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 รายวิชา 

 ก.วิชาเอก  ไมนอยกวา                           24 หนวยกิต 

 - สัมมนา        2     หนวยกิต 

  01236597 สัมมนา      1,1   

    (Seminar)   

 - วิชาเอกบังคับ       1  หนวยกิต 

  01236591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมอุตสาหการและ  1(1-0-2) 

    การจัดการวิศวกรรม       

    (Research Methodology in Industrial Engineering and  

    Engineering Management)   

 - วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา      21  หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาดังตอไปนี้ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 

 01236511 สถิติวิเคราะหสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

 (Statistical Analysis for Engineers) 

01236512  วิศวกรรมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 3(3-0-6) 

  (Data Engineering and Analytics) 

01236513 การพัฒนาแบบจําลองการดําเนินงานในหวงโซอุปทาน 3(3-0-6) 

  (Operations Modelling in Supply Chain)  

01236514 การจัดการการดําเนินงานสําหรับงานบริการ 3(3-0-6) 

  (Service Operations Management) 

01236515 การจําลองสถานการณระบบ 3(3-0-6) 

  (Systems Simulation)  

01236521 การออกแบบและการวิเคราะหระบบการผลิต 3(3-0-6) 

  (Design and Analysis of Manufacturing Systems)  

01236522  วิศวกรรมระบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ 3(3-0-6) 

 (Systems Engineering and Product Development) 

01236523 การวางแผนการผลิตและการจัดการสินคาคงคลัง 3(3-0-6) 

  (Production Planning and Inventory Management)  

01236531 การบริหารกลยุทธและคุณภาพ 3(3-0-6) 

  (Strategy and Quality Management)  

01236541 บัญชีสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

  (Accounting for Engineers) 
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01236542 ภาวะผูนําและการเปนผูประกอบการสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

  (Leadership and Entrepreneurship for Engineers)  

01236596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการวิศวกรรม 3(3-0-6) 

  (Selected Topics in Industrial Engineering and Engineering Management) 

01236598 ปญหาพิเศษ 1-3 

  (Special Problems)  

  

ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา       12 หนวยกิต 

01236599 วิทยานิพนธ 1-12 

 (Thesis) 

 

หลักสูตร แผน ข จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

 โครงสรางหลักสูตร 

ก.วิชาเอก    ไมนอยกวา                          30 หนวยกิต 

 - สัมมนา         2     หนวยกิต 

 - วิชาเอกบังคับ        1 หนวยกิต 

 - วิชาเอกเลือก   ไมนอยกวา        27 หนวยกิต 

  ข. การศึกษาคนควาอิสระ       6 หนวยกิต 

 

รายวิชา 

 ก.วิชาเอก    ไมนอยกวา                       30 หนวยกิต 

 - สัมมนา        2     หนวยกิต 

  01236597 สัมมนา      1,1   

    (Seminar)   

  - วิชาเอกบังคับ        1  หนวยกิต 

  01236591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมอุตสาหการและ  1(1-0-2) 

    การจัดการวิศวกรรม     

    (Research Methodology in Industrial Engineering and  

    Engineering Management)  
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  - วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา      27 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาดังตอไปนี้  ไมนอยกวา 27 หนวยกิต 

01236511 สถิติวิเคราะหสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

 (Statistical Analysis for Engineers) 

01236512 วิศวกรรมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 3(3-0-6) 

  (Data Engineering and Analytics) 

01236513 การพัฒนาแบบจําลองการดําเนินงานในหวงโซอุปทาน 3(3-0-6) 

  (Operations Modelling in Supply Chain)  

01236514  การจัดการการดําเนินงานสําหรับงานบริการ 3(3-0-6) 

 (Service Operations Management) 

01236515 การจําลองสถานการณระบบ 3(3-0-6) 

 (Systems Simulation)  

01236521 การออกแบบและการวิเคราะหระบบการผลิต 3(3-0-6) 

 (Design and Analysis of Manufacturing Systems)  

01236522 วิศวกรรมระบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ 3(3-0-6) 

 (Systems Engineering and Product Development) 

01236523 การวางแผนการผลิตและการจัดการสินคาคงคลัง 3(3-0-6) 

 (Production Planning and Inventory Management)  

01236531 การบริหารกลยุทธและคุณภาพ 3(3-0-6) 

 (Strategy and Quality Management)  

01236541 บัญชีสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

 (Accounting for Engineers)  

