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ไม่น้อยกว่า

36

หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า

24 หน่วยกิต
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ไม่น้อยกว่า
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หน่วยกิต
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หน่วยกิต
หน่วยกิต

24 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
1,1
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- วิชาเอกบังคับ
4 หน่วยกิต
01206591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมอุตสาหการ
1(1-0-2)
(Research Methods in Industrial Engineering)
01206521 การหาค่าดีที่สุดแบบเชิงเส้น
3(3-0-6)
(Linear Optimization)
- วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
01206513
วิทยาการเชิงปริมาณประยุกต์ในวิศวกรรมอุตสาหการ
3(3-0-6)
(Applied Quantitative Sciences in Industrial Engineering)
01206522
การหาค่าดีที่สุดแบบไม่เป็นเชิงเส้น
3(3-0-6)
(Non-Linear Optimization)
01206523
การหาค่าดีที่สุดแบบพลวัต
3(3-0-6)
(Dynamic Optimization)
01206524
การหาค่าดีที่สุดในโครงข่ายงาน
3(3-0-6)
(Network Flows Optimization)
01206525
การหาค่าดีที่สุดแบบเลขจํานวนเต็มและปัญหาเชิงจัดหมู่
3(3-0-6)
(Integer and Combinatorial Optimization)
01206526
การหาค่าที่ดีที่สุดแบบหลายจุดมุ่งหมาย
3(3-0-6)
(Multiple Criteria Optimization)
01206527
การวิเคราะห์การตัดสินใจและการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงคลุมเครือ
3(3-0-6)
(Fuzzy Decision Analysis and Optimization)
01206529
การประยุกต์ใช้วิธีการคํานวณแบบผ่อนปรนสําหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 3(3-0-6)
(Applications of Soft-computing Techniques forIndustrial Engineering)
01206531
การสร้างตัวแบบและการวิเคราะห์ ระบบสโตคาสติก
3(3-0-6)
(Stochastic Modeling and Analysis)
01206532
ทฤษฎีแถวคอย
3(3-0-6)
(Queuing Theory)
01206533
ทฤษฎีความเชื่อถือ
3(3-0-6)
(Reliability Theory)
3(3-0-6)
01206534
การสร้างตัวแบบจําลองสถานการณ์และการวิเคราะห์
(Simulation Modeling and Analysis)
3(3-0-6)
01206536
ทฤษฎีเกมและการตัดสินใจ
(Game and Decision Theory)
01206541
การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Experimental Designs)
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01206542
01206543
01206544
01206551
01206552
01206553
01206554
01206555
01206556
01206557
01206558
01206559
01206562
01206563
01206564
01206567
01206571

การวิเคราะห์ข้อมูลและการถดถอยแบบประยุกต์
(Applied Data and Regression Analysis)
สถิติประยุกต์ในการควบคุมคุณภาพ
(Applied Statistics in Quality Control)
เทคนิคการพยากรณ์
(Forecasting Techniques)
การออกแบบการวางผังอุปกรณ์และตําแหน่งที่ตั้ง
(Design of Facility Layout and Locations)
การเรียงลําดับและการจัดงาน
(Sequencing and Layout )
ทฤษฎีสินค้าคงคลัง
(Inventory Theory)
ระบบการผลิตและอุตสาหกรรมสมัยใหม่
(Modern Production and Industrial Systems)
การจัดการโครงงานเชิงวิศวกรรม
(Engineering Project Management)
การจัดการคุณภาพชั้นสูง
(Advanced Quality Management)
การจัดการผลิตภาพ
(Productivity Management)
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมชั้นสูง
(Advanced Engineering Economics)
วิศวกรรมโลจิสติก
(Logistics Engineering)
การวางแผนการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลัง
(Production Planning and Inventory Control)
วิศวกรรมระบบและการจัดการวัฏจักรชีวิต
(System Engineering and Life Cycle Management)
ระบบการผลิตแบบผสมผสาน
(Integrated Manufacturing Systems)
การวิเคราะห์และควบคุมกระบวนการ
(Operational Flow Analysis and Control)
การสร้างแบบจําลองเรขาคณิต
(Geometric Modeling)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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การวิจัยการดําเนินงานสําหรับวิศวกรรมระบบราง
3(3-0-6)
(Operations Research in Railway Engineering)
การซ่อมบํารุงระบบรางสําหรับวิศวกรรมระบบราง
3(3-0-6)
01206582
(Track Maintenance for Railway Engineering)
3(3-0-6)
01206596
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ
(Selected Topics in Industrial Engineering)
3(3-0-6)
01206598
ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)
3(3-0-6)
01222522
การออกแบบและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
(Supply Chain Design and Management)
01222542
การจัดการสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Management for Engineers)
3(3-0-6)
01222544
บัญชีการเงินและการจัดการสําหรับวิศวกร
(Financial and Managerial Accounting for Engineers)
3(3-0-6)
01222545
การจัดการต้นทุนสําหรับวิศวกร
(Cost Management for Engineers)
และเลือกเรียนรายวิชาในสาขาและ/หรือนอกสาขาวิชาอีก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
1-12
01206599
วิทยานิพนธ์
01206581

ข.

