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 Master of Engineering (Industrial Engineering) 
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   M.Eng. (Industrial Engineering) 

หลักสูตร 

 แผน ก แบบ ก 2 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

 โครงสรางหลักสูตร 

  ก. วิชาเอก    ไมนอยกวา  24 หนวยกิต 

   -  สัมมนา 2  หนวยกิต 

   -  วิชาเอกบังคับ 4 หนวยกิต 

   -  วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา   18 หนวยกิต 

  ข.วิทยานิพนธ   ไมนอยกวา   12 หนวยกิต 

 

 รายวิชา 

  ก. วิชาเอก   ไมนอยกวา  24 หนวยกิต 

   -  สัมมนา 2 หนวยกิต 

 01206597   สัมมนา 1,1 

  (Seminar) 
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 -  วิชาเอกบังคับ 4 หนวยกิต 

 01206513 วิทยาการเชิงปริมาณประยุกตในวิศวกรรมอุตสาหการ 3(3-0-6)  

  (Applied Quantitative Sciences in Industrial Engineering) 

 01206591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมอุตสาหการ  1(1-0-2) 

  (Research Methods in Industrial Engineering) 

 

 -  วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาดังตอไปนี้  ไมนอยกวา 12  หนวยกิต 

 01206521 การหาคาดีท่ีสุดแบบเชิงเสน 

(Linear Optimization) 

3(3-0-6) 

 01206522 การหาคาดีท่ีสุดแบบไมเปนเชิงเสนและแบบพลวตั 

(Non-Linear Optimizationand Dynamic Programming) 

3(3-0-6)   

 01206524 การหาคาดีท่ีสุดในโครงขายงาน  

(Network Flows Optimization)  

3(3-0-6)   

 01206525 การหาคาดีท่ีสุดแบบเลขจํานวนเต็มและปญหาเชิงจัดหมู   

(Integer and Combinatorial Optimization)       

3(3-0-6)   

 01206526 การหาคาท่ีดีท่ีสุดแบบหลายจุดมุงหมาย 

(Multiple Criteria Optimization) 

3(3-0-6)   

 01206527 การวิเคราะหการตัดสินใจและการหาคาเหมาะท่ีสุดเชิงคลุมเครือ 

(Fuzzy Decision Analysis and  Optimization) 

3(3-0-6)   

 01206529 การประยุกตใชวิธีการคํานวณแบบผอนปรนสําหรับวิศวกรรม 

อุตสาหการ 

(Applications of Soft-computing Techniques for 

Industrial Engineering) 

3(3-0-6)   

 01206531 การสรางตัวแบบและการวิเคราะห ระบบสโตคาสติก   

(Stochastic Modeling  and Analysis) 

3(3-0-6) 

 01206532 ทฤษฎีแถวคอยและการประยุกต     

(Queuing Theory and Applications) 

3(3-0-6)   

 01206533 การวิเคราะหความเสี่ยงและความเชื่อถือ    

(Risk and Reliability Analysis)    

3(3-0-6)   

 01206534 การสรางตัวแบบจําลองสถานการณและการวิเคราะห  

(Simulation Modeling and Analysis) 

3(3-0-6) 

 01206536 ทฤษฎีเกมและการตัดสนิใจ 

(Game and Decision Theory) 

3(3-0-6)   
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 01206541 การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม 

(Engineering Experimental Designs) 

3(3-0-6)   

 01206542 การวิเคราะหขอมูลและการถดถอยแบบประยุกต   

 (Applied Data and Regression Analysis)  

3(3-0-6)   

 01206543 สถิติประยุกตในการควบคุมคุณภาพ     

(Applied Statistics in Quality Control) 

3(3-0-6)   

 01206544 เทคนิคการพยากรณ  

(Forecasting Techniques)       

3(3-0-6)     

 01206551 การออกแบบการวางผังอุปกรณและตําแหนงท่ีตั้ง   

(Design of Facility Layout and Locations) 

3(3-0-6)   

 01206552 การเรียงลําดับและการจัดงาน      

(Sequencing and Layout )                 

3(3-0-6)   

 01206553 ทฤษฎีสินคาคงคลัง      

(Inventory Theory) 

3(3-0-6)   

  01206554 ระบบการผลิตและอุตสาหกรรมสมัยใหม    

(Modern Production and Industrial Systems)    

3(3-0-6)   

 01206555 การจัดการโครงงานเชิงวิศวกรรม     

(Engineering Project Management) 

3(3-0-6)   

 01206556 การจัดการคุณภาพชั้นสูง  

(Advanced Quality Management) 

