ  ป้อมเพ็ชร์ -บช.บ. (บัญชีต้นทุน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2528 
-M.B.A. (Business 
 Administration) University of 
Central Missouri, U.S.A, 2530 
-D.B.A. (Finance) Louisiana 
 Technology University, U.S.A, 
2545 

1. งานวิจัย
(เอกสารแนบตามภาคผนวก ช) 
2. ต าราเรียน
-หลักการตลาด 
- การเงินธุรกิจ 
-บัญชีต้นทุน 
-บัญชีบริหาร 
3. ภาระงานสอน
-  การเงินเพ่ือการจัดการ  
(3 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
- การเงินธุรกิจ  
(12 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
- การบัญชีการเงิน  
(3 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
- การบัญชีบริหาร  
(6 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
- การบัญชีส าหรับนักบริหาร 
(6 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
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บธ.ม. (บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม) สาขาวิชาบริหารธรุกิจอุตสาหกรรม คณะการบริหารและจัดการ สจล. 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ปี
ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

6. รศ.กตัญญ หิรัญญสมบูรณ์
  

-พศ.บ. (เกียรตินิยม) (การตลาด
ทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
2528 
-M.B.A.(International 
Management)  University of 
Dallas, U.S.A, 2530 

1.งานวิ จั ย (เอกสารแนบตาม
ภาคผนวก ช) 
2. ต าราเรียน
-การบริหารอุตสาหกรรม 
-การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 
-การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
-การประกอบการ 
-การจัดการการบริการ 
3.ภาระงานสอน 
-การประกอบการ 
(12 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
-การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
(3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
-การจัดการธุรกิจเกษตรระหว่าง
ประเทศ(3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
-การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 
(3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
-การจัดการการผลิตและการ
ปฏิบัติการ(6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
-การบริหารการผลิต 
(3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
-การจัดการการตลาด 
(3ชั่วโมง/สัปดาห์) 

7. อ.ดร.อภิวรรตน์  กรมเมือง
 

-วศ.บ. (อุตสาหการ)  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี, 2543 
-บธ.ม. (การจัดการธุรกิจเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร )  สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2547 
-ปร.ด. (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

1. งานวิจัย
(เอกสารแนบตามภาคผนวก ช) 
2. ภาระงานสอน
-การจัดการเชิงปฏิบัติการ 
(6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
-ระบบการจั ดการคุ ณภาพ 
 (6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
-การวางแผนและการควบคุม
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บธ.ม. (บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม) สาขาวิชาบริหารธรุกิจอุตสาหกรรม คณะการบริหารและจัดการ สจล. 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ปี
ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

คุณทหารลาดกระบัง, 2557 ระบบการผลิต (6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
8. อ.ดร.ปรเมศร์  อัศวเรืองพิภพ

   
-ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย
แม่โจ้, 2542 
-วท.ม.  ( เศรษฐศาสตร์ เกษตร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 
-ปร.ด. (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 

1. งานวิจัย (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ช) 
2. ภาระงานสอน
-การจัดการโครงการธุ รกิ จ
เกษตร(6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
-หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 
(6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
-โครงงานวิจัย 
(6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
-การวิเคราะห์เชิงปริมาณทาง
ธุรกิจ(6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
-หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 
(6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
-วิชาสัมมนา 
(6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
-วิธีวิจัยทางธุรกิจ 
(6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

9. อ.ดร.สรศักดิ์ แตงทอง
      

-ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530 
-ร.ม. (การเมืองการปกครอง) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549 
-บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัย
เกริก, 2540 
-M.A. (Political Science- 
International Affairs) 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2547 
-ปร.ด. (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง, 2557 
-DBA (Human Resources 
 Management) Golden State 

1. งานวิจัย (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ช) 
2. ภาระงานสอน
-  การจัดการความรู้และองค์กร
แห่งการเรียนรู้  
(6ชั่วโมง/ สัปดาห์) 
- Intergrated Marketing 
Communication  
(6ชั่วโมง/ สัปดาห์) 
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ปี
ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

University, USA,  2554 

10. อ.ดร.สามารถ ดีพิจารณ์  -วศ.บ. (ไฟฟ้า)  มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม, 2533 
-บธ.ม. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)  
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 2545 
-บธ.ด. (การตลาด) มหาวิทยาลยัอีส
เทิร์นเอเชีย, 2552 

1. งานวิจัย (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ช) 
2. ภาระงานสอน
- Economy of Asia Country 
  (6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- Financial Marketing & 
Institue  (6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

11. อ.ดร.ภูริศ ศรสรุทร์  -วศ.บ. (เครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533 
-บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2545 
-บธ.ด. (การตลาด)  มหาวิทยาลัย
อีสเทิร์เอเชีย,  
2552 

1. งานวิจัย (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ช) 
2. ภาระงานสอน
- Marketing  
  (6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- Operation Management  
  (6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
ไม่มี 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม(การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
-ไม่มี 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
-ไม่มี 

4.2. ช่วงเวลา 
-ไม่มี 
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4.3. การจัดเวลาและตารางสอน 
  -ไม่มี 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)  
 หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาต้องมีผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือใช้เป็น
ส่วนหนึ่งในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันที่มุ่งเป็นสถาบันผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพและการเป็นสถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 5.1 ค าอธิบายโดยยอ่  
        ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ที่มีคณะกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer  Review)  ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 1  เรื่อง หรือ
ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์และน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceedings) ไม่น้อยกว่า  1  เรื่อง 
 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1) มีองค์ความรู้จากงานวิจัย 
 2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีการวิจัย 
                3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
                4) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ 
                5) สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
                6) มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด 
 5.3 ช่วงเวลา 
 อ้างอิง  ตามแผนการศึกษา 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต  
 อ้างอิง  ตามโครงสร้างหลักสูตร 
 5.5 การเตรียมการ 
  มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
  