หมายเหตุ สําหรับนิสิตที่ไม่มีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต
01206511
วิศวกรรมอุตสาหการ I
3(3-0-6)
(Industrial Engineering I)
01206512
วิศวกรรมอุตสาหการ II
3(3-0-6)
(Industrial Engineering II)
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ตัวอย่างแผนการศึกษา
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
(จํานวนหน่วยกิต ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01206591 ระเบียบวิธวี ิจัยทางวิศวกรรมอุตสาหการ
1(1-0-2)
01206521 การหาค่าดีที่สุดแบบเชิงเส้น
3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก
6( - - )
รวม
10( - - )
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
01206597 สัมมนา
วิชาเอกเลือก

(จํานวนหน่วยกิต ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
1
9( - - )
รวม
10( - - )

ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
01206597 สัมมนา
01206599 วิทยานิพนธ์
วิชาเอกเลือก

(จํานวนหน่วยกิต ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
1
6
3( - - )
รวม
10( - - )
(จํานวนหน่วยกิต ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
6
รวม
6

ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
01206599 วิทยานิพนธ์
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คําอธิบายรายวิชา
1) รายวิชาที่เป็นรหัสวิชาของหลักสูตร
01206511 วิศวกรรมอุตสาหการ I
3(3-0-6)
(Industrial Engineering I)
ความน่าจะเป็นและสถิติเชิงวิศวกรรม การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา และหลักการเบื้องต้นของการ
จัดการและบริหารองค์การอุตสาหกรรม
Probability and statistics for engineers, motion and time study, Principle of industrial
management and organization.
01206512 วิศวกรรมอุตสาหการ II
(Industrial Engineering II)
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม การวางแผนการผลิต
Engineering economics, manufacturing processes, production planning.

3(3-0-6)

01206513 วิทยาการเชิงปริมาณประยุกต์ในวิศวกรรมอุตสาหการ
3(3-0-6)
(Applied Quantitative Sciences in Industrial Engineering)
แบบจําลองและวิธีทางคณิตศาสตร์ เพื่อการตัดสินใจในงานด้านการวิเคราะห์ออกแบบ และควบคุมระบบ
การผลิตเชิงอุตสาหกรรม แบบจําลองกําหนดการเชิงคณิ ตศาสตร์ แบบจําลองเชิงความน่าจะเป็นและสโตแคสติก การ
วิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลพื้นฐานทางอุตสาหกรรมด้วยวิธีการทางสถิติ และการจําลองสถานการณ์การผลิตภายใต้ภาวะ
ที่ไม่แน่นอน
Mathematical models and methods for decision making in analysis, design and control of
industrial production systems, mathematical programming models, probabilistic and stochastic models,
basic industrial data analysis forecasting using statistical methods, and manufacturing simulation under
uncertainty.
01206521 การหาค่าดีที่สุดแบบเชิงเส้น
3(3-0-6)
(Linear Optimization)
ทฤษฎีของวิธีซิมเพล็กซ์ปัญหาคู่ควบการวิเคราะห์ความไวการย้ําซ้อนเปอร์บาวน์นิ่งทฤษฎีการแบ่งส่วนการ
วิเคราะห์พาราเมตริกซ์ การโปรแกรมเชิงเส้นที่มีหลายจุดมุ่งหมายปัญหาคอมพลีเมนทารี่เชิงเส้นและการวิเคราะห์กรณีศึกษา
โดยอาศัยคอมพิวเตอร์
Theory of the simplex method, duality, sensitivity analysis, degeneracy, the revised simplex
method, bounded variables problems, generalized upperbounding, decomposition, parametric analysis,
multiple objectives linear programming, linear complementary, case studies with computer solutions.
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01206522 การหาค่าดีที่สุดแบบไม่เป็นเชิงเส้น
3(3-0-6)
(Non-Linear Optimization)
การวิเคราะห์การโปรแกรมแบบนูน ในรูปของการลู่เข้า การควบคู่ และทฤษฎีการทดสอบค่าดีที่สุดของคูน
และทัคเกอร์ และข้อกําหนดที่เพียงพอของลากรังส์ไม่เป็นเชิงเส้นทั้งที่มีข้อจํากัดและไม่มีข้อจํากัด ปัญหาการโปรแกรมที่ไม่
เป็นเชิง และนอนคอนเวคซ์ ทฤษฎีการแบ่งส่วน การวิเคราะห์พาราเมตริกซ์การโปรแกรมเชิงเส้น
Analysis of convex programming including convergence, duality, optimality and concavity,
general procedures for unconstrained and constrained problems, quadratic programming, geometric
programming, separable programming, fractional programming, and on-convex programming.
01206523 การหาค่าดีที่สุดแบบพลวัต
3(3-0-6)
(Dynamic Optimization)
หลักการทดสอบค่าที่ดีที่สุดของเบลล์แมน และการประยุกต์ใช้งานในปัญหาการหาค่าที่ดีที่สุดรวมถึงปัญหา
ทางเลขจํานวนเต็ม ปัญหาเส้นทางเดิน การเปลี่ยนอุปกรณ์แน๊บแซค การจัดงานการผลิต และการหาตําแหน่ง ปัญหาทางสโต
แคสติก กระบวนการตัดสินใจแบบมาร์คอฟ การผันแปรของแคลคูลัส และการควบคุมที่ดีที่สุด การพัฒนาขั้นตอนวิธีการ
แก้ปัญหาและปัญหาการเพิ่มของมิติ
Bellman’s principle of optimality, integer optimization, path problems, equipment
replacement, knapsack, assignment, production scheduling and facility location problems, stochastic
optimization, Markova decision processes, calculus of variation and optimal control with major emphasis
on algorithmic development and curse of dimensionality.
01206524 การหาค่าดีที่สุดในโครงข่ายงาน
(Network Flows Optimization)