3(3-0-6)   

 01206557 การจัดการผลิตภาพ      

(Productivity Management) 

3(3-0-6)   

 01206558 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมชั้นสูง 

(Advanced Engineering Economics) 

3(3-0-6)   

 01206559 วิศวกรรมโลจิสติกส      

(Logistics Engineering) 

3(3-0-6)   

 01206562 การวางแผนการผลิตและควบคุมสินคาคงคลัง   

(Production Planning and Inventory Control) 

3(3-0-6)    

 01206563 วิศวกรรมระบบและการจัดการวัฏจักรชีวิต    

(System Engineering and Life Cycle Management) 

3(3-0-6)   
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 01206564 ระบบการผลติแบบผสมผสาน    

(Integrated Manufacturing Systems) 

3(3-0-6)   

 01206567 การวิเคราะหและควบคุมกระบวนการ     

(Operational  Flow Analysis and  Control) 

3(3-0-6)   

 01206571 การสรางแบบจําลองเรขาคณิต     

 (Geometric Modeling) 

3(3-0-6)   

 01206581 การวิจัยการดําเนินงานสําหรับวิศวกรรมระบบราง   

(Operations Research in Railway Engineering) 

3(3-0-6) 

 01206582 การซอมบํารุงระบบรางสําหรับวิศวกรรมระบบราง   

(Track Maintenance for Railway Engineering) 

3(3-0-6) 

 01206596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ    

(Selected Topics in Industrial Engineering) 

3(3-0-6)   

 01206598 ปญหาพิเศษ  

(Special Problems) 

3(3-0-6)   

 01222522 การออกแบบและการจัดการหวงโซอุปทาน    

(Supply Chain Design and Management) 

3(3-0-6)   

 01222542 การจัดการสําหรับวิศวกร      

(Management for Engineers)  

3(3-0-6)   

 01222544 การบัญชีการเงินและการจัดการสําหรับวิศวกร   

(Financial and Managerial Accounting for Engineers) 

3(3-0-6)   

 01222545 การจัดการตนทุนสําหรับวิศวกร      

(Cost Management for Engineers)  

3(3-0-6)   

                และเลือกเรียนรายวิชาในสาขาหรือนอกสาขาวิชาภายในคณะวิศวกรรมศาสตรอีก ไมนอยกวา 

6 หนวยกิต 

ข. วิทยานิพนธ                ไมนอยกวา  12       หนวยกิต  

 01206599  วิทยานิพนธ                                                               1-12 

(Thesis) 

 

 

หมายเหตุ  สําหรับนิสิตท่ีไมมีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการใหเรียนรายวิชาตอไปนี ้

โดยไมนับหนวยกิต 

 01206511 วิศวกรรมอุตสาหการ I 

(Industrial Engineering I) 

3(3-0-6)    

 01206512 วิศวกรรมอุตสาหการ II   

(Industrial Engineering II) 

3(3-0-6)    
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ตัวอยางแผนการศึกษา 

 

หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 

 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1              จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01206513 วิทยาการเชิงปริมาณประยุกตในวิศวกรรมอุตสาหการ  3(3-0-6) 

01206591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1(1-0-2) 

 วิชาเอกเลือก 6( - - ) 

 รวม 10( - - ) 

   

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2              จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01206597 สัมมนา                       1 

 วิชาเอกเลือก 9( - - ) 

 รวม 10( - - ) 

    

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1             จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01206597 สัมมนา                       1 

01206599 วิทยานิพนธ                       6 

 วิชาเอกเลือก 3( - - ) 

 รวม 10( - - ) 

   

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2               จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01206599 วิทยานิพนธ                        6 

                รวม                       6 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รายวิชาท่ีเปนรหัสวิชาของหลักสูตร 

 

01206511 วิศวกรรมอุตสาหการ I       3(3-0-6)

    (Industrial Engineering I) 

    ความนาจะเปนและสถิติเชิงวิศวกรรมการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาและหลักการเบื้องตน

ของการจัดการและบริหารองคการอุตสาหกรรม 

    Probability and statistics for engineers, motion and time study, principle of 

industrial management and organization. 

 

01206512 วิศวกรรมอุตสาหการ II       3(3-0-6) 

    (Industrial Engineering II) 

    เศรษฐศาสตรวิศวกรรมกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมการวางแผนการผลิต 

    Engineering economics, manufacturing processes, production planning. 