01236542 ภาวะผูนําและการเปนผูประกอบการสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

 (Leadership and Entrepreneurship for Engineers)  

01236596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 (Selected Topics in Industrial Engineering and Engineering Management) 

01236598 ปญหาพิเศษ 1-3 

 (Special Problems)  

 

ข. การศึกษาคนควาอิสระ   6 หนวยกิต 

01236595 การศึกษาคนควาอิสระ 3,3 

 (Independent Study)  
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ตัวอยางแผนการศึกษา 

 

แผน ก แบบ ก 2 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต 

(ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ-ชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง) 

01236591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมอุตสาหการและ

การจัดการวิศวกรรม 

1(1-0-2) 

 วิชาเอกเลือก 9(- -) 

 รวม 10(--) 

 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต 

(ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ-ชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง) 

01236597 สัมมนา 1 

 วิชาเอกเลือก 9(- -) 

 รวม 10( - -) 

 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต 

(ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ-ชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง) 

01236597 สัมมนา 1 

01236599 

 

วิทยานิพนธ 

วิชาเอกเลือก 

6 

3(- -) 

 รวม 10( - -) 

 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต 

(ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ-ชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง) 

01236599 วิทยานิพนธ 6 

 รวม 6 
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แผน ข 

 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต 

(ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ-ชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง) 

01236591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมอุตสาหการและ

การจัดการวิศวกรรม 

1(1-0-2) 

 วิชาเอกเลือก 9(- -)  

 รวม 10(- -) 

 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต 

(ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ-ชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง) 

01236597 สัมมนา 1 

 วิชาเอกเลือก 9(- -) 

 รวม 10(- -) 

 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต 

(ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ-ชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง) 

01236597 

01236595 

สัมมนา 

การศึกษาคนควาอิสระ 

1 

3 

 วิชาเอกเลือก 9(- -) 

 รวม 13( - -) 

 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต 

(ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ-ชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง) 

01236595 การศึกษาคนควาอิสระ 3 

 รวม 3 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

01236511 สถิติวิเคราะหสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

 (Statistical Analysisfor Engineers)   

 ตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปนแบบไมตอเนื่อง การแจกแจงความนาจะเปนแบบตอเนื่องการ

ประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหการถดถอย การออกแบบการทดลองเบื้องตน 

 Random variable. Discrete probability distributions. Continuous probability 

distributions. Estimation. Hypothesis testing. Regression analysis. Introduction to design of 

experiment. 

 

01236512 วิศวกรรมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 3(3-0-6) 

 (Data Engineering and Analytics)   

การปรับขอมูลใหอยูในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับการวิเคราะห/การทําความสะอาดขอมูล  การวิเคราะห

เชิงพรรณนา การวิเคราะหเชิงพยากรณ การวิเคราะหเชิงแนะนํา การประยุกตใชปญญาประดิษฐในการตัดสินใจ 

Data wrangling/Data cleaning. Descriptive analytics. Predictive analytics. Prescriptive 

analytics. Applications of artificial intelligence in decision making. 

 

01236513 การพัฒนาแบบจําลองการดําเนินงานในหวงโซอุปทาน 3(3-0-6) 

 (Operations Modelling in Supply Chain)   

แบบจําลองเชิงปริมาณท่ีใชในการกําหนดรูปแบบปญหาดานการจัดการ การประยุกตใชการวิเคราะห

เชิงปริมาณและคอมพิวเตอรสําหรับการตัดสินใจในปญหาการดําเนินงาน การจัดการแถวคอย การจัดการโซ

อุปทานการจัดการโลจิสติกส 

Quantitative models used in formulating managerial problems. Application of 

quantitative analysis and computers for decision making in operations problems. 

Queue management. Supply chain management.Logistics management.   

 

01236514 การจัดการการดําเนนิงานสําหรับงานบริการ 3(3-0-6) 

 (Service Operations Management)  

ความแตกตางระหวางการดําเนินงานภาคการบริการกับภาคการผลิต การวิเคราะหการตัดสินใจใน

การวางแผนการสงมอบสินคาในธุรกิจการบริการ การระบุกิจกรรมเพ่ือบริหารธุรกิจการบริการ การวางแผนกําลัง

การใหบริการการวางแผนพ้ืนท่ีใหบริการ การวางแผนการจัดการ การวางแผนสินคาคงคลัง 
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Differences between service operations and manufacturing operations. Decision 

analysis in planning the product delivery process in a service company. Identifying the activities 

undertaken to manage operations in a service organization. Capacity planning. Service facility 

planning. Operation planning. Inventory planning.  