3(3-0-6)

การรัก ษาสภาพของการไหล นิ ย ามและการสร้ างรูปแบบของปั ญ หาโครงข่ายงานเชิงเส้น ศึ ก ษาปั ญ หา
โครงข่ายงานเส้นทางเดินสั้นที่สุด การไหลที่มากที่สุด การตัดที่น้อยที่สุด ปัญหาทางกราฟ และแผนภูมิต้นไม้ ขั้นตอนวิธีแบบ
เอาท์ อ อฟคิ ล เตอร์ เทคนิ ค ทั่ ว ๆไปสํ าหรั บ ปั ญ หาค่ าใช้ จ่ ายต่ํ าที่ สุ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ โครงข่ ายงานที่ ไม่ เป็ น เชิ งเส้ น และ
เปลี่ยนแปลงตามเวลา
Conservations of flows, definition and linear network flows modeling, shortest path,
maximal flows, minimum cut, graphs and tree diagram, out-of kilter algorithm, minimum cost network
flows algorithms, basic concepts of non-linear and time varying network.
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01206525 การหาค่าดีที่สุดแบบเลขจํานวนเต็มและปัญหาเชิงจัดหมู่
3(3-0-6)
(Integer and Combinatorial Optimization)
ตัวอย่างการสร้างรูปแบบปัญหาการโปรแกรมเลขจํานวนเต็ม วิธีระนาบตัดแบบไพรมัลและดูอัล ระนาบตัด
แบบเลขจํานวนเต็ม วิธีบรานซ์แอนบาวน์ การหาคําตอบแบบ 0-1 ปัญหาแบบกลุ่ม เอน-พี คอมพลีตเนซ ปัญหาการตัดปัญหา
การเดินทางของเซลล์แมน ปัญหาการวิ่งของรถบริการปัญหา การจัดงานแบบควอแดรติค การแก้ปัญหาการโปรแกรมเลข
จํานวนเต็มแบบไม่เป็นเชิงเส้นโดยประยุกต์ใช้การโปรแกรมพลวัต
Examples of integer programming models, primal and dual plane method, all integer cutting
planes, branch and bound algorithms, 0-1 programming, group theory, NP- completeness, cutting stock
problems, traveling salesman problems, vehicle routing problems, quadratic assignment problems,
solving non-linear integer programming using dynamic programming.
01206526 การหาค่าดีที่สุดแบบหลายจุดมุ่งหมาย
3(3-0-6)
(Multiple Criteria Optimization)
กระบวนการตั ด สิ น ใจสํ าหรั บ ปั ญ หาที่ มี ห ลายหลั ก เกณฑ์ วิ ธีก ารจั ด ลํ าดั บ การตั ด สิ น ใจทางเลื อ กสํ าหรับ
หลักเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กระบวนการวิเคราะห์เชิงลําดับชั้น เทคนิคสําหรับการจัดลําดับสมรรถนะโดยพิจารณา
ความคล้ ายคลึ งผลลัพ ธ์ในอุ ดมคติ การตั ดสินใจเลือ กทางเลื อกสําหรับหลัก เกณฑ์ เชิ งปริมาณ การโปรแกรมแบบหลาย
จุดมุ่งหมาย การโปรแกรมแบบเป้าหมาย การโปรแกรมแบบสมยอม การวิเคราะห์การโอบล้อมข้อมูล และการวิวัฒนาการ
โปรแกรมแบบหลายหลักเกณฑ์
Multiple criteria decision making process, ranking methods in alternatives decision making
for quantitative and qualitative measures, analytic hierarchy process, technique for ordering performance
by similarity to ideal solutions multiple criteria decision making with quantitative approach; multiobjective programming, goal programming, compromise programming, data envelopment analysis and
evolution of multi-objective optimization.
01206527 การวิเคราะห์การตัดสินใจและการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงคลุมเครือ
(Fuzzy Decision Analysis and Optimization)

3(3-0-6)

ความคลุ ม เครื อ ในด้ า นทฤษฏี เซต การดํ าเนิ น การเซต จํ า นวนและเลขคณิ ต ระบบและตรรกศาสตร์
ความสัมพันธ์ การถดถอย การวิเคราะห์การตัดสินใจ การหาค่าเหมาะที่สุด และการจัดกลุ่ม กรณีศึกษา
Fuzzy aspects of set theory, set operations, numbers and arithmetic, system and logic,
relations, regression events, decision analysis, optimization and clustering, case studies.
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01206529 การประยุกต์ใช้วิธีการคํานวณแบบผ่อนปรนสําหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
(Applications of Soft-computing Techniques for Industrial Engineering)