 

01206513 วิทยาการเชิงปริมาณประยุกตในวิศวกรรมอุตสาหการ   3(3-0-6) 

    (Applied Quantitative Sciences in Industrial Engineering) 

    แบบจําลองและวิธีทางคณิตศาสตรเพ่ือการตัดสินใจในงานดานการวิเคราะหออกแบบและ

ควบคุมระบบการผลิตเชิงอุตสาหกรรมแบบจําลองกําหนดการเชิงคณิตศาสตรแบบจําลองเชิงความนาจะเปน

และสโตแคสติกการวิเคราะหและพยากรณขอมูลพ้ืนฐานทางอุตสาหกรรมดวยวิธีการทางสถิติและการจําลอง

สถานการณการผลิตภายใตภาวะท่ีไมแนนอน 

    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 การหาคาดีท่ีสุดแบบเชิงเสน      3(3-0-6) 

    (Linear Optimization) 

    ทฤษฎีของวิธีซิมเพล็กซปญหาคูควบการวิเคราะหความไวการย้ําซอนเปอรบาวนนิ่งทฤษฎีการ

แบงสวนการวิเคราะหพาราเมตริกซการโปรแกรมเชิงเสนท่ีมีหลายจุดมุงหมายปญหาคอมพลีเมนทารี่เชิงเสนและ

การวิเคราะหกรณีศึกษาโดยอาศัยคอมพิวเตอร 
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    Theory of the simplex method,  duality, sensitivity analysis, degeneracy, the 

revised simplex method, bounded variables problems, generalized upper bounding, 

decomposition, parametric analysis, multiple objectives linear programming, linear 

complementary, case studies with computer solutions. 

 

01206522 การหาคาดีท่ีสุดแบบไมเปนเชิงเสนและแบบพลวัต 3(3-0-6) 

 (Non-Linear Optimization and Dynamic Programming) 

 การวิเคราะหการโปรแกรมแบบนูนในรูปของการลูเขาการควบคูและทฤษฎีการทดสอบคาดีท่ีสุด

แบบคูนทัคเกอรขอกําหนดของปญหาท่ีไมมีขอจํากัดและมีขอจํากัดปญหาการโปรแกรมท่ีไมเปนเชิงปญหา

เสนทางเดินวิธีแนบแซคการจัดงานการผลิตและการหาตําแหนงปญหาทางสโตแคสติกกระบวนการตัดสินใจแบบ

มารคอฟและนอนคอนเวคซ 

 Analysis of convex programming including convergence, duality, and Kuhn–Tucker 

optimality. General procedures for unconstrained and constrained problems, non-linear 

programming problem, path problems, knapsack method, assignment, production scheduling 

and facility location problems, stochastic optimization, Markov decision processes, and non-

convex programming. 

  

01206524 การหาคาดีท่ีสุดในโครงขายงาน      3(3-0-6) 

    (Network Flows Optimization) 

   การรักษาสภาพของการไหลนิยามและการสรางรูปแบบของปญหาโครงขายงานเชิงเสนศึกษา

ปญหาโครงขายงานเสนทางเดินสั้นท่ีสุดการไหลท่ีมากท่ีสุดการตัดท่ีนอยท่ีสุดปญหาทางกราฟและแผนภูมิตนไม

ข้ันตอนวิธีแบบเอาทออฟคิลเตอรเทคนิคท่ัวๆไปสําหรับปญหาคาใชจายต่ําท่ีสุดพ้ืนฐานเก่ียวกับโครงขายงานท่ีไม

เปนเชิงเสนและเปลี่ยนแปลงตามเวลา 

    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.  

  

 01206525 การหาคาดีท่ีสุดแบบเลขจํานวนเต็มและปญหาเชิงจัดหมู   3(3-0-6) 

     (Integer and Combinatorial Optimization) 

    ตัวอยางการสรางรูปแบบปญหาการโปรแกรมเลขจํานวนเต็มวิธีระนาบตัดแบบไพรมัลและดูอัล

ระนาบตัดแบบเลขจํานวนเต็มวิธีบรานซแอนบาวนการหาคําตอบแบบ 0-1 ปญหาแบบกลุมเอน-พีคอมพลีตเนซ

ปญหาการตัดปญหาการเดินทางของเซลลแมนปญหาการวิ่งของรถบริการปญหาการจัดงานแบบควอแดรติคการ

แกปญหาการโปรแกรมเลขจํานวนเต็มแบบไมเปนเชิงเสนโดยประยุกตใชการโปรแกรมพลวัต 
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    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 การหาคาดีท่ีสุดแบบหลายจุดมุงหมาย     3(3-0-6) 