 

01236515 การจําลองสถานการณระบบ 3(3-0-6) 

 (Systems Simulation) 

การจาํลองสถานการณระบบและสเปรดชีท การแจกแจงความนาจะเปนท่ีนิยมใชท้ังในกรณีท่ีมีขอมูล

และไมมีขอมูล การวัดคาความผิดพลาดและความเสี่ยง การวิเคราะหความไวและการสรางตัวแบบความเสี่ยง การ

สรางตัวแปรสุม ตัวแบบการจําลองสถานการณสําหรับธุรกิจท่ีหลากหลาย การรายงานผลการจําลองสถานการณ 

Spreadsheet and systems simulation. Selecting probability distributions with and 

without data. Measures of risk and error. Sensitivity analysis and risk modelling. Random-variate 

generation. Simulation models for various types of business. Reporting simulation results. 

 

01236521 การออกแบบและการวิเคราะหระบบการผลิต 3(3-0-6) 

 (Design and Analysis of Manufacturing Systems)   

การเชื่อมโยงระบบการผลิตกับยุทธศาสตรขององคกรเพ่ือการแขงขันทางธุรกิจ  ตัวชี้วัดหลักในระบบ

การผลิต  การออกแบบและจัดการระบบการผลิตประเภทสายประกอบ  การออกแบบและจัดการระบบการผลิต

ประเภทเซลล  การออกแบบและจัดการระบบการผลิตประเภทยืดหยุน  การออกแบบและจัดการระบบการผลิต

ประเภทสายพาน  อุปกรณอัตโนมัติและเครื่องมือทางสถิติท่ีใชควบคุมคุณภาพ การพัฒนาทักษะคนงานผานการ

จัดการความรู  การประเมินศักยภาพระบบการผลติและการควบคุมความแปรปรวนในกระบวนการ  

Linking manufacturing system with organization strategy for business competition. 

Major performance indices in manufacturing systems. Design and management of the assembly 

line manufacturing system. Design and management of the cell manufacturing system. Design 

and management of the flexible manufacturing system. Design and management of the 

conveyor-type manufacturing system. Automation equipment and statistical tools for quality 

control. Human resource skill development via knowledge management. Assessment of 

manufacturing systems and variance control in processes.   
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01236522 วิศวกรรมระบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ 3(3-0-6) 

 (Systems Engineering and Product Development) 

วงจรชีวิต วิศวกรรมควบขนาน วิศวกรรมระบบสําหรับการออกแบบระบบสําหรับผลิตภัณฑ การ

บริการ และระบบการจัดการกระบวนการ พลวัตระบบ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ การวิเคราะหความตองการ

ของลูกคา การออกแบบประสบการณของผูใชงาน การออกแบบเพ่ือความนาเชื่อถือของระบบ การซอมบํารุง 

ระบบสนับสนุนโลจิสติกส ปจจัยมนุษย ความเปนไปไดในทางเศรษฐศาสตร การจัดการความเสี่ยงในกระบวนการ

ออกแบบผลิตภัณฑใหม 

Life-cycle. Concurrent engineering. System engineering for system design for 

products, services, and management-based systems. System dynamic. Design thinking process. 

Customer need analysis.User experience design. Design for system reliability. Maintainability.  

Logistic supportsystem. Human factors. Economic feasibility. Risk management in new product 

development process. 

 

01236523 การวางแผนการผลิตและการจัดการสินคาคงคลัง 3(3-0-6) 

 (Production Planning and Inventory Management)   

การจัดการระบบการผลิตและสินคาคงคลัง การวิเคราะหอนุกรมเวลา การวางแผนสินคาคงคลังและ

การผลิตรวม การจัดตารางการผลิตหลัก การวางแผนความตองการวัสดุและสินคาคงคลัง การวางแผนความ

ตองการกําลังการผลิต การควบคุมสินคาคงคลัง การจัดลําดับงานและตารางการผลิต 

Management of production and inventory systems.Time series analysis. Inventory 

and aggregate planning. Master production scheduling. Materialre quirement and inventory 

planning. Capacity requirement planning. Inventory control. Job sequencing and scheduling.  