3(3-0-6)

เทคนิ ค การคํ านวณแบบผ่ อ นปรน ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ขั้ น ตอนวิ ธี วัฒ นาการและเมตาฮิ ว ริส ติ ก ส์ สํ าหรั บ การ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Soft–computing techniques, artificial intelligence, evolutionary algorithms, and meta-heuristics
for solving industrial engineering problems.
01206531 การสร้างตัวแบบและการวิเคราะห์ ระบบสโตแคสติก
3(3-0-6)
(Stochastic Modeling and Analysis)
ตัวอย่างและการสร้างรูปแบบของกระบวนการสโตแคสติกขั้นพื้นฐาน การเดินแบบสุ่ม กระบวนการพัวซอง
ลู กโซ่ มาร์ค อฟ กระบวนการเกิ ด-ตาย กระบวนการย้ อ นกลั บ กระบวนการกึ่งมาร์ค อฟ กระบวนการแพร่ก ระจาย และ
กระบวนการเคลื่อนไหวแบบบราวน์เนี่ยน และหลักการของมาร์ติงเกล
Examples and modeling of basic stochastic processes, random walks, Poisson process,
discrete and continuous Markova chains, birth-death process, renewal phenomena, semi-Markova
process, regenerative, branching, diffusion and stationary processes, Brownian motion and martingales.
01206532 ทฤษฎีแถวคอย
3(3-0-6)
(Queuing Theory)
การวิเคราะห์แถวคอยที่รูปแบบการเข้ารับบริการของลูกค้ามีอัตราคงที่หรือเปลี่ยนแปลงตามเวลาโดยการ
กระจายแบบทั่วๆไประบบโครงข่ายของแถวคอย หลักการเลือกผู้รับบริการจากแถวคอยการวิเคราะห์หาคําตอบในขั้นตอนท
รานเซียนและสเตดีแสตทด้วยเทคนิคทางคณิตศาสตร์วิเคราะห์และการจําลองระบบงาน
Analysis of queue with static or dynamic arrival and service times, general distributions,
single and multiple server, queuing network, queue discipline, transient and steady state analysis with
analytical and simulation solutions.
01206533 ทฤษฎีความเชื่อถือ
3(3-0-6)
(Reliability Theory)
การประยุกต์ใช้ งานและการสร้างรูปแบบปั ญ หาความเชื่อถือ การวิเคราะห์ค วามเชื่อ ถือโดยสมมติให้การ
กระจายของข้อมูลเป็นแบบเอ็กซ์โปเนเชียลวีบูลแกมม่า และแบบปกติ โดยที่ระบบจะประกอบด้วยอุปกรณ์ หนึ่งชิ้นหรือ
มากกว่า หลักการของรีดันแดนซี หลักการหาค่าดีที่สุดในปัญหาความเชื่อถือ
Deterministic and probabilistic reliability models and its applications, reliability analysis with
emphasis on modeling time to failures with exponential, Weibull, gamma, and normal distributions, single
and multiple elements, redundancy, reliability optimization.
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01206534 การสร้างตัวแบบจําลองสถานการณ์และการวิเคราะห์
3(3-0-6)
(Simulation Modeling and Analysis)
การจํ าลองเหตุ ก ารณ์ แ บบไม่ ต่ อ เนื่ อ ง การพั ฒ นาแบบจํ าลองทางคอมพิ วเตอร์ การสร้างตั วเลขสุ่ ม การ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลและการทวนสอบแบบจําลอง การสร้างตัวเลขสุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลนําเข้า ทฤษฎีการประมาณ
และการทดสอบความพอดี
Discrete event simulation, development of computer simulation model, model validation
and verification, random number generation, input data analysis, estimation theory and goodness of fit
test.
01206536 ทฤษฎีเกมและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
(Game and Decision Theory)
นิยามของเมตริกซ์เกม และทฤษฎีต่ําสุด – สูงสุด การหากลยุทธ์ที่ดีที่สุดของปัญหาเกมแบบไม่ต่อเนื่องและ
แบบต่อเนื่องความสัมพันธ์ระหว่างการโปรแกรมเชิงเส้นและทฤษฎีเกม ลักษณะของปัญหาของเกมแบบไร้ขอบเขต ศึกษา
แนวทางการวิเคราะห์และแก้ปัญหาเบื้องต้น โดยอาศัยตัวอย่างและกรณีศึกษาทฤษฎีการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนของ
ข้อมูล
Definition of matrix game and min-max theorem, search of optimal policy for discrete and
continuous games, relationships between linear programming and game theory, Infinite game, analysis
and basic solution techniques using case studies and decision theory under uncertain information.
01206541 การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Experimental Designs)
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดลองแบบมีผลกระทบเพียงตัวเดียว บล๊อคคอมพลีตแรนดอมไมส์ และ
ลาตินสแควร์ ผลกระทบที่แน่นอนและการสุ่มตัวอย่าง การ ทดลองแบบแฟคตอเรียล การออกแบบเนสต์และสปิตพล็อต
หลักการของคอนฟาว์นิ่ง แฟรคเชอนัล ของค่าเฉลี่ยและค่าความแปรปรวน การทดลองในการวิเคราะห์การถดถอย และ
หลักเรปปลิเคชั่น ค่าคาดหมายเฉลี่ยกําลังสองการเปรียบเทียบการของเรสปอนด์ เชอร์เฟส เอ็กซ์ปอเรชั่น
Analysis of variance, single factor experiment with block, completely randomized and latin
square design, fixed and random effect, factorial experiments, nested and split plot design, confounding
and fractional replications, concepts of expected mean square, mean and variance comparisons and
contrasts, experimentations in regression analysis and response surface exploration.
01206542 การวิเคราะห์ข้อมูลและการถดถอยแบบประยุกต์
3(3-0-6)
(Applied Data and Regression Analysis)
ศึกษาและทบทวนสถิติแบบบรรยาย ปัญหาการถดถอยแบบง่ายๆ และแบบหลายๆ ตัว แปรทั้งแบบเชิงเส้น
และแบบที่ไม่เป็นเชิงเส้นการถดถอยแบบโพลิโนเมียล การถดถอยแบบสเตปไวซ์ หลักการของความสัมพันธ์ร่วม การทดสอบ
สมมติฐานและมัลติโคลิเนียร์ริตี้ เทคนิคของการนําเอาไปใช้งาน โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
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Reviews of descriptive statistics, simple linear least squares, multiple regression, polynomial
regression, stepwise regression, multicolinearity, correlation, nonlinear, least squares and transformations,
techniques of application, with use of computer packages.
01206543 สถิติประยุกต์ในการควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
(Applied Statistics in Quality Control)
การประยุกต์การสุ่มตัวอย่าง และเทคนิคการทดสอบอายุการใช้งานในการทดสอบคุณภาพของผลผลิต โดย
เน้นหนักไปในด้านการหาจํานวนสุ่มตัวอย่างที่ดีที่สุด ข้อกําหนดในการใช้งานมาตรฐานทางทหารและกฎเกณฑ์ทางราชการ
วิธีการทางสถิติของทากูชิตรวจสอบการวิจัยแบบใหม่ๆ ในการประยุกต์หลักการของความน่ าจะเป็ นที่ใช้และสถิติในการ
ควบคุมคุณภาพ และการประยุกต์ใช้งานทางด้านการหาค่าดีที่สุดในการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพวิธีการทากูชิ
Sampling and life testing procedures in evaluating product quality with emphasis to optimal
sample size, performance specifications, military standards and federal regulations. review of recent
research in applied probability and statistics in quality control, applied optimization in quality assurance,
Taguchi method.
01206544 เทคนิคการพยากรณ์
(Forecastinge Techniques)