     (Multiple Criteria Optimization) 

 กระบวนการตัดสินใจสําหรับปญหาท่ีมีหลายหลักเกณฑวิธีการจัดลําดับการตัดสินใจทางเลือก

สําหรับหลักเกณฑเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพกระบวนการวิเคราะหเชิงลําดับชั้นเทคนิคสําหรับการจัดลําดับ

สมรรถนะโดยพิจารณาความคลายคลึงผลลัพธในอุดมคติการตัดสินใจเลือกทางเลือกสําหรับหลักเกณฑเชิง

ปริมาณการโปรแกรมแบบหลายจุดมุงหมายการโปรแกรมแบบเปาหมายการโปรแกรมแบบสมยอมการวิเคราะห

การโอบลอมขอมูลและการวิวัฒนาการโปรแกรมแบบหลายหลักเกณฑ 

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; multi-objective programming, goal programming, compromise 

programming, data envelopment analysis and evolution of multi-objective optimization.  

 

 01206527 การวิเคราะหการตัดสินใจและการหาคาเหมาะท่ีสุดเชิงคลุมเครือ  3(3-0-6) 

     (Fuzzy Decision Analysis and Optimization) 

     ความคลุมเครือในดานทฤษฏีเซตการดําเนินการเซตจํานวนและเลขคณิตระบบและตรรกศาสตร

ความสัมพันธการถดถอยการวิเคราะหการตัดสินใจการหาคาเหมาะท่ีสุดและการจัดกลุมกรณีศึกษา 

     Fuzzy aspects of set theory, set operations, numbers and arithmetic, system and 

logic, relations, regression events, decision analysis, optimization and clustering, case studies.

  

 01206529 การประยุกตใชวิธีการคํานวณแบบผอนปรนสําหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 3(3-0-6) 

     (Applications of Soft-computing Techniques for Industrial Engineering) 

เทคนิคการคํานวณแบบผอนปรนการทําเหมืองขอมูลและการวิเคราะหปญญาประดิษฐการเรียนรู

ของเครื่องเทคนิคการสรางแบบจําลองคณิตศาสตร 

 Soft–computing techniques, data mining and analysis, artificial intelligence, 

machine learning and mathematical modeling techniques. 
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01206531 การสรางตัวแบบและการวิเคราะหระบบสโตแคสติก 3(3-0-6)

 (Stochastic Modeling and Analysis) 

ตัวอยางและการสรางรูปแบบของกระบวนการสโตแคสติกข้ันพ้ืนฐานการเดินแบบสุม

กระบวนการพัวซองลูกโซมารคอฟกระบวนการเกิด-ตายกระบวนการยอนกลับกระบวนการก่ึงมารคอฟกระบวน

การแพรกระจายและกระบวนการเคลื่อนไหวแบบบราวนเนี่ยนและหลักการของมารติงเกล 

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  ทฤษฎีแถวคอยและการประยุกต      3(3-0-6) 

(Queuing Theory and Applications) 

การวิเคราะหแถวคอยท่ีรูปแบบการเขารับบริการของลูกคามีอัตราคงท่ีหรือเปลี่ยนแปลงตาม

เวลาโดยการกระจายแบบท่ัวๆไประบบโครงขายของแถวคอยหลักการเลือกผูรับบริการจากแถวคอยการวิเคราะห

หาคําตอบในข้ันตอนทรานเซียนและสเตดีแสตทดวยเทคนิคทางคณิตศาสตรวิเคราะหและการจําลองระบบงาน

การประยุกตใชระบบแถวคอยในอุตสาหกรรมการผลิตและการใหบริการและการใชงานซอฟตแวรเชิงพาณิชย 

Analysis of queue with static or dynamic arrival and service times, general 

distributions, single and multiple servers, queuing network, queue discipline, transient and 

steady state analysis with analytical and simulation solutions. Applications of queuing in 

manufacturing and service systems. Application of commercial software. 

 

01206533  การวิเคราะหความเส่ียงและความเช่ือถือ 3(3-0-6)

 (Risk and Reliability Analysis) 

การแจกแจงพ้ืนฐานสําหรับความเชื่อถือและความขัดของเครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห

ความเสี่ยงเชิงคุณภาพและปริมาณการแบงเบาความเสี่ยงการประยุกตและใชงานแบบจําลองเชิงกําหนดและความ

นาจะเปนการวิเคราะหความเชื่อถือและหลักการหาคาดีท่ีสุดในปญหาความเชื่อถือ 

Basic probability distributions for reliability and failure, tools and techniques for 

qualitative and quantitative risk analysis, risk mitigation, applied deterministic and probabilistic 

models and their applications. Reliability analysis and optimization. 

