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ช่ือหลักสูตร   

ภาษาไทย :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ภาษาอังกฤษ : Doctor of Engineering Program in Industrial Engineering  

 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

  ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

    Doctor of Engineering (Industrial Engineering) 

  ชื่อยอ :  วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  

   D.Eng. (Industrial Engineering) 

 

หลักสูตร   

 แบบ 1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  48 หนวยกิต 

 โครงสรางหลักสูตร 

  ก.วิชาเอก  ไมนอยกวา   7  หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

  -  สัมมนา    4   หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

  -  วิชาเอกบังคับ    3   หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

  ข.วิทยานิพนธ  ไมนอยกวา  48 หนวยกิต 

 

   รายวิชา 

    ก. วิชาเอก  ไมนอยกวา 7 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

  -  สัมมนา    4 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)  

 01206697 สัมมนา      1,1,1,1 

   (Seminar)  

 

 

 

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564  
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  - วิชาเอกบังคับ    3 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)  

01206691 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3(3-0-6)  

   (Advanced Research Methodology in Industrial Engineering) 

 

ข. วิทยานิพนธ  ไมนอยกวา  48 หนวยกิต 

01206699 วิทยานิพนธ     1-48 

   (Thesis) 

 

 แบบ 2.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  48 หนวยกิต 

   โครงสรางหลักสูตร 

ก. วิชาเอก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

 -  สัมมนา  4 หนวยกิต 

 -  วิชาเอกบังคับ   3 หนวยกิต 

 -  วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 5 หนวยกิต 

ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

   

 รายวิชา 

  ก. วิชาเอก   ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

 -  สัมมนา  4 หนวยกิต 

 01206697 สัมมนา  1,1,1,1  

  (Seminar)   

 - วิชาเอกบังคับ    3 หนวยกิต 

 01206691 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ    3(3-0-6) 

  (Advanced Research Methodology in Industrial Engineering) 
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 -  วิชาเอกเลือก                             ไมนอยกวา 5 หนวยกิต 

ใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาในสาขารหัส 500 ข้ึนไปไมนอยกวา 5 หนวยกิต โดยในจํานวน 5 หนวยกิต 

ดังกลาวตองเลือกเรียนรายวิชาในรหัส 600 ข้ึนไปดังตอไปนี้ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต ท้ังนี้ใหอยูในดุลยพินิจของ

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก โดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาและไดรับอนุมัติจาก

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 01206611 ฐานรากคณิตศาสตรอุตสาหกรรมเพ่ือการศึกษาข้ันสูง 3(3-0-6)  

  (Industrial Mathematics Foundation for Advanced Studies) 

 01206621 การหาคาเหมาะท่ีสุดข้ันสูง       

(Advanced Optimization) 

3(3-0-6)    

 01206631 กระบวนการสโตแคสติกเชิงวิศวกรรมข้ันสูง 

(Advanced Engineering Stochastic Processes) 

3(3-0-6)  

 01206641 วิธีทางสถิติข้ันสูงในงานวิศวกรรมคุณภาพ        

(Advanced Statistical Methods in Quality Engineering) 

3(3-0-6)  

 01206642  การวิเคราะหขอมูลข้ันสูงสําหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 

Advanced Data Analytics for Industrial Engineering 

3(3-0-6)   

 

 01206651 การวางแผนและควบคุมการผลิตข้ันสูง  

(Advanced Production Planning and Control) 

3(3-0-6)  

 01206652 การจัดการโลจิสกติสข้ันสูง  

(Advanced Logistics Management)  

3(3-0-6)  

 01206661 ปญญาประดิษฐข้ันสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

(Advanced Artificial Intelligence in Industrial Engineering) 

3(3-0-6)  

 01206696 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

(Selected Topics in Industrial Engineering) 

3(3-0-6)  

 01206698 ปญหาพิเศษ 

(Special Problems) 

1-3  

ข. วิทยานิพนธ   ไมนอยกวา 36 หนวยกิต   

 01206699 วิทยานิพนธ  

(Thesis)   

1-36  
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ตัวอยางแผนการศึกษา 

 

แบบ 1.1 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1      จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01206691 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ  3(3-0-6) (ไมนับหนวยกิต) 

01206697 สัมมนา  1          (ไมนับหนวยกิต) 

01206699 วิทยานิพนธ 9 

 รวม 9 

  

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01206697 สัมมนา  1          (ไมนับหนวยกิต) 

01206699 วิทยานิพนธ 7 

 รวม 7 

   

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01206697 สัมมนา  1          (ไมนับหนวยกิต) 