3(3-0-6)

เครื่องมือพื้นฐานการพยากรณ์ การพยากรณ์เชิงคุณภาพ วิธีอนุกรมเวลาและวิธีเชิงสาเหตุ การเลือกและการ
ประเมิ นวิธีการพยากรณ์ ที่เหมาะสม หลักการเบื้ องต้นเทคนิค การพยากรณ์ ขั้นสูง การใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ด้านการ
พยากรณ์และกรณีศึกษา
Primary forecasting tools; qualitative forecasting, time series and causal methods, choosing
and evaluating appropriate forecasting methods, introduction to advanced forecasting techniques, using
forecasting software and case studies.
01206551 การออกแบบการวางผังอุปกรณ์และตําแหน่งที่ต้งั
3(3-0-6)
(Design of Facility Layout and Locations)
กฏเกณฑ์เรื่องการผลิต การจัดตําแหน่งและแผนผัง ระบบการจัดการวัสดุ ระบบคลังสินค้าและจัดเก็บ การ
สร้างตัวแบบ การออกแบบ การวิเคราะห์และเทคนิคการแก้ปัญหา
The principles of manufacturing, facility layout and location, material handling systems,
warehouse and storage systems, modeling, design, analysis and problem solving techniques.
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01206552 การเรียงลําดับและการจัดงาน
3(3-0-6)
(Sequencing and Scheduling)
การเรียงลําดับและการจัดงานแบบคงที่หรือเชิงสุ่ม ปัญหาที่เกี่ยวกับหนึ่งหรือหลายเครื่องจักร ปัญหาการจัด
งานในระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เช่น ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น และระบบการจัดการวัสดุด้วยคอมพิวเตอร์ การวัดและ
ตัดสินประสิทธิภาพของเทคนิคการแก้ปัญหาแบบต่างๆ การจัดงานในรูปโครงงานเช่นข้อได้เสียระหว่างสมดุลของระยะเวลา
และค่าใช้จ่าย การจัดระดับ และข้อจํากัดของทรัพยากร
Deterministic/probabilistic nature of sequencing and scheduling problems, single and
multiple machine scheduling, modern industrial scheduling environments such as flexible shop system,
computerized material handling systems, measurement of solution technique effectiveness, project
scheduling with emphasis on time/cost trade-off and resource leveling and constraints.
01206553 ทฤษฎีสินค้าคงคลัง
3(3-0-6)
(Inventory Theory)
ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบของสินค้าคงคลัง โดยจะเน้นหนักถึงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายพยากรณ์ความต้องการ
ของสินค้า เวลานํา การสั่งย้อนหลัง จํานวนการสั่งสินค้าแบบคงที่หรือเปลี่ยนแปลงตามเวลาความต้องการสินค้าแบบสโตแค
สติก ระบบสินค้าหลายๆ ชนิดและหลายๆ ระดับ หลักการของเอ็มอาร์ พี และ เจ ไอ ที ในการบริหารระบบสินค้าคงคลัง
พร้อมกับกรณีศึกษา
Analysis of inventory models emphasizing in cost analysis, demand forecasting, lead time,
backordering, static and dynamic order quantity, stochastic demand, multi-level systems, concepts of
MRP and JIT inventory management with case studies.
01206554 ระบบการผลิตและอุตสาหกรรมสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Production & Industrial Systems)
ความรู้องค์รวมเกี่ยวกับกิจกรรมที่เป็นไปตามหน้าที่ ที่ทําในแหล่งผลิต และข้อมูลที่เกี่ยว ข้องกับกิจกรรม
เหล่านั้นเทคนิคการสร้างตัวแบบ และวิธีการแก้ปัญหาสําหรับระบบการผลิต
Comprehensive knowledge of the functional activities that typically occur within
manufacturing facilities, information associated with these manufacturing activities, modeling techniques
and problem-solving methodologies for manufacturing systems.
01206555 การจัดการโครงงานเชิงวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Project Management)
โครงสร้างขององค์ ก รในการบริหารโครงการ การวางแผนโดยใช้ โครงข่ ายงานการจั ด ตารางเวลาสําหรับ
จัดลําดับกิจกรรมในโครงการโดยพิจารณาถึงระยะเวลา ค่าใช้จ่ายแรงงานและทรัพยากรอื่นๆ การสร้างฐานข้อมูลสําหรับการ
บริหารโครงการ การจัดการงบประมาณหมุนเวียนในโครงการ และเทคนิคการควบคุมและดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน
การจัดการโครงงานมาตรฐาน การจัดการโครงการแบบเวอร์ชวล และการจัดการโครงการระหว่างประเทศ
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Organization structures of project management, applying network analysis in planning and
scheduling of each project activity with consideration of total time, cost, labor, and other related
resources, data base systems for project administration, capital budgeting, control and operations
techniques for meeting project due dates, project management standard, virtual project management
and global project management.
01206556 การจัดการคุณภาพขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Quality Management)
การนิยาม ปรัชญาและแนวความคิดด้านการจัดการคุณภาพ การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ ระบบ
ประกันคุณภาพ การตรวจสอบทางด้านคุณภาพ การจัดการคุณภาพสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมชั้นนํา การดําเนินการและการ
