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รายวชิา หลกัสูตรแผน ข  

รายละเอยีด 
หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 

เร่ิมใช้หลกัสูตรตั้งแต่ 1/65 ของ NM วทิยาเขตบางนา รุ่นที ่12 

ล าดับที ่ รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาปรับพืน้ฐาน (ไม่นับหน่วยกติ) 

1 BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาองักฤษทางธุรกิจ ไม่นบัหน่วยกิต 

2 BUS 6002 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ไม่นบัหน่วยกิต 
2. หมวดวชิาบังคับบัณฑิตศึกษา 

3 RAM 6001 ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบณัฑิตศึกษา 1 
3. หมวดวชิาบังคับแกน 

4 INM 6101 การจดัการและพฤติกรรมองคก์ารเพื่อธุรกิจ 3 

5 INM 6102 การจดัการการเงินเพื่อธุรกิจ 3 

6 INM 6103 การจดัการการตลาดเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม 3 

7 INM 6104 การจดัการการด าเนินงานเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม 3 

8 INM 6105 วธีิการวจิยัทางธุรกิจเพื่อธุรกิจ 3 

9 INM 6106 การบญัชีเพื่อธุรกิจ 3 

10 INM 6107 การจดัการเชิงกลยทุธ์เพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม 3 
4. หมวดวชิาเลอืก 

11 INM 6201 การจดัการทรัพยากรมนุษยส์ าหรับภาคอุตสาหกรรม 3 

12 INM 6203 การจดัการอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 3 

13 INM 6204 โลจิสติกส์และโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรม 3 

14 INM 6205 การเปล่ียนแปลงทางอุตสาหกรรมและการปฏิรูปทางเทคโนโลยี 3 

15 INM 6207 การจดัการอุตสาหกรรมเชิงนวตักรรม 3 
5. หมวดวชิาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

16 INM 7096 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 3 
6. การสอบประมวลความรู้ 

17 INM 7097 การสอบประมวลความรู้ ไม่นบัหน่วยกิต 

รวมทั้งหมด 40 หน่วยกติ 



ค าอธิบายรายวชิา หลกัสูตรแผน ข  

1. หมวดวชิาปรับพืน้ฐาน (ไม่นับหน่วยกติ) 

BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาองักฤษทางธุรกจิ                                 (3) (3-0-6) 

     (Techniques for Reading English Business Texts)                                 (ไม่นับหน่วยกติ) 
   ศึกษาหลกัการอ่านเพื่อความเขา้ใจ  เทคนิคการอ่านต ารา การตีความหมายในการอ่านเอกสาร
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ โดยใช้หลกัการวิเคราะห์ทางไวยากรณ์ส่ือสาร หลกัความสัมพนัธ์ทางดา้นความหมายต่อเน่ือง
แบบต่าง ๆ ท่ีผูเ้ขียนน ามาส่ือความหมายทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ตลอดจนความรู้สึก นึกคิด และทศันคติ 
ท่ีสอดแทรกอยูใ่นภาษาระดบัต่าง ๆ  
  An application of communicative grammar, discourse analysis and functions of informational 
structures for planning and teaching appropriate reading techniques in order to guide students and give them 
practice in reading comprehensively various types of advanced business materials, publications, and textbooks. 
 

*BUS 6002    เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ                                          (3) (3-0-6) 
         (Business  Economics)                                     (ไม่นับหน่วยกติ) 
  ศึกษาถึงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคและจุลภาคและน ามาประยุกต์ใช้กบัสถานการณ์ทางธุรกิจ      
เพื่ออ านวยประโยชน์ต่อการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดทั้งภายใน และต่างประเทศ 
  Macroeconomics and microeconomics  theories  are  studied and applied to business  situations 
in order to facilitate decision-making  relevant to the domestic and international marketplaces. 
 