 

01206534 การสรางตัวแบบจําลองสถานการณและการวิเคราะห   3(3-0-6) 

  (Simulation Modeling and Analysis) 

การจําลองเหตุการณแบบไมตอเนื่องการพัฒนาแบบจําลองทางคอมพิวเตอรการสรางตัวเลขสุม

การตรวจสอบความสมเหตุสมผลและการทวนสอบแบบจําลองการสรางตัวเลขสุมการวิเคราะหขอมูลนําเขาทฤษฎี

การประมาณและการทดสอบความพอดี 
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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) 

นิยามของเมตริกซเกม  และทฤษฎีต่ําสุด – สูงสุด  การหากลยุทธท่ีดีท่ีสุดของปญหาเกมแบบ

ไมตอเนื่องและแบบตอเนื่องความสัมพันธระหวางการโปรแกรมเชิงเสนและทฤษฎีเกม ลักษณะของปญหาของเกม

แบบไรขอบเขต ศึกษาแนวทางการวิเคราะหและแกปญหาเบื้องตน โดยอาศัยตัวอยางและกรณีศึกษาทฤษฎีการ

ตัดสินใจภายใตความไมแนนอนของขอมูล 

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) 

การวิเคราะหความแปรปรวน การทดลองแบบมีผลกระทบเพียงตัวเดียว บลอคคอมพลีตแรนด

อมไมส และลาตินสแควร ผลกระทบท่ีแนนอนและการสุมตัวอยาง การ ทดลองแบบแฟคตอเรียล การออกแบบ

เนสตและสปตพล็อต หลักการของคอนฟาวนิ่ง แฟรคเชอนัล ของคาเฉลี่ยและคาความแปรปรวน  การทดลองใน

การวิเคราะหการถดถอย  และหลักเรปปลิเคชั่น  คาคาดหมายเฉลี่ยกําลังสองการเปรียบเทียบการของเรสปอนด 

เชอรเฟส เอ็กซปอเรชั่น 

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 การวิเคราะหขอมูลและการถดถอยแบบประยุกต    3(3-0-6) 

(Applied Data and Regression Analysis) 

ศึกษาและทบทวนสถิติแบบบรรยาย ปญหาการถดถอยแบบงายๆ และแบบหลายๆ ตัว  แปรท้ังแบบเชิงเสนและ

แบบท่ีไมเปนเชิงเสนการถดถอยแบบโพลิโนเมียล  การถดถอยแบบสเตปไวซ หลักการของความสัมพันธรวม การ

ทดสอบสมมติฐานและมัลติโคลิเนียรริตี้ เทคนิคของการนําเอาไปใชงาน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
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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 สถิติประยุกตในการควบคุมคุณภาพ      3(3-0-6)

   (Applied Statistics in Quality Control) 

การประยุกตการสุมตัวอยาง และเทคนิคการทดสอบอายุการใชงานในการทดสอบคุณภาพของ

ผลผลิต โดยเนนหนักไปในดานการหาจํานวนสุมตัวอยางท่ีดีท่ีสุด ขอกําหนดในการใชงานมาตรฐานทางทหารและ

กฎเกณฑทางราชการ วิธีการทางสถิติของทากูชิตรวจสอบการวิจัยแบบใหมๆ ในการประยุกตหลักการของความ

นาจะเปนท่ีใชและสถิติในการควบคุมคุณภาพ และการประยุกตใชงานทางดานการหาคาดีท่ีสุดในการตรวจสอบ

และปรับปรุงคุณภาพวิธีการทากูชิ 

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 เทคนิคการพยากรณ       3(3-0-6) 

(Forecasting Techniques) 

เครื่องมือพ้ืนฐานการพยากรณ การพยากรณเชิงคุณภาพ วิธีอนุกรมเวลาและวิธีเชิงสาเหตุ การ

เลือกและการประเมินวิธีการพยากรณท่ีเหมาะสม หลักการเบื้องตนเทคนิคการพยากรณข้ันสูง การใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรดานการพยากรณและกรณีศึกษา 

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 การออกแบบการวางผังอุปกรณและตําแหนงท่ีตั้ง    3(3-0-6) 

(Design of Facility Layout and Locations) 

กฏเกณฑเรื่องการผลิต การจัดตําแหนงและแผนผัง ระบบการจัดการวัสดุ  ระบบคลังสินคา

และจัดเก็บ  การสรางตัวแบบ การออกแบบ การวิเคราะหและเทคนิคการแกปญหา   

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) 