คุณลกัษณะพิเศษ กลยทุธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

- มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการ

เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์

ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนา

งาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

- การมอบหมายงานที่มีลักษณะให้มีการค้นคว้าเพ่ือ

จะสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 
 2.1 คุณธรรมจริยธรรม 
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
        1) มีคุณธรรม จริยธรรม และ  ซื่อสัตย์สุจริต 
        2) เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์การและสังคม 
 3) มีวินัยตรงต่อเวลารับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 4) เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน 
 2) สอดแทรกกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 1) ประเมินจาการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน 
 2) การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
 3) การท างานร่วมกันของนักศึกษา การแต่งกาย ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
 4) การให้เกียรติในการอ้างอิงผลงานในการท าวิจัย 
 2.2 ความรู้ 
 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
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 1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
 2) สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3) สามารถวิเคราะห์ปัญหา และปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการให้ตรงตามข้อก าหนด
 4) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฏี และประยุกต์ให้เข้ากับ
สถานการณ์จริง มีการฝึกฝนและท าวิจัย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของ
รายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ให้มีการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร
พิเศษเฉพาะ 
 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ 
 1) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท าและจากโจทย์การบ้าน 
 3) ประเมินจากโครงการที่น าเสนอ 
 2.3. ทักษะทางปัญญา 
 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) สามารถสืบค้นตีความและประเมินปัญหาทางธุรกิจเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์
         2) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
         3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
         4) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้หลักการบริหารจัดการต่อบุคคล องค์การ และ
สังคม  
 2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ 
  1) ก าหนดกรณีศึกษาให้นักศึกษาจัดท าในรายบุคคลหรือรายงานกลุ่ม 
  2) การมอบหมายงานในลักษณะให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้โจทย์จาก
สถานประกอบการจริง 
  3) การออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดการแก้ปัญหาและแนว
ทางการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา 
  4) มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง แล้วน ามาวิพากษ์ร่วมกับอาจารย์
 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน แลการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 
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 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ 
 1) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
  2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเมินในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
 3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามสามารถท างานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง 
 4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาด้านการเรียนรู้  

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  
 ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น งาน
น าเสนอ หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีควมคาดหวังในผล
การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 
 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมถึงจากการประเมินด้วยกันเองของ
นักศึกษา 
 
 2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 1) มีวิจารณญาณในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการรวบรวมข้อมูลแปลความหมาย
และสื่อสารข้อมูล 
 2) สามารถระบุและประยุกต์เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
 3) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน โดยเลือกใช้รูปแบบการ
น าเสนออย่างเหมาะสม  

 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บธ.ม. (บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม) สาขาวิชาบริหารธรุกิจอุตสาหกรรม คณะการบริหารและจัดการ สจล. 

 1)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์สามารถท าได้
ในระหว่างการสอน โดยให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้น าเสนอ
แนวคิดของการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ทางเลือกในการตัดสินใจ 
 2) การมอบหมายงาน โดยประยุกต์ใช้การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แก้ปัญหา 
 3)  การก าหนดให้น าเสนอผลงานของตนเองหรือผู้อื่น 
 4)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา โดยให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
 2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) ประเมินจากเทคนิคการใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางบริหารจัดการ 
 2) ประเมินจากเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกตใ์นการแก้ปัญหาโจทย์การค านวณ 
 3) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 

2.6 ผลการเรียนรู้อื่นๆ 
 ไม่มี 
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บธ.ม. (บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม) สาขาวิชาบริหารธรุกิจอุตสาหกรรม คณะการบริหารและจัดการ สจล. 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  X ไม่มี 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม 

และ  ซ่ือสัตย์สจุริต 
(2) เคารพกฎระเบียบ 

ข้อบังคับ ขององค์การ
และสังคม 

(3) มีวินัยตรงต่อเวลา
รับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

(4) เคารพสิทธิ และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น 

2. ความรู ้
(1) มีความรู้และความ

เข้าใจเกี่ยวกับหลกัการ
และทฤษฎีที่ส าคัญใน
เนื้อหาที่ศึกษา 

(2) สามารถบูรณาการ
ความรู้ที่ได้ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

(3) สามารถวิเคราะห์
ปัญหา และปรับปรุง
แนวทางการบริหาร
จัดการให้ตรงตาม
ข้อก าหนด 

(4) รู้ เข้าใจ และสนใจ
พัฒนาความรู้ในแนว
กว้างของสาขาวิชาที่
ศึกษาอยา่งต่อเนื่อง 

3. ทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถสืบค้นตีความ

และประเมินปัญหาทาง
ธุรกิจเพื่อใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

(2) คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และอยา่งเป็นระบบ 

(3) สามารถประยกุต์ความรู้
และทักษะกับการแก้ไข
ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 

(4) สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบจากการใช้
หลักการบริหารจัดการ
ต่อบุคคล องค์การ และ
สังคม 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่าง 
บุคคลและความรบัผิดชอบ 
(1) มีความรับผิดชอบต่อ

งานที่ได้รับมอบหมาย 
(2) สามารถเป็นผู้ริเร่ิม

แสดงประเมินในการ
แก้ไขสถานการณ์ทั้ง
ส่วนตัวและสว่นรวม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น า
และผู้ตามสามารถ
ท างานเป็นทีม และ
สามารถแก้ไขขอ้
ขัดแย้ง 

(4) มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาด้านการเรียนรู้ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีวิจารณญาณในการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การรวบรวมข้อมูลแปล
ความหมายและสื่อสาร
ข้อมูล 

(2) สามารถระบุและ
ประยุกต์เทคนิคทางสถิติ
และคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวขอ้งได้อย่าง
เหมาะสม 

(3) สามารถสรุปประเด็น
และสื่อสารทั้งการพูด
และการเขียน โดย
เลือกใช้รูปแบบการ
น าเสนออย่างเหมาะสม 

(4) สามารถใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในงานได้
อย่างเหมาะสม 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
14067xxx หลักการบัญช ี  X  X  X X X    X  X X X X  X X 

14067xxx หลักเศรษฐศาสตร์   X     X  X  X  X X X   X X 

14067xxx สถิติธุรกิจ       X     X  X X     X 
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บธ.ม. (บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม) สาขาวิชาบริหารธรุกิจอุตสาหกรรม คณะการบริหารและจัดการ สจล. 