2. หมวดวชิาบังคับบัณฑิตศึกษา 

RAM 6001 ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบัณฑิตศึกษา                             1 (1-1-0) 
  (Knowledge and Morality for Graduate studies) 
  ศึกษาทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และแนวทางในการสร้างความรู้ และศักยภาพในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์มีความซ่ือสัตยต่์อตนเองมีจิตส านึกสาธารณะ มีส านึกน าในการดูแล
รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ให้ความเคารพต่อวิชาชีพวิชาการ ยึดหลกัความถูกตอ้ง เคารพสิทธิของผูอ่ื้น 
ไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น ตลอดจนการมองโลกในแง่ดี มีมนุษยส์ัมพนัธ์ ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น โดยใช้
หลกัธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเอง โดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง และการแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง 
  A study of theories, principles, learning processes and approaches in creating knowledge and 
potentialities of living life with dignity, inculcating values of being truthful to oneself and public mindedness 
towards society and the country, including abiding by academic and professional integrity ,adhering to propriety 
and respecting others rights. An emphasis is also placed on the recognition of propriety intellectual property and 



the development of the student positive outlooks on the world, human relations skills and abilities to work with 
others, based on good governance, self-reliance, sufficiency economy principles and lifelong learning. 
 
3. หมวดวชิาบังคับแกน 

**INM 6101 การจัดการและพฤติกรรมองค์การเพือ่ธุรกจิ                         3 (3-0-6) 
(INM 6001) (Management and Organizational Behavior for Business) 
  ศึกษาถึงหลกัการจดัการและพฤติกรรมองคก์าร ซ่ึงประกอบดว้ยแนวคิดพื้นฐานทาง การจดัการ 
หนา้ท่ีทางการจดัการ ปัจจยัแวดลอ้มทางการจดัการ แนวทางการตดัสินใจ การวางแผนและการจดัการเชิงกลยุทธ์   
การด าเนินการจดัตั้งธุรกิจ การจดัการระหวา่งประเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม การจดัการองคก์าร
ให้เหมาะสมกบัปัจจยัแวดล้อม การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ภาวะผูน้ า การจูงใจ การสร้างทีมการส่ือสาร สร้าง 
ความเขา้ใจ เพื่อให้เกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การควบคุม ติดตามผลการปฏิบติังาน การจดัการ
ดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมการริเร่ิมและการจดัการความเปล่ียนแปลง 
  The subject emphasizes various concepts that relates to management and organizational 
behavior. Those concepts include the management foundation and roles of management in organization, 
managing environment and decision making, strategic management and planning. The subject also studies about 
the corporation of the business, international business, ethics and social responsibilities, organizational 
environment, human resources management, leadership and motivation, and the creation of communicative team 
to achieve organizational efficiency and effectiveness. Finally, the processes of controlling and following up, 
including technology and innovation management, and change management will be investigated. 
 

**INM 6102  การจัดการการเงินเพือ่ธุรกจิ                        3 (3-0-6) 
(INM 6002)      (Financial Management for Business)     
  ศึกษาการจดัการเงินเพื่อใช้ในการตดัสินใจส าหรับงานอุตสาหกรรม  ซ่ึงรวมถึงการวิเคราะห์
ตน้ทุน การวิเคราะห์การเงิน การบริหารสินทรัพย ์ การตดัสินใจในเร่ืองงบลงทุน และการบริหารเงินลงทุนและ
งบประมาณ ส าหรับภาคอุตสาหกรรม 
  A study of financial applied for decision making in an industrial context. Topics include cost 
analysis, financial analysis, asset management and budgeting, capital budget decision, and capital management 
and budgeting. 
 
 
 
 



**INM 6103  การจัดการการตลาดเพือ่ธุรกิจอุตสาหกรรม                          3 (3-0-6) 
(INM 6003)      (Marketing Management for Industrial Business) 
  ศึกษาปรัชญาและแนวคิดทางการตลาด หน้าท่ีทางการตลาด การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด 
การวางแผนการตลาด กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การจดัองค์การ การปฏิบติัตามแผนและการควบคุม
กิจกรรมทางการตลาด 
  A study of the rationale for marketing decisions and the application of managerial functions to 
the analysis of marketing problems and opportunities; developing marketing strategies; planning marketing 
problems, selecting the appropriate marketing mix; and organizing, implementing, and controlling marketing 
efforts. 
 