การเรียงลําดับและการจัดงานแบบคงท่ีหรือเชิงสุม  ปญหาท่ีเก่ียวกับหนึ่งหรือหลายเครื่องจักร 

ปญหาการจัดงานในระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม เชน ระบบการผลิตแบบยืดหยุน และระบบการจัดการวัสดุดวย

คอมพิวเตอร การวัดและตัดสินประสิทธิภาพของเทคนิคการแกปญหาแบบตางๆ การจัดงานในรูปโครงงานเชนขอ

ไดเสียระหวางสมดุลของระยะเวลาและคาใชจาย การจัดระดับ และขอจํากัดของทรัพยากร 

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 ทฤษฎีสินคาคงคลัง         3(3-0-6) 

   (Inventory Theory) 

ศึกษาและวิเคราะหรูปแบบของสินคาคงคลัง โดยจะเนนหนักถึงการวิเคราะหคาใชจาย

พยากรณความตองการของสินคา เวลานํา การสั่งยอนหลัง จํานวนการสั่งสินคาแบบคงท่ีหรือเปลี่ยนแปลงตาม

เวลาความตองการสินคาแบบสโตแคสติก ระบบสินคาหลายๆ ชนิดและหลายๆ ระดับ หลักการของเอ็มอาร พี 

และ เจ ไอ ที ในการบริหารระบบสินคาคงคลังพรอมกับกรณีศึกษา 

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  ระบบการผลิตและอุตสาหกรรมสมัยใหม     3(3-0-6) 

    (Modern Production & Industrial Systems) 

    ความรูองครวมเก่ียวกับกิจกรรมท่ีเปนไปตามหนาท่ีท่ีทําในแหลงผลิต และขอมูลท่ีเก่ียวของกับ

กิจกรรมเหลานั้นเทคนิคการสรางตัวแบบ และวิธีการแกปญหาสําหรับระบบการผลิต 

    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. 
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01206555  การจัดการโครงงานเชิงวิศวกรรม      3(3-0-6) 

    (Engineering Project Management) 

โครงสรางขององคกรในการบริหารโครงการ การวางแผนโดยใชโครงขายงานการจัดตารางเวลา

สําหรับจัดลําดับกิจกรรมในโครงการโดยพิจารณาถึงระยะเวลา คาใชจายแรงงานและทรัพยากรอ่ืนๆ การสราง

ฐานขอมูลสําหรับการบริหารโครงการ การจัดการงบประมาณหมุนเวียนในโครงการ และเทคนิคการควบคุมและ

ดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการจัดการโครงงานมาตรฐาน การจดัการโครงการแบบเวอรชวล และการจัดการ

โครงการระหวางประเทศ 

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  การจัดการคุณภาพข้ันสูง       3(3-0-6) 

    (Advanced Quality Management) 

การนิยาม ปรัชญาและแนวความคิดดานการจัดการคุณภาพ การควบคุมกระบวนการดวยวิธี

ทางสถิติระบบประกันคุณภาพ การตรวจสอบทางดานคุณภาพ การจัดการคุณภาพสมัยใหมในอุตสาหกรรมชั้นนํา

การดําเนินการและการบริหารกิจกรรมกลุมคิวซี 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) 

ความสําคัญและนิยามของผลิตภาพการวัดและวิเคราะหผลิตภาพ ผลิตภาพในรูปของมูลคาเพ่ิม

เทคนิคและวิธีการเพ่ิมผลิตภาพรูปแบบจําลองของการเพ่ิมผลิตภาพการจัดองคการและการบริหารผลิตภาพ การ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมผลผลิตการจัดการผลิตภาพแบบเต็มรูป กรณีศึกษาดานการจัดการผลิตภาพ 

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.  
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01206558  เศรษฐศาสตรวิศวกรรมข้ันสูง      3(3-0-6)

    (Advanced Engineering Economics) 

ระบบบัญชีสารสนเทศในงานวิศวกรรม การประยุกตคณิตศาสตรชั้นสูงในการวิเคราะหตัวแบบ

ของปญหาทางเศรษฐศาสตรวิศวกรรมการประยุกตวิธีเชิงปริมาณในการตัดสินใจแบบขอมูลแนนอนและไมแนนอน

การวิเคราะหทางเลือกในกรณีท่ีมีหลายจุดมุงหมายท่ีตองพิจารณา 

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.  