บริหารกิจกรรมกลุ่มคิวซี การควบคุมคุณภาพแบบเต็มรูป
Definition, philosophy and ideas in quality management, statistical process control, quality
assurance system, quality inspection, modern quality management techniques in leading industry,
operations and administration of quality control circle and total quality control.
01206557 การจัดการผลิตภาพ
3(3-0-6)
(Productivity Management)
ความสําคัญและนิยามของผลิตภาพการวัดและวิเคราะห์ผลิตภาพ ผลิตภาพในรูปของมูลค่าเพิ่มเทคนิคและ
วิธีการเพิ่มผลิตภาพรูปแบบจําลองของการเพิ่มผลิตภาพการจัดองค์การและการบริหารผลิตภาพ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อเพิ่มผลผลิตการจัดการผลิตภาพแบบเต็มรูป กรณีศึกษาด้านการจัดการผลิตภาพ
Importance and definition of productivity, measurement and analysis of productivity,
techniques and simulation models of productivity improvement, organization management and
productivity administration, human resource development, total productivity management with case
studies.
01206558 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Engineering Economics)
ระบบบัญชีสารสนเทศในงานวิศวกรรม การประยุกต์คณิตศาสตร์ชั้นสูงในการวิเคราะห์ตัวแบบของปัญหาทาง
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมการประยุกต์วิธีเชิงปริมาณในการตัดสินใจแบบข้อมูลแน่นอนและไม่แน่ นอนการวิเคราะห์ทางเลือกใน
กรณีที่มีหลายจุดมุ่งหมายที่ต้องพิจารณา
Accounting and engineering information systems, applied advanced mathematical methods
for analyzing engineering economic models, applied quantitative procedures for decision making under
certainty and uncertainty, multiple choices analysis with multi-objectives.
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01206559 วิศวกรรมโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Logistics Engineering)
การรวมเข้าด้วยกันระหว่างการสนับสนุนเชิงโลจิสติกกับกระบวนการทางวิศวกรรมระบบ การออกแบบและ
การใช้ระบบภายในวงจรชีวิต การวิเคราะห์ปัญหาทางโลจิสติกส์ในแง่ความเชื่อถือได้ ความสามารถในการรักษา ปัจจัยมนุษย์
และกรอบความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์
Integration of logistic support and systems engineering processes, design and use of the
systems throughout their life cycles, analysis of logistic problems in terms of reliability, maintainability,
human factors, and economic feasibility.
01206562 การวางแผนการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลัง
3(3-0-6)
(Production Planning and Inventory Control)
ภาพรวมและความสําคัญ ของการวางแผนการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลัง เทคนิ คการจําลอง วิธีก าร
แก้ปัญหา ระบบการผลิตแบบใหม่ กรณีศึกษาปัญหาวางแผนการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลัง
Overview and importance of production planning and control, modeling techniques,
problem-solving methodologies, alternative production systems, real-world manufacturing planning cases.
01206563 วิศวกรรมระบบและการจัดการวัฏจักรชีวิต
3(3-0-6)
(Systems Engineering and Life Cycle Management)
หลักวิศวกรรมระบบ วัฏจักรชีวิตของระบบ กระบวนการออกแบบระบบการออกแบบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงาน การคํานวณต้นทุนในวัฏจักรชีวิต การออกแบบเพื่อความเชื่อถือได้ ความสามารถในการ
คงสภาพความสามารถในการรองรับมนุษย์ปัจจัยและความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์การประยุกต์วิธีเชิงปริมาณเพื่อการ
จัดการงานวิศวกรรมระบบ
Principles of system engineering, system life cycle, system design process, designs affecting
operational feasibility, life cycle costing, designs for reliability, maintainability, human factors,
supportability, and economic feasibility, application of quantitative methods for system engineering
management.
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01206564 ระบบการผลิตแบบผสมผสาน
3(3-0-6)
(Integrated Manufacturing Systems)
การประยุกต์และประโยชน์ของวิศวกรรมควบขนาบแนวคิดการผลิตแบบบูรณาการด้วยคอมพิวเตอร์ การ
ออกแบบและการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย การโปรแกรมเพื่อการควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบการผลิตแบบ
ยืดหยุ่น การเชื่อมต่อกระบวนการด้วยคอมพิวเตอร์ การเฝ้าสังเกตสภาพกระบวนการและเครื่องมือ การควบคุมคุณภาพใช้
คอมพิวเตอร์ช่วย ระบบการประกอบ สายการประกอบ การจัดสมดุลสายการประกอบ การออกแบบเพื่อการผลิต การต่อ
ประสานระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรในระบบการผลิต
Applications and benefits of concurrent engineering, computer integrated manufacturing
concepts, computer-aided designs and manufacturing, computerized numerical control programming,