 
รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่าง 
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
14067101 การจัดการการตลาด                  X   

14067102 การจัดการเชิงปฏิบัติการ  X  X    X  X  X X X  X    X 

14067103 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ X  X   X  X X   X  X  X X X  X 

14067104 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจอุตสาหกรรม   X     X  X  X X X    X  X 

14067105 การจัดการเชิงกลยุทธ์ท่ัวโลก                  X   

14067106 การเงินและการบัญชีบริหาร                     

14067107 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการส าหรับ
ธุรกิจอุตสาหกรรม 

   X    X       X   X X  

14067211 การจัดการธุรกิจการบินขั้นสูง  X      X      X X   X   

14067212 การตลาดในธุรกิจการบิน                  X   

14067213 การขนส่งและพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ  X X           X       

14067214 การบริหารความเสี่ยงธุรกิจการบิน    X   X X       X   X X  

14067215 การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจการบินขั้นสูง  X X           X       

14067216 หัวข้อพิเศษด้านการจัดการธุรกิจการบิน  X  X  X  X  X  X   X   X   

14067217 การตลาดดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์          X  X  X X X  X   

14067218 การจัดการลูกค้าเชิงสัมพันธภาพ 
                อิเล็กทรอนิกส ์

       X      X X   X   

14067219  การบูรณาการโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส ์  X X           X       

14067220   นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ 
                 ดิจิทัล 

 X              X  X   

14067221  การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และ 
               การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 X      X      X X   X   

14067222 เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และ 
              กลยุทธ์การจัดการข้อมูล  

  X     X      X X   X   

14067223 กลยุทธ์ดิจิทัลระดับโลกและนวัตกรรม 
                เทคโนโลยี 

   X   X X       X   X X  
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บธ.ม. (บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม) สาขาวิชาบริหารธรุกิจอุตสาหกรรม คณะการบริหารและจัดการ สจล. 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่าง 
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
14067224 เศรษฐกิจดิจิทัลและนโยบาย   X X    X       X X  X X  

14067225  หัวข้อพิเศษทางด้านการจัดการธุรกิจ
ดิจิทัล 

 X  X  X  X  X  X   X   X   

14067226 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร                     

14067227 ระบบการจัดการคุณภาพ   
   

      
      

   

14067228 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม                     

14067229 การจัดการโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์      
       

    
   

 

14067230 การศึกษาความเป็นไปได้และการจัดการ 
โครงการ                     

14067231 การจัดการความยั่งยืนในธุรกิจอุตสาหกรรม                     

14067232 หั วข้ อพิ เศษทางด้ านการจัดการธุรกิ จ
อุตสาหกรรม 

 X  X  X  X  X  X   X   X   

14067601  วิทยานิพนธ์                      
14067602  วิทยานิพนธ์ 1                     

14067701  การค้นคว้าอิสระ 
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บธ.ม. (บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม) สาขาวิชาบริหารธรุกิจอุตสาหกรรม คณะการบริหารและจัดการ สจล. 
 

หมวดที ่5   หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1.กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
        2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  1) การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
  2) การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้ในการทวน
สอบมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  3) การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับ
รายวิชา 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา เพ่ือ
น ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร อาจใช้
การประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้ 
  1) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและ
เข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ 
  2) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อมและ
คุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 
  3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพ่ือน ามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
 
3.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557(ภาคผนวก ก) 
  3.1 เรียนครบจ านวนหน่วยกิตและวิชาตามท่ีก าหนดในหลักสูตรและ 
  3.2 ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก าหนดของหลักสูตรและ 
  3.3 ได้ค่าระดับคะแนนทุกรายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า C+ และ 
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  3.4 ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดและ 
  3.5 ปฏิบัติตามเงื่อนไขของหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
 แผน ก แบบ ก 1  นักศึกษา (ดูตามข้อบังคับสถาบันฯ) 
 แผน ก แบบ ก 2  นักศึกษาจะต้องเรียนครบตามที่ก าหนดในแผนการศึกษาของหลักสูตร
และต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าของเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  1) มีการศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยจะต้องได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 และ 
  2) มีการเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  จาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และ 
  3) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Journal / 
Transaction) หรือระดับชาติ ซึ่งอาจตีพิมพ์เป็น Letters หรือ Short paper ก็ได้ หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ซึ่งเป็นที่ยอมรับไม่น้อย
กว่า 1 เรื่อง 
  ทั้งนี้ วารสารวิชาการหรือที่ประชุมวิชาการที่นักศึกษาลงตีพิมพ์หรือเสนอผลงานทาง
วิชาการเพ่ือใช้เป็นเงื่อนไขในการขอส าเร็จการศึกษา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงานวิชาการ 
  แผน ข มีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับค่าคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 และ 
  2) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ด้วยการสอบข้อเขียนและหรือการสอบปากเปล่า
ในสาขาวิชานั้น 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ 
และหลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่างๆตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพ่ือเป็นการ
พัฒนาการสอนของอาจารย์ 
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2.การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน 
2) สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์การต่างๆ 
3) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