**INM 6104 การจัดการการด าเนินงานเพื่อธุรกจิอุตสาหกรรม                                  3 (3-0-6) 
(INM 6015) (Operations Management for Industrial Business) 

  ศึกษาระบบการผลิตและจัดส่งส าหรับงานอุตสาหกรรมในปัจจุบนัและแนวโน้มในอนาคต  

โดยคลอบคลุมถึงการวิเคราะห์ปัจจยัการผลิตต่างๆ  การออกแบบระบบการผลิต  การเลือกท าเลท่ีตั้ง  การวางผงั

โรงงาน  การผลิตแบบทนัเวลา การผลิตแบบคล่องตวั การผลิตแบบกระชบั การวางแผนการผลิตรวม การบริหาร

วสัดุ   การบริหารจดัการโซ่อุปทาน และระบบการผลิตอ่ืนๆ 

  A  study  of  industrial  production  systems  and  supply  the  currently  practice  and  future  

trends.  The  topics  include  production  factors  analysis,  production  systems  design, location  planning, 

facility  layout,  just-in-time/lean  manufacturing, aggregate planning,  material  management, supply-chain  

management,  and other  manufacturing  systems. 

 

**INM 6105  วธีิการวจัิยทางธุรกจิเพือ่ธุรกิจ                       3 (3-0-6) 

(INM 6008)      (Business Research Methodology for Business) 

  ศึกษาถึงวิธีการด าเนินการวิจยัทางธุรกิจส าหรับภาคอุตสาหกรรม การเน้นความส าคญัท่ีเหตุผล 

และวธีิการในการออกแบบงานวิจยั นบัตั้งแต่การก าหนดปัญหา การสร้างสมมุติฐาน การก าหนดโครงร่างการวิจยั 

การรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล การรายงานผล ซ่ึงจะน ามาประยกุตใ์ชใ้นเชิงธุรกิจ ทั้งน้ีรวมถึงการออกแบบ

โครงการวจิยั การเตรียม การเขียนรายงาน และน าเสนอผลงานวจิยัเพื่อใชก้บังานภาคอุตสาหกรรม 

 

 



  The course focuses on the conduct of research and the use of  research findings for innovation 

business decisions in industrial areas. Emphasis is placed on the logic and methods of problem identification, 

research designs, data collection methods, data analysis and interpretation. Students are required to design a 

research project, prepare a written proposal, collect and analyze data and write a research report. 

 

*INM 6106 การบัญชีเพือ่ธุรกจิ                          3 (3-0-6) 

  (Accounting for Business) 

  ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการและท่ีมาของขอ้มูลทางบญัชีในงบการเงินของกิจการ การวิเคราะห์ฐานะ

ทางการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ หลกัการและเทคนิคใช้ขอ้มูลตน้ทุนและขอ้มูลเชิงปริมาณในการ

วางแผน การควบคุม และการวเิคราะห์เพื่อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 

  A study of principle and initiation of accounting information presented in corporate financial 

statement, analysis of corporate’s financial position and performance, principle and techniques for 

implementation of cost and quantitative information in planning, control and analysis for management’s decision 

making. 

 

**INM 6107  การจัดการเชิงกลยุทธ์เพือ่ธุรกจิอุตสาหกรรม                     3 (3-0-6) 

(INM 6009)       (Strategic Management for Industrial Business) 

  ศึกษาเคร่ืองมือต่างๆ ของผูบ้ริหารเพื่อการคิดเชิงยุทธศาสตร์ และการพฒันากลยุทธ์เพื่อสร้าง

ความได้เปรียบทางการแข่งขนั ท่ีตอบสนองต่อปัจจยัสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกจากงานทางด้าน

อุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นให้เขา้ใจถึงประเด็นต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการสร้างและการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัใน

องคก์ร 

  A study of management tools for strategic thinking and developing competitive strategies that 

respond to external and internal environment factors in manufacturing setting. Understanding issues that 

influence the formulation and implementation of organizational strategies. 

 

 

 



4. หมวดวชิาเลอืก 

**INM 6201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับภาคอุตสาหกรรม                    3 (3-0-9)                     

(INM 6011)       (Human Resource Management for Manufacturing) 

  ศึกษาหลกัการและแนวปฏิบติัในการจดัการทรัพยากรมนุษยส์ าหรับองค์การในภาคอุตสาหกรรม  

การวางแผนก าลงัคน  การสรรหาและคดัเลือกพนกังาน  การฝึกอบรมและพฒันา การประเมินผลและการปฏิบติังาน 

การวางแผนทรัพยากรมนุษยร์ะดับนโยบายและระดบัปฏิบติังานให้มีวิสัยทศัน์ ค่าตอบแทนและแรงงานสัมพนัธ์  

ภายใตก้รอบกฎหมายและมี จริยธรรม 

  A study of theory and practice of human resource management in industrial manufacturing 

organizations. Organizational, legal, and ethical influences on major personnel functions, including planning, 

staffing, training, performance appraisal, compensation, and labor-management relations in both operational level 

and management level. Explore the new mission of management for the upcoming globalization. 