flexible manufacturing systems, computer-process interfacing, condition monitoring of processes and
tools, computer-aided quality control, assembly systems, assembly lines, assembly line balancing, design
for manufacture, human interface in manufacturing systems.
01206567 การวิเคราะห์และควบคุมกระบวนการ
3(3-0-6)
(Process Analysis and Control)
การไหลเชิงดําเนินงานต่อการปฏิบัติงานองค์กร การออกแบบการไหลเชิงดําเนินงานในเงื่อนไขการทํางานที่
แตกต่าง การวัดผลการปฏิบัติงานของการไหลเชิงดําเนินการ การวิเคราะห์การไหลเชิงดําเนินงาน การจําลองการไหลเชิง
ดําเนินงาน
Operational flow on organizational performance, operational flow design in different working
conditions, performance measurement of operational flow, operational flow analysis, operational flow
simulation.
01206571 การสร้างแบบจําลองเรขาคณิต
3(3-0-6)
(Geometric Modeling)
แนวคิดและเครื่องมือสําหรับการออกแบบและประยุกต์ใช้ระบบการสร้างแบบจําลองเรขาคณิตแบบ 3 มิติ
สําหรับเส้นโค้ง พื้นผิว และทรงตัน การแทนแบบเรขาคณิตและเชิงเทคโนโลยีของวัตถุสามมิติ การแทนแบบเส้นโค้งและ
พื้นผิว ขั้นตอนวิธีเรขาคณิตและการดําเนินการบนเส้นโค้ง พื้นผิว และทรงตัน การบูรณนาการระหว่างการสร้างแบบจําลอง
เรขาคณิตและคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการผลิต
Concepts and tools in designing and implementing three-dimensional geometric modeling
systems for curves, surfaces, and solids, geometric and topological representation of three dimensional
object, curve, and surface representation, geometric algorithms and operations on curves, surfaces, and
solids, integration of geometric modeling and computer aided manufacturing.
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01206581 การวิจัยการดําเนินงานสําหรับวิศวกรรมระบบราง
3(3-0-6)
(Operations Research in Railway Engineering)
การประยุกต์ทฤษฎีการวิจัยการดําเนินงานสําหรับอุตสาหกรรมราง การวางแผนอัตรากําลังโครงสร้างพื้นฐาน
การออกแบบตารางเดินรถที่เหมาะสม การวางแผนการใช้งานและคํานวนอัตราการใช้ประโยชน์ขบวนรถ การจัดตารางการ
ทํางานของพนักงานเดินรถ
Application of operations research theory for the railway industry, capacity planning of
infrastructure, optimal design of time tables, fleet planning and utilization calculation, crew scheduling.
01206582 การซ่อมบํารุงรางสําหรับวิศวกรรมระบบราง
3(3-0-6)
(Track maintenance for Railway Engineering)
องค์ค วามรู้และหน้ าที่ ของส่วนประกอบของราง การเสื่อมสภาพของราง การตรวจสอบคุ ณ ภาพของราง
เครื่องมือและวิธีการในการซ่อมบํารุงราง การซ่อมบํารุงเชิงป้องกันราง การวางแผนควบคุมและจัดระบบงานซ่อมบํารุงราง
การประเมินผลระบบงานซ่อมบํารุงราง
Functional knowledge of the railway track, track degradation, track quality inspection, tools
and methods for track maintenance, track preventive maintenance, control planning and system
management of track maintenance, track maintenance system evaluation.
01206591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมอุตสาหการ
1
(Research Methods in Industrial Engineering)
หลักการและระเบียบวิธีการวิจัยทางวิศวกรรมอุตสาหการ การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกําหนดหัวข้องานวิจัย วิธี
รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ การวางแผนการวิ จั ย การกํ าหนดตั วอย่ างและเทคนิ ค วิ ธี ก าร การวิเคราะห์ แปรผลและการวิ จ ารณ์
ผลการวิจัย การจัดทํารายงานเพื่อการนําเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
Research principles and methods in Industrial engineering, problem analysis for research
topic identification, data collecting for research planning, identification of samples and techniques,
research analysis, result explanation and discussion, report writing, presentation and preparation for
academic publication.
01206596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ
1-3
(Selected Topics in Industrial Engineering)
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา
Selected topics in Industrial engineering at the Master Degree level, topics are subjected to
change in each semester.
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01206597 สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมอุตสาหการในระดับปริญญาโท
Presentation and discussion on current interesting topics in Industrial engineering at the
Master Degree level.
01206598 ปัญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
Study and research in Industrial engineering at the Master Degree level, compile a written
report.
01206599 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
งานวิจัยในระดับปริญญาโท
Research at the Master Degree level.