 
 2.2การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  
 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมการ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์การต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์
 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
และสนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ พร้อมสนับสนุนงบวิจัย เพ่ือส่งเสริมการมีต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีสูงขึ้น 
 

หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การบริหารหลักสูตร 
 ในการบริหารหลักสูตร มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมี
คณบดี ประธานหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหาร
ของคณะและอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดย
กระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร การก าหนดแผนงานการจัดท างบประมาณ
และด าเนินการตามองค์ประกอบของ สกอ. และมีการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพเพ่ือการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพภายนอกโดย สมศ. 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1. การบริหารหลักสูตร 
 

1. จัดให้มีอาจารย์ประจ า 
และ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าและ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เป็นไปตามเกณฑ์สกอ. 
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2. ทรัพยากรประกอบการเรียน 
การสอน 

2.จัดให้มีทรัพยากรประกอบ 
การเรียนการสอนประจ า 
หลักสูตร 

2. ทรัพยากรประกอบการเรียน 
การสอนทันสมัยและเพียงพอ 

3. การสนับสนุนและการให้ 
ค าแนะน านักศึกษา 

3. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  
โดยให้นักศึกษาได้ท าวิจัย 
กับอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญ 
ทั้งจากภายในและภายนอก 
สถาบัน 

3. จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ทั้งจากภายใน 
และภายนอกสถาบันมีความ 
เพียงพอ 
 

4. ความต้องการของตลาดแรงงาน  
สังคม และ/หรือความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บัณฑิต 

4.มีการติดตามสอบถามและ
ประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้ ใช้ บัณฑิต  และปรับปรุ ง
หลักสู ตร ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ 

4.1 ผลการประเมินความพึง 
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
4.2 การปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ  
5 ปี 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  
 2.1 การบริหารงบประมาณ 

1) มีระบบการจัดสรรงบประมาณสู่ห้องปฏิบัติการเพ่ือให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 2) มีระบบบริหารห้องเรียน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 3) การหารายได้เสริมนอกจากรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ในการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอนที่จ าเป็น 
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
หลักสูตรมีความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนการสอน (ภาคผนวก ง.) 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญของสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม คือ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับการเรียนการสอนของสาขาวิชา เนื่องจากนักศึก ษาต้องมี
ประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแต่ละสาขาวิชา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในหลักการ 
วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทักษะในการใช้งานจริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้งห้องสมุดและ
อินเทอร์เน็ต และสื่อการสอนส าเร็จรูป โดยสถาบัน คณะและสาขาวิชามีระบบจัดการทรัพยากรการเรียน
การสอนดังนี ้
  1) สาขาวิชามีการท าความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือร่วมมือและ
สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ 
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  2) คณะมีการจัดสรรงบพัฒนาห้องเรียนให้มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยทุกปี เพ่ือ
เอ้ือต่อปฏิบัติการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแล 
  3) สถาบันมีการจัดสรรงบพัฒนาเครือข่าย และจัดซื้อซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการศึกษาค้นคว้าของคณาจารย์และนักศึกษาทุกปี 
  4) สถาบันมีการจัดสรรงบพัฒนาและส ารวจความต้องการทรัพยากรของห้องสมุดทุกปี 
 2.4การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 มีระบบส ารวจปัญหา อุปสรรคและความต้องการปริมาณของทรัพยากรการเรียนการสอน
โดยเฉพาะอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การสอน ต ารา หนังสือ ฯลฯ จากนักศึกษาและคณาจารย์เพ่ือ
หาทางแก้ไข 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. ความเพียงพอของหนังสือ 
ต ารา และวารสารในห้องสมุด 

1. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประเมิน 
ความเพียงพอของหนังสือ ต ารา  
และวารสาร 

สถิติจ านวนหนังสือ ต ารา และ 
วารสาร 

2. ความเพียงพอของโสตทัศน
อุปกรณ ์

2. เจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศน 
อุปกรณป์ระเมินความเพียงพอ 
ของจ านวนโสตทัศนอุปกรณ์ท่ี 
มีให้บริการ 

2. สถิติจ านวนโสตทัศนอุปกรณ์ท่ี 
มีให้บริการ 

3. ความเพียงพอของระบบ
เ ค รื อ ข่ า ย ที่ จ ะ ส นั บ ส นุ น
การศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้
ด้วยตนเองของนักศึกษา 
 

3.จั ด ใ ห้ มี เ ค รื อ ข่ า ย  เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ และพ้ืนที่ส าหรับ
การศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา 
 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อเครื อข่าย เครื่อง
คอมพิว เตอร์  และ พ้ืนที่ ส าหรั บ
การศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

 
3. การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 อาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาคณะโดยเบื้องต้นอาจารย์
ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 3.2 การมีส่วนรวมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับ
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การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้
บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
 เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่างๆมา
เป็นวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา เนื่องจากบริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมมีความเก่ียวข้องโดยตรงกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
 4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 มีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนประจ าห้องปฏิบัติการและห้องเครื่องมือ เพ่ือดูแลและอ านวยความ
สะดวกให้กับนักศึกษา  

4.2 การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน  
 มีการอบรมเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือใหม่ๆ เพ่ือการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์สนับสนุนการสอน ตลอดจนส่งไปอบรมภายนอกเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน 
 
5.การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา  
 5.1การใหค้ าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  
 คณะมีระบบการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน ทุกชั้นปี เพ่ือให้
ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษา โดยรวมถึงการแนะน าแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและ
วางแผนส าหรับอาชีพ ตลอดจนการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 
 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
 การอุทธรณ์ของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557(ภาคผนวก ก) 
6.ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