 

**INM 6203 การจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม                                 3 (3-0-9)                    

(INM 6014) (Occupational Health Safety and Environment Management) 

  ศึกษาการบริหารงานดา้นอาชีวอนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม หลกัการสุขอนามยัส าหรับ

การท างาน แนวคิดเก่ียวกบัอุบติัเหตุและการป้องกนัอุบติัเหตุ การตรวจหา ประเมิน และควบคุมส่ิงท่ีเป็นอนัตราย

ต่อสุขภาพผูป้ฏิบติังานเพื่อป้องกนัและควบคุมโรคและอนัตรายจากการท างาน การวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มและการ

ตรวจสอบ การประเมินความเส่ียง การสอบสวนและรายงานอุบติัเหตุ การประเมินผลโครงการความปลอดภยั และ

การศึกษามาตรฐานของ OSHA และ  NIOSH 

  A study of Occupational Health, safety and environment management: industrial hygiene 

principles; accident concepts and prevention; identification assessment and hazardous control to optimize safety 

and health effectiveness for private; job safety analysis; risk assessment; investigation and accident report; study 

of OSHA and NIOSH regulations. 

 

 

 

 



**INM 6204 โลจิสติกส์และโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรม                     3 (3-0-9)                                           

(INM 6023) (Logistics and Supply Chain Management for Industrial) 

ศึกษาระบบการผลิตและจดัส่งส าหรับงานอุตสาหกรรมในปัจจุบนัและแนวโน้มในอนาคตโดย 

คลอบคลุมถึงการวิเคราะห์ปัจจยัการผลิตต่างๆ การออกแบบระบบการผลิต การเลือกท าเลท่ีตั้ง การวางผงัโรงงาน  

การผลิตแบบทนัเวลา  การผลิตแบบคล่องตวั การผลิตแบบกระชับ การวางแผนการผลิตรวม การบริหารวสัดุ   

การบริหารจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และระบบการผลิตอ่ืนๆ รวมถึงศึกษาพื้นฐานการจดัการอุตสาหกรรม

ซ่ึงประกอบดว้ยนโยบายในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบโลจิสติกส์ ระบบการขนส่ง ระบบการล าเลียงสินคา้ 

เส้นทางและตารางการเดินรถตลอดจนการก าหนดขนาดการขนส่ง และตารางการท างาน 

A  study  of  industrial  production  systems  and  supply  the  currently  practice  and  future  

trends.  The  topics  include  production  factors  analysis,  production  systems  design, location  planning, 

facility  layout,  just-in-time/lean  manufacturing, aggregate planning,  material  management, supply-chain  

management,  fundamentals of industrial logistics, components of logistic systems, logistics policy, transport 

network systems, vehicle routing and scheduling, fleet size determination and crew scheduling. 

 

*INM 6205  การเปลีย่นแปลงทางอุตสาหกรรมและการปฏิรูปทางเทคโนโลยี                    3 (3-0-9)    
  (Industrial Transformation and Technological Disruption) 

พื้นฐานทางทฤษฎีของหลักสูตรมาจากทฤษฎีนวตักรรมท่ีมีการเช่ือมโยงกับเศรษฐศาสตร์
ววิฒันาการและพลวตัอุตสาหกรรม มุ่งเนน้ในการน าความหลากหลายซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสาขาต่างๆ เช่นประวติัศาสตร์
เทคโนโลยี เทคโนโลยีสังคมวิทยาประวติัศาสตร์ เศรษฐกิจภูมิศาสตร์ อุตสาหกรรมประยุกต์ โดยใช้เทคโนโลยี
สมยัใหม่มาปรับใช้ในภาคอุตสาหกรรมนอกจากน้ียงัมอบเคร่ืองมือในการจดัการกระบวนการเปล่ียนแปลงทาง
อุตสาหกรรมใหก้บันกัเรียน หลกัสูตรน้ีครอบคลุมประเด็นการบริหารจดัการในระดบั "meso" นัน่คือความเป็นผูน้ า
เชิงกลยุทธ์เพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงทางอุตสาหกรรม ปัญหาการจดัการอุตสาหกรรมท่ีทา้ทายท่ีสุดใน
ปัจจุบนัส่วนใหญ่เกิดจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วซ่ึงเกิดจากแรงกดดนัต่อ
การเปล่ียนแปลงเช่น โลกาภิวตัน์ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปล่ียนแปลงอยา่งรุนแรงของเทคโนโลย ี