 

01206559  วิศวกรรมโลจิสติกส       3(3-0-6) 

    (Logistics Engineering) 

    การรวมเขาดวยกันระหวางการสนับสนุนเชิงโลจิสติกกับกระบวนการทางวิศวกรรมระบบ การ

ออกแบบและการใชระบบภายในวงจรชีวิต การวิเคราะหปญหาทางโลจิสติกสในแงความเชื่อถือได ความสามารถ

ในการรักษา ปจจัยมนุษยและกรอบความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร 

    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 การวางแผนการผลิตและควบคุมสินคาคงคลัง    3(3-0-6) 

    (Production Planning and Inventory Control) 

ภาพรวมและความสําคัญของการวางแผนการผลิตและควบคุมสินคาคงคลั งเทคนิคการจําลอง

วิธีการแกปญหา ระบบการผลติแบบใหม กรณีศึกษาปญหาวางแผนการผลิตและควบคุมสินคาคงคลัง 

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 ซ่ึงสงผล

กระทบตอความเปนไปไดในการปฏิบัติงาน การคํานวณตนทุนในวัฏจักรชีวิต การออกแบบเพ่ือความเชื่อถือได

ความสามารถในการคงสภาพความสามารถในการรองรับมนุษยปจจัยและความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรการ

ประยุกตวิธีเชิงปริมาณเพ่ือการจัดการงานวิศวกรรมระบบ 
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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.  

 

01206564  ระบบการผลิตแบบผสมผสาน      3(3-0-6)

    (Integrated Manufacturing Systems) 

    การประยุกตและประโยชนของวิศวกรรมควบขนาบแนวคิดการผลิตแบบบูรณาการดวย

คอมพิวเตอร การออกแบบและการผลิตโดยใชคอมพิวเตอรชวย การโปรแกรมเพ่ือการควบคุมเชิงตัวเลขดวย

คอมพิวเตอร ระบบการผลิตแบบยืดหยุน การเชื่อมตอกระบวนการดวยคอมพิวเตอร การเฝาสังเกตสภาพ

กระบวนการและเครื่องมือ การควบคุมคุณภาพใชคอมพิวเตอรชวย ระบบการประกอบ สายการประกอบ การจัด

สมดุลสายการประกอบ การออกแบบเพ่ือการผลิต การตอประสานระหวางมนุษยและเครื่องจักรในระบบการผลิต 

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  การวิเคราะหและควบคุมกระบวนการ     3(3-0-6)

     (Process Analysis and Control) 

การไหลเชิงดําเนินงานตอการปฏิบัติงานองคกร การออกแบบการไหลเชิงดําเนินงานในเง่ือนไข

การทํางานท่ีแตกตาง การวัดผลการปฏิบัติงานของการไหลเชิงดําเนินการ การวิเคราะหการไหลเชิงดําเนินงาน การ

จําลองการไหลเชิงดําเนินงาน 

Operational flow on organizational performance, operational flow design in 

different working conditions, performance measurement of operational flow, operational flow 

analysis, operational flow simulation.  

 

01206571 การสรางแบบจําลองเรขาคณิต      3(3-0-6) 

(Geometric Modeling)                

แนวคิดและเครื่องมือสําหรับการออกแบบและประยุกตใชระบบ การสรางแบบจําลอง

เรขาคณิตแบบ 3 มิติสําหรับเสนโคง พ้ืนผิว และทรงตัน การแทนแบบเรขาคณิตและเชิงเทคโนโลยีของวัตถุสามมิติ

การแทนแบบเสนโคงและพ้ืนผิว ข้ันตอนวิธีเรขาคณิตและการดําเนินการบนเสนโคง พ้ืนผิว และทรงตัน การบูรณ

นาการระหวางการสรางแบบจําลองเรขาคณิตและคอมพิวเตอรเพ่ือชวยการผลิต 
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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. 

  

01206581  การวิจัยการดําเนินงานสําหรับวิศวกรรมระบบราง    3(3-0-6) 

    (Operations Research in Railway Engineering) 

การประยุกตทฤษฎีการวิจัยการดําเนินงานสําหรับอุตสาหกรรมราง การวางแผนอัตรากําลัง

โครงสรางพ้ืนฐาน การออกแบบตารางเดินรถท่ีเหมาะสมการวางแผนการใชงานและคํานวนอัตราการใชประโยชน

ขบวนรถ การจัดตารางการทํางานของพนักงานเดินรถ 

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  การซอมบํารุงรางสําหรับวิศวกรรมระบบราง    3(3-0-6)

    (Track maintenance for Railway Engineering)                                     