1) จัดอบรมสัมมนา โดยวิทยากรภายนอกหรือผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือพัฒนานักศึกษาได้ทันต่อ
วิทยาการสมัยใหม่และทราบถึงสิ่งที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ 
 2) มีการศึกษาข้อมูลตลาดแรงงานเพ่ือผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการ 
 3) มีการติดตามประเมินผล ความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
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7.ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผนติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร      

2.มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)      

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนในทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา      

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน      

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และหรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง      

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี      

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0      

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0      
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องมีผลการด าเนินการ (ล าดับข้อที่ 1-5) 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 11 12 12 12 

 
เกณฑ์ประเมิน 
  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ 
1-5)  มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อย
กว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

2559 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-6 และ 8-10 
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว 

2560 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-6 , 7-11 
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 

2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-12 
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 

2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่  1-12 
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12  ตัว 

2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่  1-12  
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม  12 ตัว 

 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
นั้นพิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆหัวข้อว่า มีความเข้าใจหรือไม่โดย
อาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การ
ตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมิน
เบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีสอนการทอสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
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หรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาส
ต่อไป 
 1.2การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อ
เวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการ
สอนในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในแต่
ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล 
และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะและจัดท า
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจ าปีการศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คนที่
ได้รับการแต่งตั้งจากมหาคณะโดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจากรายงาน
ผลการด าเนินงานของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจ าปีการศึกษา 
ว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้น าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการด าเนินการของหลักสูตรต่อไป 
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เอกสารแนบ 
 
 (ก) ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 
 (ข) ประกาศสถาบัน เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา 
  (ฉบับประกาศ ณ วันที่ 20 ก.พ. 2553 และ ฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 28 ต.ค.2553) 

(ค) ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการจัดการ
ระดับ 124 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2553 

 (ง) ค าอธิบายรายวิชา 
 (จ) รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน   
(ฉ) เหตุผลการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร   
(ช)  รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  

 (ซ) บรรณานุกรมผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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ภาคผนวก ก. 

 

ข้อบังคับ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก ข. 
 

ประกาศสถาบัน เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ  
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



73 

 

 

บธ.ม. (บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม) สาขาวิชาบริหารธรุกิจอุตสาหกรรม คณะการบริหารและจัดการ สจล. 
 

 



74 

 

 

บธ.ม. (บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม) สาขาวิชาบริหารธรุกิจอุตสาหกรรม คณะการบริหารและจัดการ สจล. 
 

 
 



75 

 

 

บธ.ม. (บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม) สาขาวิชาบริหารธรุกิจอุตสาหกรรม คณะการบริหารและจัดการ สจล. 
 

 
 



76 

 

 

บธ.ม. (บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม) สาขาวิชาบริหารธรุกิจอุตสาหกรรม คณะการบริหารและจัดการ สจล. 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
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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.. 
 
14067002 หลักเศรษฐศาสตร์      3 (3-0-6) 
 PRINCIPLES OF ECONOMICS 
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี่ 
 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. 
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14067003 สถิติธุรกิจ       3 (3-0-6) 
 BUSINESS STATISTICS 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 PREREQUISITE : NONE 
 
 ศึกษาถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติส าหรับการวิจัยธุรกิจ ลักษณะข้อมูลและการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทางธุรกิจ สถิติธุรกิจที่ส าคัญ ได้แก่ การทดสอบไคว์สแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุ การวิเคราะห์ปัจจัย และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโมเดลสมการโครงสร้า ง 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 

  
 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 
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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
ยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในระดับโลก 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. 

 
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
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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 
questionnaire, sampling techniques and field work, an analysis of data with the use of 
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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 
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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 
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 
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 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี 
 PREREQUISITE :  NONE 
 
 ศึกษาหลักการบริหารจัดการธุรกิจการบินขั้นสูง ความรอบรู้ ในการด าเนินธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพในท่าอากาศยาน องค์ประกอบ รูปแบบของสนามบิน การจัดการจราจรทางอากาศ 
กิจกรรมต่าง ๆ ในท่าอากาศยาน ระเบียบปฏิบัติของท่าอากาศยาน ตลอดจนการด าเนินงานของ
หน่วยงานปฏิบัติการในท่าอากาศยาน การบริหารความเสี่ยงอากาศยาน และระบบการรักษาความ
ปลอดภัยบนเครื่องบิน  
 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 
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 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 
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 กลยุทธ์ปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ  กลยุทธ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ กลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพ
ในการแข่งขันของการบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจ 
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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. 
 
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
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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 ความส่วนตัวและความมั่นคง
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 
 
 
 
14067219 การบูรณาการโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์    3(3-0-6) 
 E-SUPPLY CHAIN INTEGRATION 
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี 
 PREREQUISITE :  NONE 
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 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 
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creation, other important issues in digital entrepreneurial management; ethics of digital 
entrepreneurship. 
 
14067221 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 (3-0-6) 

E- BUSINESS AND E-COMMERCE MANAGEMENT 
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี 
 PREREQUISITE :  NONE 
 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพ้ืนฐาน
ของระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปัจจัยส าเร็จของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทของการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลักการออกแบบพาณิชย อิเล็กทรอนิกส 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 
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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  
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. 
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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 
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. 
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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 และการจัดการทรัพยากรเพื่อการขาย 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.      
 