01206699 วิทยานิพนธ 8 

 รวม 8 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01206697 สัมมนา  1            (ไมนับหนวยกิต) 

01206699 วิทยานิพนธ 8 

 รวม 8 

   

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01206699 วิทยานิพนธ 8 

 รวม 8 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01206699 วิทยานิพนธ 8 

 รวม 8 

 



Page 5 of 9 
 

แบบ 2.1 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1       จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01206691 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ  3(3-0-6) 

 วิชาเอกเลือก 5 

 สัมมนา 1 

 รวม 9( - - ) 

   

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2       จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01206697 สัมมนา  1 

01206699 วิทยานิพนธ 3 

 รวม 4 

  

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1       จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01206697 สัมมนา 1 

01206699 วิทยานิพนธ 9 

 รวม 10 

  

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2      จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01206697 สัมมนา  1 

01206699 วิทยานิพนธ 9 

 รวม 10 

  

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1       จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01206699 วิทยานิพนธ 9 

 รวม 9 

  

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2      จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01206699 วิทยานิพนธ 6 

 รวม 6 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

01206611 ฐานรากคณิตศาสตรอุตสาหกรรมเพ่ือการศึกษาข้ันสูง 3(3-0-6)

 (Industrial Mathematics Foundation for Advanced Studies)  

 การอานและการพิสูจนทางคณิตศาสตร การสรางแบบจําลอง การจําแนกสมบัติ การสรางนิยาม 

ความเปนหนึ่งเดียวและความเปนท่ัวไปของวิธีการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร การประยุกตกระบวนการคิดทาง

คณิตศาสตรในพีชคณิตเชิงเสนและอุตสาหกรรม 

 Reading and doing mathematical proofs. Model building. Properties classification. 

Definitions creation. Unification and generalization of mathematical methods and theories. 

Applications of mathematical thinking process in linear algebra and industry.  

 

01206621 การหาคาเหมาะท่ีสุดข้ันสูง 3(3-0-6) 

 (Advanced Optimization) 

 เทคนิคเชิงตัวเลขสําหรับการหาคาเหมาะท่ีสุดขนาดใหญท้ังแบบไมตอเนื่องและตอเนื่องหลักการ

แบงสวนและตัดแบงการหาคาเหมาะท่ีสุดเชิงสโตแคสติกและพลวัต การหาคาเหมาะท่ีสุดในมิติอนันตการประยุกต

การหาคาเหมาะท่ีสุดในการออกแบบทางวิศวกรรม 

 Numerical techniques for large scale discrete and continuousoptimizations, 

decomposition and partitioning principles,dynamic and stochastic optimization,infinite 

dimensional optimization, applied optimization in engineering designs. 

 

01206631 กระบวนการสโตแคสติกเชิงวิศวกรรมข้ันสูง 3(3-0-6) 

 (Advanced Engineering Stochastic Processes) 

 กระบวนการสโตแคสติกแบบท่ีมีจํานวนสถานะและข้ันตอนสูง การวิเคราะหกระบวนการทาง

วิศวกรรมขนาดใหญ โดยวิธีการประมาณคาและวิธีจําลอง การประยุกตใชในงานวิเคราะหและออกแบบโครงขาย

แถวคอยขนาดใหญ และความนาเชื่อถือของระบบวิศวกรรมขนาดใหญ 

 Stochastic processes with large scale states and stages, analysis of large 

engineering processes by approximations and simulations, applications in analysis and designs of 

large queuing network and large scale engineering system reliability.  
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01206641 วิธีทางสถิติข้ันสูงในงานวิศวกรรมคุณภาพ 3(3-0-6) 

 (Advanced Statistical Methods in Quality Engineering) 

 การประยุกตใชวิธีการทางสถิติข้ันสูง การวิเคราะหและประมวลผลอนุกรมเวลา การหาคาเหมาะ

ท่ีสุดเชิงการทดลอง การวิเคราะหหลายตัวแปร โดยเนนการสรางแบบจําลองและออกแบบวิธีการปฏิบัติงาน

เหมาะสมท่ีสุดภายใตเง่ือนไขบังคับทางคุณภาพในเชิงวิศวกรรม 

 Applications of advanced statistical methods, time series analysis and processing, 

optimization based experimentation, multi-variate analysis with major emphasis in modeling 

and designs of optimal operations under engineering quality constraints. 