 

01236531 การบริหารกลยุทธและคุณภาพ 3(3-0-6) 

 (Strategy and Quality Management)   

การจัดการการวางแผนเชิงกลยุทธ การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรบุคคล ความเปนผูนํา

ทางดานคุณภาพ สารสนเทศและการวิเคราะหขอมูล ความเปนผูนําผานคุณภาพ กุญแจสูการปรับปรุงคุณภาพ

อยางตอเนื่อง การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ การเทียบหมุด การใหความสําคัญกับลูกคาและความพึงพอใจของ

ลูกคา  ความสัมพันธระหวางผูซ้ือและผูสงมอบในระบบการจัดการคุณภาพเชิงรวม 

Strategic planning management. Human resource development and management. 

Leadership in quality. Information and data analysis. Leadership through quality. Keys to 

continuous quality improvement. Statistical process control. Benchmarking. Customer focus and 

satisfaction.B uyer-supplier relationship in total quality management. 
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01236541 บัญชีสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

 (Accounting for Engineers)   

 หลักการบัญชี วงจรบัญชีและการบันทึกบัญชี การปรับขอมูลทางบัญชี การวิเคราะหรายงานทาง

การเงินโปรแกรมทางบัญชีและระบบบริหารสินทรัพย การบันทึกบัญชีในโปรแกรมทางบัญชี การบันทึกบัญชีของ

ธุรกิจรานคาปลีก 

 Principles of accounting. Account cycle and entry recording. Financial data 

adjustment. Financial statement analysis. Accounting programs and asset management system. 

Entry recording in an accounting program. Entry recording for retailing business.   

 

01236542 ภาวะผูนําและการเปนผูประกอบการสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

 (Leadership and Entrepreneurship for Engineers)   

ทัศนคติแกปญหาเชิงวิศวกรรม จิตวิทยาของผูนํา ผลกระทบของการสื่อสารดวยวัจนภาษาและอวัจน

ภาษา การสรางทีม วิธีคิดของผูประกอบการ การพัฒนาแผนทางธุรกิจของผลิตภัณฑเชิงนวัตกรรม การสรางธุรกิจ

ใหม กลยุทธการตลาดและการขายสําหรับผูประกอบการ  ขอผิดพลาดในการสรางธุรกิจใหม 

Engineering problem solving mindset. Psychology of a leader. Impact of verbal and 

non-verbal communication. Team building. Entrepreneurial mindset. Developing a business  

plan for innovation products. Creating a new business. Marketing and sales strategies for 

entrepreneur. Lessons learned from startups. 

 

01236591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการวิศวกรรม 1(1-0-2) 

 (Research Methodology in Industrial Engineering and Engineering Management) 

หลักการและระเบียบวิธีการวิจัยทางวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการวิศวกรรม การวิเคราะห

ปญหาเพ่ือกําหนดหัวของานวิจัย การรวบรวมขอมูลเพ่ือการวางแผนการวิจัย การกําหนดตัวอยางและเทคนิค

วิธีการ  การวิเคราะหผลการแปลผลและการวิจารณ  ผลการวิจัย การจัดทํารายงานการนําเสนอการเตรียมการ

สําหรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ 

Research principles and methods in industrial engineering and engineering 

management. 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. Preparation for journal publication. 
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01236595 การศึกษาคนควาอิสระ 3,3 

 (Independent Study)  

 การศึกษาคนควาดวยตนเองในหัวขอท่ีนาสนใจในระดับปริญญาโท การเรียบเรียงเปนรายงาน 

 An independent study on an interesting topic at the master’s degree level. 

Compilinginto a written report. 

 

01236596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 (Selected Topics in Industrial Engineering and Engineering Management)  

 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการวิศวกรรมในระดับปริญญาโท หัวขอเรื่อง

เปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา 

 Selected topics in industrial engineering and engineering management at the 

master’s degree level. Topics are subject to change in each semester. 

 

01236597 สัมมนา     1 

 (Seminar)  

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการวิศวกรรมในระดับ

ปริญญาโท 

Presentation and discussion of interesting topics in industrial engineering and 

engineering management at the master’s degree level. 

 

01236598 ปญหาพิเศษ  1-3 

 (Special Problems)  

การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการวิศวกรรมในระดับปริญญาโทและเรียบ

เรียงเขียนเปนรายงาน 

Study and research in industrial engineering and engineering management at the 

master’s degree level and compiling into a written report. 

 

01236599 วิทยานิพนธ     1-12 

 (Thesis)  

 วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ 

 Research at the master’s degree level and compiling into a thesis. 