14067227 ระบบการจัดการคุณภาพ       3 (3-0-6) 
 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี 
 PREREQUISITE :  NONE 
 ศึกษาเก่ียวกับหลักการและการประยุกต์ใช้การจัดการระบบคุณภาพในอุตสาหกรรม การเลือกใช้
เครื่องมือ และเทคนิคในการควบคุมคุณภาพ ขั้นตอนส าหรับการวางแผนพัฒนา และควบคุมระบบ
คุณภาพในองค์การ 
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 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 



93 

 

 

บธ.ม. (บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม) สาขาวิชาบริหารธรุกิจอุตสาหกรรม คณะการบริหารและจัดการ สจล. 
 

 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 
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14067231 การจัดการความยั่งยืนในธุรกิจอุตสาหกรรม    3 (3-0-6) 
 SUSTAINABILITY MANUFACTRUING MANAGEMENT  
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี 
 PREREQUISITE :  NONE 
 
 ศึกษาความยั่งยืนในธุรกิจอุตสาหกรรม โดยการบูรณาการการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการ
ด าเนินการทางธุรกิจกับเครื่องมือการจัดการ ตลอดรวมถึงการศึกษากรณีศึกษาเพ่ือการวิเคราะห์ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาในการบริหาร ปฏิบัติการ การวินิจฉัยปัญหา การวิเคราะห์แนวโน้มปัญหาด้าน
ความเสี่ยง ตลอดรวมถึง ต้นทุน การผลิต การควบคุมคุณภาพ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
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, 
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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 
 
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 
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 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. 
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ภาคผนวก ง. 
 

รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
ส านักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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สถิติจ านวนทรัพยากรสารนิเทศ 

ชื่อห้องสมุด 

จ านวนหนังสือ    
ปัจจุบัน (เล่ม) 

จ านวนวารสาร 
(ชื่อเรื่อง) 

จ านวนวารสาร 
เย็บเล่ม (เล่ม) 

จ านวน
หนังสือพิมพ์ 
(ชื่อเรื่อง) 

จ านวนโสตทัศนวัสดุ 
(ม้วน,แผ่น, ตลับ) 

ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ 
วีดีโอ 
เทป 

ซีดรีอม 
เทป 

คาสเซ็ท 
1 . ส า นั ก
หอสมุดกลาง 

105,700 61,029 772 173 3,875 4,401 18 2 2,868 13,859 1,391 

2.ห้องสมุดคณะ 
วิศวกรรมศาสตร์ 

24,773 30,828 33 23 449 5,066 11 2 417 - - 

3.ห้องสมุดคณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

17,779 23,540 51 53 401 12,778 9 2 17 10 - 

4.ห้องสมุดคณะ 
วิทยาศาสตร์ 

7,360 19,675 5 20 133 1,347 6 1 - - - 

5.ห้องสมุดคณะ 
ค รุ ศ า ส ต ร์
อุตสาหกรรม 

32,032 13,160 186 63 771 345 9 1 - - - 

6.ห้องสมุดคณะ 
เ ท ค โ น โ ล ย
สารสนเทศ 

5,922 5,192 72 7 238 253 8 2 17 355 - 

7.ห้องสมุด 
วิทยาเขตชุมพร 

10,600 2,784 - - - - - - - - - 

รวม 204,166 156,208 1,119 339 5,867 24,190 61 10 3,319 14,224 1,391 
 

จ านวนทรัพยากรสารนิเทศของส านักหอสมุดกลาง 
ฐานข้อมูล 

อิเล็กส์ทรอนิกส์ 
(ฐาน) 

หนังสือ 
อิเล็กส์ทรอนิกส์ 

(ชื่อเรื่อง) 

หนังสือ 
(เล่ม) 

วารสาร 
(ชื่อเรื่อง) 

หนังสือพิมพ์ 
(ชื่อเรื่อง) 

โสตทัศน์ 
วัสดุ 

(รายการ) 

วิทยานิพนธ์/ 
ปริญญานิพนธ์ 

ออนไลน์ 
(ชื่อเรื่อง) 

ไทย ต่าง 
ประเทศ 

ไทย ต่าง 
ประเทศ 

ไทย ต่าง 
ประเทศ 

ไทย ต่าง 
ประเทศ 

ไทย ต่าง 
ประเทศ 

 วพ. ปพ. 

3 27 569 17,266 204,166 156,208 1,118 339 61 10 18,934 3,514 1,368 
30 17,835 360,374 1,457 71 18,934 4,882 

รวม403,583 
ข้อมูลถึง ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2552 (รวมห้องสมุดคณะทุกคณะ) 

รายช่ือฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ส านักหอสมุดกลางมีให้บริการ 
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ล าดับที่ ชื่อฐานข้อมูล ขอบเขตของเนื้อหา 
1 AAAS (Science Online) 

 
ครอบคลุมเนื้อหาด้าน Science& Policy, Medicine, 
Diseases, Chemistry, Geochemisty และ Physics 

2 Access Science วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3 ACS Web Edition ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีด้านชีวโมเลกุล เทคโนโลยีชีวภาพ

ด้านจุลชีววิทยาประยุกต์ เคมีวิเคราะห์ เคมีประยุกต์ เคมี 
 อนินทรีย์และนิวเคลียร์ เคมีอินทรีย์  วิศวเคมี วิทยาศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม พอลิเมอร์ เภสัชวิทยาและเภสัชศาสตร์ 

4 AIP/APS Journal ครอบคลุมสาขาวิชาฟิสิกส์ (Physics) 

5 Annual Reviews  ครอบคลุมสาขาวิชา Biomedical, Physical Science และ 
Social Science 

6 Arts Museum Image Gallery ครอบคลุมสาขา Art history, Studio arts และ Design 
7 ASCE Journals ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
8 ASCE Proceedings ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
9 ASME Journals ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
10 ASTM International Standard 

and ASTM Journals 
ASTM Standard ประกอบด้วยมาตรฐาน ครอบคลุมด้าน 
Adhesives, Cement & Concrete, Coal & Gas, 
Electrical and Magnetic Conductors, Glass, 
Ceramics Laboratory Testing, Petroleum, Plastics, 
Rubbers, Textile, Water Testing 