 

01206642 การวิเคราะหขอมูลข้ันสูงสําหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 3(3-0-6) 

 (Advanced Data Analytics for Industrial Engineering) 

 เทคนิคปญญาประดิษฐเพ่ือการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลเชิงตรวจสอบดวยการใช

แผนภาพขอมูล การทําเหมืองขอมูลเพ่ือการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ หลักการการเรียนรูของเครื่องจักร การ

เรียนรูแบบมีผูสอนดวยการวิเคราะหการถดถอยและแบบจําลองการจัดหมวดหมู โครงขายประสาทเทียมแบบ

หลายชั้น  การเรียนรูเชิงลึก อัลกอริทึมการเรียนรูแบบไมมีผูสอน การวิเคราะหการจัดกลุมขอมูล  การวิเคราะห

องคประกอบหลัก การประยุกตใชของวิทยาการขอมูล การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 

 Artificial intelligence techniques for data analysis. Exploratory data analysis using 

data visualization. Data mining for big data analysis. Principles of Machine learning. Supervised 

learning with Regression analysis and Classification models. Multi-layer perceptron neural 

networks. Deep learning. Unsupervised learning algorithms. Clustering analysis. Principal 

component analysis. Data science applications. Natural language processing. 

 

01206651 การวางแผนและควบคุมการผลิตข้ันสูง 3(3-0-6) 

 (Advanced Production Planning and Control) 

 การพัฒนาตัวแบบ วิธีการวางแผนและควบคุมระบบการผลิตท่ีมีจํานวนสินคาหลายชนิดเม่ือมี

เง่ือนไขบังคับทางทรัพยากร กําลังการผลิต และความตองการของสินคาบางประเภทท่ีมีคาไมแนนอน การ

เปรียบเทียบวิธีและปรัชญาของการจัดการการผลิตท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

 Developments of models, techniques for planning and control of a production 

system with multi-items under resource, capacity constraints and uncertain demands, 

comparative studies among methods and philosophy of production management published in 

technical journals.  
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01206652 การจัดการโลจิสติกสข้ันสูง 3(3-0-6) 

 (Advanced Logistics Management) 

 ทฤษฎีการเลือกท่ีตั้งข้ันสูง ปญหาการเลือกท่ีตั้งเชิงเดี่ยว ปญหาการเลือกท่ีตั้งเชิงกลุม การจัดการ

การขนสง ปญหาบุรุษไปรษณีย ปญหาการจัดเสนทางรถขนสง การออกแบคลังสินคา การจัดการคลังสินคา 

 Advanced location theory, single facility problems, multi facility problems, 

transportation management, traveling saleman problems, vehicle routing problem, warehouse 

design, warehouse management. 

 

01206661 ปญญาประดิษฐข้ันสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3(3-0-6) 

 (Advanced Artificial Intelligence in Industrial Engineering) 

 การประยุกตเทคนิคปญญาประดิษฐเพ่ือแกปญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการ โครงขายประสาท

เทียม ตรรกศาสตรคลุมเครือ และข้ันตอนวิธีทางพันธุกรรม 

 Application of artificial intelligence techniques to solve industrial engineering 

problems. Neural networks, fuzzy logic and genetic algorithm. 

 

01206691 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3(3-0-6) 

 (Advanced Research Methodology in Industrial Engineering) 

 งานวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ และการจัดทําโครงรางการวิจัย การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล และการสืบคนขอมูล การวิเคราะหผล การเรียบเรียงและเขียน

บทความทางวิชาการและการนําเสนอ การอภิปรายผลงานวิจัย การจัดทํารายงานเพ่ือการนําเสนอในการประชุม

และการตีพิมพในวารสารวิชาการ 

 Advanced research in Industrial Engineering and preparation of research proposal, 

application of information technology and computer data processing and retrieval, data 

analysis, article writing and presentation, group discussion, Paper preparation for presentation 

and publication.  

 

01206696 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3(3-0-6) 

 (Selected Topics in Industrial Engineering) 

 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ ในระดับปริญญาเอก หัวขอเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแตละ

ภาคการศึกษา 

 Selected topics in Industrial Engineering at the doctoral level. Topics are subject 

to change each semester. 
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01206697 สัมมนา 1 

 (Seminar) 

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางวิศวกรรมอุตสาหการในระดับปริญญาเอก 

 Presentation and discussion on current interesting topics in Industrial Engineering 

at the doctoral degree level. 

 

01206698 ปญหาพิเศษ 1-3 

 (Special Problems) 

 การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมอุตสาหการระดับปริญญาเอกและเรียบเรียงเขียนรายงาน 

 Study and research in Industrial Engineering at the doctoral degree level and 

compile into a written report. 

 

01206699 วิทยานิพนธ 1-48 

 (Thesis) 

 วิจัยในระดับปริญญาเอกและเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ 

 Research at the doctoral degree level and compile into a thesis. 

 

 

 