1-12
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2) รายวิชาที่เป็นรหัสวิชานอกหลักสูตร
01222522

การออกแบบและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
(Supply Chain Design and Management)
นโยบายการกระจายสินค้า นโยบายการสั่งซื้อและการผลิต โครงข่ายข้อมูล การวางแผนและการจัด ลําดับ
การจัดการวัสดุคงคลัง การจัดการขนส่ง คลังสินค้าการขนย้าย การประเมินผลการดําเนินงาน และการเงิน
Distribution strategy, procurement and manufacturing strategies, information network,
planning and scheduling, inventory management, transportation management, warehousing, material
handling, performance and financial assessment.
01222542

การจัดการสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Management for Engineers)
การวางแผน การประสานงาน และการวิเคราะห์ด้านการจัดการ ความเข้าใจถึงมุมมองในหลักการเพื่อการ
จัดการและแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิผล หน้าที่การจัดการและการออกแบบกระบวนการทางการจัดการ
Planning, coordination, and analysis in management, understanding of pragmatic aspects
of key theories and concepts for better management, performing management functions and designing a
management process.
01222544

บัญชีการเงินและการจัดการสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Financial and Managerial Accounting for Engineers)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี หลักการบัญชี รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์ธุระกรรมทางการเงิน การ
วิเคราะห์งบการเงิน การจัดทํางบประมาณการวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สําหรับการ
ตัดสินใจระยะสั้น
Introduction to accounting; principles of accounting, financial reports, financial-transactions
analysis, financial-statement analysis, budgeting, variance analysis, and economic analysis of short-term
decisions.
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01222545

การจัดการต้นทุนสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Cost Management for Engineers)
ความรู้เบื้องต้นและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการต้นทุน การคิดต้นทุนตามกิจกรรมและการจัดการต้นทุนตาม
กิจกรรม การวางแผนการจัดการต้นทุน ประกอบด้วยการประมาณต้นทุน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ
การผลิต และกําไร การจัดทํางบประมาณแม่บท และการจัดทํางบประมาณการลงทุนภายใต้เงินทุนจํากัด ระบบการจัดการ
ต้นทุน ประกอบด้วย การคิดต้นทุนงานสั่งทํา การคิดต้นทุนกระบวนการ และการจัดสรรต้นทุน การควบคุมการดําเนินงาน
โดยงบประมาณแบบยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐาน และการควบคุมการจัดการ โดยการประเมินการปฏิบัติงาน การออกแบบ
ระบบการควบคุมการจัดการเพื่อการประเมิน
Introduction on cost management and its concepts, activity-based costing and
management, cost management planning, including cost estimation, cost-volume-profit analysis, master
budgeting and capital budgeting, cost management systems, including job costing, process costing, and
cost allocation, operational control through flexible budgeting and standard costing, and management
control through performance evaluation including design of management control systems for evaluation.