11 
 

11.1 
11.2 

CAB Abstracts and CAB 
Abstracts Plus 
CAB Abstracts 
CAB Abstracts Plus 

ครอบคลุมเนื้อหาด้านการเกษตร สัตวศาสตร์และสัตวแพทย์ 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อาหารและโภชนาการ 
สันทนาการและการท่องเที่ยว และพืชศาสตร์ ครอบคลุม
เนื้อหาด้านการวิจัยด้านวิชาการเกษตร 

12 CABi Compendia ครอบคลุมเนื้อหาด้านการป้องกันพืชผลทางการเกษตรวน
ศาสตร์ โรคสัตว์และการผลิตสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

13 Cambridge Journals ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  สั งคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 

14 ENGnetBASE ครอบคลุมเนื้อหาด้านวิศวกรรมศาสตร์ เช่น วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมเครื่ องกล วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรม
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ล าดับที่ ชื่อฐานข้อมูล ขอบเขตของเนื้อหา 
โทรคมนาคม 

15 iQNewsClip บริการกฤตภาคออนไลน์ 
16 LOCUS ครอบคลุมสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
17 Matichon e-Library บริการกฤตภาคออนไลน์ 
18 NEWSCenter ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
19 Optic Infobase ครอบคลุมสาขา Optical c]t Photonics 
20 Project Euclid Prime ครอบคลุมสาขาวิชา 6 สาขาวิชา ได้แก่  คณิตศาสตร์

ประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ตรรกศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เชิงฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ สถิติและความเป็นไปได้ 

21 Proquest 5000 Special 
Collection 

ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา เช่น ศิลปะ ชีววิทยา 
คอมพิวเตอร์  การศึกษา มนุษยศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
สังคมศาสตร์และโทรคมนาคม 

22 Proquest Agriculture Journals ครอบคลุมเนื้อหาการเกษตร และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น 
สัตวศาสตร์และสัตวแพทย์ศาสตร์ พืชศาสตร์ ป่าไม้  
การประมง เศรษฐศาสตร์การเกษตร อาหารและโภชนาการ 

23 
 

SIAM Journals 
 

ครอบคลุมสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์
การค านวณ 

24 Testing and Education 
Reference Center 

เป็นฐานข้อมูลที่จัดเตรียมประมวลข้อสอบ และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับวิชาชีพต่าง ๆข้อสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, TOEIC, SAT, NCLEX เป็นต้น 
ครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวกับการแนะแนวทางการศึกษาและ
การแนะแนววิชาชีพต่าง ๆ รวมถึงประมวลข้อสอบวัดผลต่าง 
ๆ 

25 Thomas Telford Journals ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
26 Wiley-Blackwell Journals ครอบคลุมสาขาวิชา Science, Technology and 

Medicine และ Social Science and Humanities 
27 E-Book Morgan & Claypool ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมและสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
28 SIAM E-Books ครอบคลุมสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
29 Springer Link E-book 2007 ครอบคลุมสาขาวิชา 12 สาขาวิชา ได้แก่ 

Architecture Design and Art, Business and 
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ล าดับที่ ชื่อฐานข้อมูล ขอบเขตของเนื้อหา 
Economics, Computer Science, Engineering, 
Biomedical and Life Science, Behavioral Sciences, 
Chemistry & Material Science, Earth & 
Environmental Science, Humanities, Social Science 
& Law, Medicine, Physics & Astronomy  

30 E-book  ภาษาไทย ครอบคลุมสาขาวิชา กฎหมาย การศึกษา ภาษาศาสตร์ และ
วรรณคดี การเกษตรและชีววิทยา การเมืองการปกครอง 
กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์  และการจั ดการ  ประวัติ ศาสตร์ และ
อัตชีวประวัติ วิทยาศาสตร์ สาสนา ปรัชญา ศิลปะและ
วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิศวกรรมอุตสหกรรม นวนิย าย 
นิทาน รวมทั้งหมวดทั่วไป 

31 Academic Search Elite ครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ 
สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ฐานข้อมูล : มีดรรชนีหรือสาระสังเขป 
บทความวารสาร ไม่น้อยกว่า 3,400 ชื่อ (Title) และเอกสาร
ฉบับเต็มบทความวารสาร (Full text) ของวารสาร ไม่น้อย
กว่า 2,000 ชื่อ (Title) 

32 
 
 
 
 

ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ของ Association for Computing 
Machinery (ACM) ครอบคลุมสารสนเทศจากบทความ
วารสาร นิตยสาร รายงานเอกสารการประชุมและข่าวสารให้
ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม 

33 Education Research 
Complete 

เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุม
การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสาร
ทั้งหมดมากกว่า 1,870ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มกว่า 
1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core journals) 
ตั้งแต่ระดับอนุบาลไป จนถึงระดับดารศึกษาขั้นสูง และ 
รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัย
เฉพาะทางต่าง ๆ อีกมากมาย 
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ล าดับที่ ชื่อฐานข้อมูล ขอบเขตของเนื้อหา 
34 ISI Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ประกอบด้วย

ฐานข้อมูลย่อยด้าน Science Citation, Social Science 
Citation และ Arts & Humanities Citation จากวารสาร
จ านวนกว่า 8,500 ชื่อ มีข้อมูลจ านวนกว่า 1.1 ล้านระเบียน 

35 Pro Quest Digital 
Dissertations 

ครอบคลุมสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญา
โทของสหรัฐอเมริกา จ านวนกว่า 1.6 ล้านรายการ (Entries) 
มี Preview ของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโท 
ตั้งแต่ปี 1997 ถึง ปีปัจจุบัน 