องคความรูและหนาท่ีของสวนประกอบของราง การเสื่อมสภาพของราง การตรวจสอบคุณภาพ

ของรางเครื่องมือและวิธีการในการซอมบํารุงราง การซอมบํารุงเชิงปองกันราง การวางแผนควบคุมและจัด

ระบบงานซอมบํารุงรางการประเมินผลระบบงานซอมบํารุงราง 

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(1-0-2)

    (Research Methods in Industrial Engineering) 

หลักการและระเบียบวิธีการวิจัยทางวิศวกรรมอุตสาหการ การวิเคราะหปญหาเพ่ือกําหนด

หัวของานวิจัยวิธีรวบรวมขอมูลเพ่ือการวางแผนการวิจัย การกําหนดตัวอยางและเทคนิควิธีการ การวิเคราะหแปร

ผลและการวิจารณผลการวิจัย การจัดทํารายงานเพ่ือการนําเสนอในการประชุมและการตีพิมพในวารสารวิชาการ 

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.      
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01206596  เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ     1-3 

    (Selected Topics in Industrial Engineering) 

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการในระดับปริญญาโท หัวขอเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแตละ

ภาคการศึกษา 

Selected topics in industrial engineering at the master’s degree level, topics are 

subjected to change in each semester. 

  

01206597 สัมมนา         1,1  

 (Seminar) 

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางวิศวกรรมอุตสาหการในระดับปริญญาโท 

 Presentation and discussion on current interesting topics in industrial 

engineering at the master’s degree level.  

 

01206598 ปญหาพิเศษ        1-3 

 (Special Problems) 

 การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมอุตสาหการ  ระดับปริญญาโท  และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

 Study and research in industrial engineering at the master’s degree level, 

compile a written report.  

 

01206599  วิทยานิพนธ        1-12 

 (Thesis) 

 วิจัยในระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ 

 Research at the master’s degree leveland compile ito a thesis.  
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รายวิชาท่ีเปนรหัสวิชานอกหลักสูตร 

 

01222522 การออกแบบและการจัดการโซอุปทาน     3(3-0-6) 

 (Supply Chain Design and Management) 

 กลยุทธการกระจายสินคา กลยุทธการจัดหาและการผลิต โครงขายสารสนเทศ การวางแผน

และการกําหนดการ การจัดการวัสดุคงคลัง การจัดการขนสง คลังสินคาและการขนถาย การประเมินผลการ

ดําเนินงานและการเงินการจัดการโซอุปทานอยางยั่งยืน กรณีศึกษาการจัดการโซอุปทาน 

Distribution strategy. Procurement and manufacturing strategies. Information 

network. Planning and scheduling. Inventory management. Transportation management. 

Warehousing and material handling. Performance and financial assessment. Sustainable supply 

chain. Supply chain management. Case studies. 

 

01222542 การจัดการสําหรับวิศวกร       3(3-0-6)   

 (Management for Engineers) 

การวางแผน การประสานงานและการวิเคราะหดานการจัดการ ลักษณะของทฤษฎีหลักและ

แนวคิดสําหรับการจัดการท่ีดีข้ึน หนาท่ีการจัดการและการออกแบบกระบวนการการจัดการ 

Planning, coordination, and analysis in management. Aspects of key theories 

and concepts for better management.  Management functions and designing a management 

process. 

 

01222544 การบัญชีการเงินและการจัดการสําหรับวิศวกร    3(3-0-6)   

 (Financial and Managerial Accounting for Engineers) 

 หลักการบัญชีรายงานทางการเงิน การวิเคราะหธุรกรรมทางการเงิน การวิเคราะหงบการเงิน

การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการดานการเงินและกรณีศึกษา 

 Principles of accounting; financial reports. Financial transaction analysis. 

Financial statement analysis. Financial project feasibility analysis and case studies. 
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01222545 การจัดการตนทุนสําหรับวิศวกร      3(3-0-6)   

 (Cost Management for Engineers) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01222544 

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการตนทุน การคิดตนทุนและการจัดการตนทุนตามกิจกรรม การ

วางแผนการจัดการตนทุน ระบบการจัดการตนทุน การควบคุมการดําเนินงานโดยงบประมาณแบบยืดหยุนและ

ตนทุนมาตรฐาน การควบคุมการจัดการโดยการประเมินการปฏิบัติงาน 

Cost management  concepts.Activity-based costing and management. Cost 

management planning. Cost management systems. Operational control through flexible 

budgeting and standard costing. Management control through performance evaluation. 