 The theoretical basis of the course comes from innovation theory with links to evolutionary 
economics and industrial dynamics. It focuses on bringing diversity which is related to areas such as history of 
technology, history of sociology technology, geoeconomics and application of industry and using modern 
technology to adapt to the industrial sector. It also provides students with the tools to manage the industrial 
transform process. This course covers management issues at the "meso" level, namely strategic leadership in 
response to industrial change. Today's most challenging industrial management problems are largely due to the 



rapid changes in technology and industry, driven by pressures on changes such as globalization, climate change 
and the technological disruption 
 

*INM 6207 การจัดการอุตสาหกรรมเชิงนวตักรรม                      3 (3-0-9)                                            
(Innovation Management for Industry) 

  แนวคิดและความส าคัญของนวตักรรม  ประเภทและแบบจ าลองของนวตักรรมองค์ความรู้
ทางดา้นนวตักรรม กระบวนการสร้างนวตักรรม กลยุทธ์การจดัการนวตักรรม  กลยุทธ์การพฒันานวตักรรมใน
บริบทโลก โอกาสและขั้นตอนของการเกิดทางธุรกิจใหม่ การแสวงหาและการถ่ายโอนนวตักรรม การสร้าง
พนัธมิตรเพื่อการพฒันาธุรกิจนวตักรรม การน านวตักรรมออกสู่ตลาดเพื่อการพาณิชย ์การประเมินความส าเร็จของ
นวตักรรมส าหรับอุตสาหกรรม บทบาทของรัฐบาลต่อนวตักรรม ประเด็นดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยี แนวโนม้
ของนวตักรรม 

 Concepts and significance of innovation. Types and models of innovation. Body of innovation 

knowledge. Innovation creation process. Innovation management strategy. Innovation development strategies in 

global context. Opportunities and process of new business approach. Searching and transferring of innovation, 

creating partnership for developing innovation business. Launching innovation for a commercial purpose. 

Evaluating innovation achievement for Industry. Roles of government in innovation. Issues of innovation and 

technology. Trends of innovation. 

5. หมวดวชิาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

INM 7096 การศึกษาค้นคว้าอสิระ                             3 (0-0-12) 

    (Independent Study)         

                           วชิาน้ีก าหนดใหน้กัศึกษาคน้ควา้ในหวัขอ้เก่ียวกบัการจดัการอุตสาหกรรมภายใตก้ารเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารโครงการฯ โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาก ากบัดูแล  วตัถุประสงคเ์พื่อให้นกัศึกษาศึกษาหรือส ารวจ

ปัญหาและวจิยัในประเด็นท่ีนกัศึกษาสนใจเก่ียวกบัการด าเนินงานในภาคอุตสาหกรรม 

A project selected by students in consultation with an assigned instructor and approved by the 

program administrator.  The purpose is to lead the student to survey the literature and to conduct research on  an 

interesting  area in industrial operation. 

 

 



6. การสอบประมวลความรู้ 

INM 7097    การสอบประมวลความรู้                        0 (0-0-0)                                        
    (Comprehensive Examination) 

  การทดสอบความรู้ ความสามารถท่ีจะน าหลกัวิชาและประสบการณ์การเรียนรู้เฉพาะสาขาวิชา  
ท่ีเก่ียวขอ้งไปประยุกต์ในการปฏิบติังานหรือการคน้ควา้วิจยั การสอบประมวลความรู้อาจเป็นแบบขอ้เขียนหรือ
ปากเปล่า หรือทั้งสองแบบตามท่ีสาขาวชิาก าหนด 
  Students are required to take a comprehensive examination after completing coursework 
specified in  the curriculum. 
 

หมายเหตุ * กระบวนวชิาทีเ่ปิดใหม่   

  ** กระบวนวชิาปรับปรุง 

 