36 ProQuest ABI/INFORM 
Complete 

ครอบคลุมสาขาบริหารธุรกิจ 
-ABI/INFORM Global เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุม
ทางด้านบริหารและการจัดการจากวารสารจ านวนไม่น้อย
กว่า 2,900 รายชื่อ 
- ABI/INFORMTrade & Industry เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหา
ครอบคลุมด้านการค้าและอุตสาหกรรมจากวารสารและ
สิ่งพิมพ์จ านวนไม่น้อยกว่า 1,200 รายชื่อ 
- ABI/INFORMDateline เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหา
ครอบคลุมทางด้านธุรกิจ โดยรวบรวมจากสิ่งพิมพ์ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา จ านวนไม่น้อยกว่า 190 รายชื่อ  
-วิทยานิพนธ์ทางด้านบริหารธุรกิจ จ านวนไม่ต่ ากว่า 18,000 
รายการ  

37 H.W. wilson ครอบคลุมสารสนเทศทุกสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์
ประยุกต์และเทคโนโลยีชีววิทยาและการเกษตร ศิลปะธุรกิจ
การศึกษา มนุษย์ศาสตร์ กฎหมายบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาวิชาอ่ืน ๆ เช่น 
เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สัตวศาสตร์ 
และสันทนาการฯลฯ รายละเอียดข้อมูลมีบรรณานุกรม
สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม 

38 Spring Link-Journal ครอบคลุมสาขาวิชา Medicine, Medicine & Public 
Health, Biomedical and Life Sciences, Engineering, 
Earth and Environmental Science, Russian Library 
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ล าดับที่ ชื่อฐานข้อมูล ขอบเขตของเนื้อหา 
of Science, Life Sciences, Humanities, Social 
Sciences and Law, Chemistry, Chemistry and 
Materials Science 

39 Science Direct ครอบคลุมบทความวารสารสาขาวิทยาสาสตร์ เทคโนโลยี
และการแพทย์ จ านวนกว่า 1,800ชื่อเรื่อง 

40 
 

 
 

IEEE/IEE Electronic Library ( IEL) 
 
 
 

ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ฐานข้อมูลเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร 
นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า และเอกสารการประชุม 
ของ IEEE และ IEE จ านวน 1 ล้านรายการ (Documents) 
 

41 
 
 

Dissertation Full text in PDF 
Format 
 

เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มจ านวน 
3,850 ชื่อเรื่อง ที่ทางส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
บอกรับ 

42 
 
 

Net Library 
 
 

เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสาขาวิชาจ านวน 
5,962 รายการ และหนังสือ Publicly accessible eBooks 
จ านวน 3,400 รายการ 

43 
 
 
 
 
 
 

Springer Link eBooks 
 
 
 
 
 
 

เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้บริการออนไลน์อย่างสมบูรณ์
แบบจากหนังสือพิมพ์ Springer-verlag โดยรวบรวมหนังสือ
ม า ก ก ว่ า  2 ,000 ร า ย ชื่ อ  ซึ่ ง ค ร อ บ ค ลุ ม ส า ข า วิ ช า 
Biology/Medical Science, Chemistry, Computer 
Science/Electrical Engineering, Environmental & 
Plant Sciences, Physics/Materials Science, Social & 
Behavioral Sciences 

44 
 
 
 
 

ฐ า น ข้ อ มู ล วิ ท ย า นิ พ น ธ์
สถาบันอุดมศึกษาในไทย  
(Thai Digital Collection) 
 
 

ครอบคลุมเนื้อหาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท และปริญญา
เอก ของสถาบันอุดมศึกษาในไทยได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยสงฆ์ 
มหาวิทยาลัยเอกชน วิทยาลัยชุมชน หน่วยงานอ่ืน และ
สถาบันพระบรมราชชนก 

45 ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์ สจล. ครอบคลุมเนื้อหาปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาตรีของสถาบัน
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ล าดับที่ ชื่อฐานข้อมูล ขอบเขตของเนื้อหา 
 
 

(KMITL Undergraduate Thesis 
Online) 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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ภาคผนวก จ. 
 

เหตุผลการขอเปิดหลักสูตร 
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เหตุผลในการขอเปิดหลักสูตรใหม่ 

 
 ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ท าให้นักบริหารจ าเป็นต้องมีทั้งทฤษฏีและประสบการณ์ในเรื่องบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม เพ่ือ
ตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก และเป็นการ
เสริมสร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ โดยผ่านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงาน 
 ในการจัดท าหลักสูตรดังกล่าวมีแนวคิดในการผสมผสานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เทคโนโลยี และ
เศรษฐศาสตร์เข้ากับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่ยังขาดบุคลากรในด้านนี้ รวมถึงให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจะมีความรู้และคุณธรรม จริยธรรม และให้
สามารถปฏิบัติงานในระดับบริหารขององค์การและสถานประกอบการได้ รวมทั้งจัดหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับปรัชญาในการผลิตบัณฑิตของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่มุ่งเน้น
ทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 นอกจากนี้หลักสูตรนี้จะเป็นการตอบสนองนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีของ
คณะทั้งสองหลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงหลักสูตรอ่ืน ๆ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบังที่มีความต้องการจะต่อยอดทางการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านการบริหารจัดการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ที่อยู่รอบ ๆ สถาบันที่มีความต้องการศึกษาต่อในด้านการบริหารจัดการ เช่น นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น 
 จากข้อมูลดังกล่าว อาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงมีความเห็นร่วมกันในการจัดท าหลักสูตรใหม่ใน
ระดับปริญญาโทในชื่อ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับ
การผลิตบุคลากรทางด้านนี้ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการในปัจจุบัน 
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