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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1 ระบุรหัส
:
1.2 ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)
: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Engineering Program in Industrial and Manufacturing Systems Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต)
(ภาษาอังกฤษ)
: Master of Engineering (Industrial and Manufacturing Systems Engineering)
2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต)
(ภาษาอังกฤษ)
: M.Eng. (Industrial and Manufacturing Systems Engineering)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
39 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง กาหนดเปิดสอนเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2554
เมื่อวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 146
เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2555
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) วิศวกรประจาโรงงาน
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(2)
(3)

วิศวกรบริหารการผลิตและเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ
วิศวกรออกแบบการจัดวางสายการผลิตภายในโรงงานเครื่องจักร และการบริหารระบบโซ่อุปทาน
และคลังสินค้า
9. ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ชื่อ-สกุล
(สาขาวิชา)
(ปีที่สาเร็จการศึกษา)
1. รศ.ดร.อาษา ประทีปเสน
Ph.D.(Systems Engineering)
Brunel University, (2544)
2. ผศ.ดร.สุขสันติ์ พรหมบัญพงศ์
Ph.D.(Industrial Engineering)
Ohio State University, (2533)
3. ผศ.ดร.เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์
Ph.D.(Industrial Engineering)
Oregon State University, (2544)
4. ดร.พงษ์ศักดิ์ ถึงสุข
Ph.D.(Metallurigical and Materials Engineering), Colorado School of Mines, (2544)
5. ดร.ช่อแก้ว จตุรานนท์
Ph.D.(Industrial Engineering)
Sirindhorn International Institute of
Technology, Thammasat University (2548)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ความเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอันส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้นมีรากฐานที่สาคัญอยู่ที่ต้นทุนการผลิตและ
ประสิทธิภาพของขบวนการผลิตซึ่ งมีความต้องการวิศวกรทางด้านระบบการผลิต เพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มี ความ
เจริญก้าวหน้า ซึ่งปัจจุบันการลงทุนด้านธุรกิจอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้นและเป็นไปในทิศทางบวกอย่าง
ต่อเนื่อง ความเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอันส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้นมีรากฐานที่สาคัญอยู่ที่ต้นทุนการผลิต
และประสิทธิภาพของขบวนการผลิต เพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งปัจจุบันการลงทุนด้านธุรกิจ
อุตสาหกรรมทุกภาคส่วนมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้นและเป็นไปในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการพัฒนา
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ สามารถคิดเป็นทาเป็น แก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและมีระบบตลอดจนสามารถวิเคราะห์ผลได้อย่าง
เที่ยงตรงและแม่นยาเพื่อตอบสนองในการแก้ไขปัญหาต่างๆในอุตสาหกรรม จึงต้องการบุคลากรในสาขาวิศวกรรม อุตสาหการและ
ระบบการผลิตนั้น จึงยังมีอยู่ตลอดเวลาในตลาดแรงงาน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาทางอุตสาหกรรมมีความเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชุมชนอย่างปฏิเสธไม่ได้ดังนั้น
วิศ วกรที่ ดีน อกเหนื อจากมีค วามเชี่ย วชาญทั กษะในเชิง วิ ศวกรรมแล้ วยั ง มีค วามจ าเป็น ที่จ ะต้อ งมี ความคานึง ถึ งสภาพสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม มีทักษะการสื่อสารเจรจาและมีจิตสานึกที่ดีต่อจรรณยาบรรณวิชาชีพ เพื่อสร้างผลกระทบที่น้อยที่สุดจากภาคอุตสาหกรรม
อันจะมีต่อวิถีการดาเนินชีวิตของชุมชนรอบด้าน
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกทาให้การพัฒนาหลักสูตรต้องกระทาในเชิงรุก โดยหลักสูตร
ต้อ งมี ม าตรฐานและคุ ณภาพ เพื่ อ ผลิต และพั ฒนาบุ ค ลากรด้ านวิศ วกรรมอุ ต สาหการและระบบการผลิ ต ให้ สามารถก้าวทั น การ
เปลี่ยนแปลงและมีศักยภาพในการแข่งขันได้ในระดับประเทศและสากล บุคลากรดังกล่าวจาเป็นต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติงานทั้ง
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเข้าใจถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยต้อง
ปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม
12.1.1 ดัชนีบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสาหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ
ระบบการผลิต
(1) จานวนผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
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(2) จานวนนักศึกษาที่สาเร็จตามเวลา
(3) ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาโดยเฉลี่ย
(4) จานวนงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์
12.1.2 กาหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบ่งชี้ข้างต้นทุกๆระยะเวลา 2 ปี โดยกาหนดการประเมินครั้งแรกปี 2556
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็นสถาบันวิจัย เพื่อการสร้างความเป็นเลิศในการประยุกต์
เทคโนโลยีรวมไปถึงพัฒนานวัตกรรมอีกทั้งยังเป็นภาระหนึ่งของพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือ
ต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอืน่ )
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
 หมวดวิชาบังคับ
 หมวดวิชาเลือก
 วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าวิจัย
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
 หมวดวิชาบังคับ
 หมวดวิชาเลือก
 วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าวิจัย
13.3 การบริหารจัดการ
ดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชา โดยพิจารณาในหัวข้อการเรียนการสอน การวิจัย และงบประมาณ ทั้งนี้ให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของภาควิชา
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลั กสู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการและระบบการผลิ ต มุ่ ง เน้ น ผลิ ต มหาบั ณฑิ ต ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีทักษะ และงานวิจัย ตลอดจนได้มีโอกาสศึกษาหลักสูตรทั้งในมหาวิทยาลัย และมีโอกาสนาความรู้ไป
แก้ไขปัญหาจริงในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจะเป็นผูท้ ี่สามารถคัดกรอง วิเคราะห์ปัญหาและ
คิดวิธีแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างถูกต้องเป็นระบบและวิเคราะห์ผลได้อย่างถูกต้องแม่นยา
1.2 ความสาคัญ
ในปัจจุบันกระบวนการผลิตที่ทันสมัย และการจัดการกระบวนการผลิตมีความสาคัญในการผลิตสินค้าเพื่อการแข่งขันมากขึ้น การ
แก้ปัญหาในกระบวนการผลิต จึงต้องอาศัยบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่จะรวบรวมและเสนอแนะ
แนวคิด เพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตได้ถูกต้องเหมาะสม ทันเวลา ซึ่งจะส่งผลให้สินค้าและบริการมีคุณภาพ หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต ได้จั ดทาขึ้นเพื่อผลิตวิศวกรและนักบริหาร เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการดังกล่าวข้างต้น วิศวกรที่ทางานในโรงงานจะสามารถเข้าใจถึงภาพรวมของการจัดการในด้านต่าง ๆ ของ
กระบวนการผลิต ลดปัญหาความสูญเสียที่เกิดขึ้นลงได้ นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าถึงระบบและยกระดับมาตรฐานการผลิตให้สูงขึ้น ซึ่ง
จะนาไปสู่การพัฒนาและแข่งขันที่ยั่งยืน
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในระบบการผลิตในด้านต่างๆ และการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิต เพื่อให้มีศักยภาพในการ
แข่งขันที่สูงขึ้น
(2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และสามารถคิดเป็นทาเป็น แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีระบบ
สามารถวิเคราะห์ผลและประยุกต์องค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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(3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการค้นคว้าและวิจัย และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองและต่อเนื่องตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมอุตสา - พัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานสากล
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
หการและระบบการผลิตให้
ในการใช้บัณฑิตของผู้ประกอบการ
- เนื้อหาของหลักสูตรต้องสอดคล้องกับที่
สอดคล้องกับมาตรฐานของ สกอ.
สภาวิศวกรกาหนด
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนมามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
- ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมอุตสา - พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
หการและระบบการผลิตให้
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
ในการใช้บัณฑิตของผู้ประกอบการ
สอดคล้องกับความต้องการของ
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต - ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต มี ค วามพึ ง พอใจในด้ า น
ธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงของ
ทั ก ษะ ความรู้ ความสามารถในการ
เทคโนโลยี
ทางานโดยเฉลี่ยในระดับดี
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1. วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
 วัน – เวลาราชการปกติ
 นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ) วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
2.2 คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ)...................................................................................
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ (เช่น เฉพาะนักบริหาร เฉพาะข้าราชการ)
(ระบุ).............................................................................................................................
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
(1) ความรู้และความสามารถทางคณิตศาสตร์
(2) ทักษะทางวิศวกรรม
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
จัดกิจกรรมและการเรียนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถทางคณิตศาสตร์รวมไปถึงทักษะทางวิศวกรรม
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2.5

แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนรวม
จานวนนักศึกษา
2554- 2558
2554
2555
2556
2557
2558
ชั้นปีที่ 1
50
50
50
50
50
250
ชั้นปีที่ 2
50
50
50
50
200
รวม
50
100
100
100
100
450
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
50
50
50
50
200
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
อัตราค่าเล่าเรียน
ภาคการศึกษา
ปีการศึกษา
15,000 บาท
30,000 บาท
1. ค่าบารุงการศึกษา
2. ค่าลงทะเบียน (3,000 บาท/หน่วยกิต)
27,000 บาท
54,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรของนักศึกษา
180,000 บาท/คน
รายละเอียดรายรับ

ปีงบประมาณ
2554

2555

2556

2557

2558

ค่าบารุงการศึกษา

1,500,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

ค่าลงทะเบียน

3,000,000

5,850,000

5,850,000

5,850,000

5,850,000

รวมรายรับ

4,500,000

8,850,000

8,850,000

8,850,000

8,850,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
2554

2555

ปีงบประมาณ
2556

378,000
705,000
90,000
1,507,500
2,680,000

1,393,000
1,340,000
90,000
2,964,750
5,787,750

1,393,000
1,540,000
90,000
2,964,750
5,987,750

1,393,000
1,540,000
90,000
2,964,750
5,987,750

1,393,000
1,540,000
90,000
2,964,750
5,987,750

จานวนนักศึกษา

50

100

100

100

100

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

53,610

57,878

59,878

59,878

59,878

หมวดเงิน
งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม

2557

2558

หมายเหตุ ทั้งนี้ อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................................................................
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2.8

การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ การและระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าธนบุ รี ว่ าด้ วยการศึ กษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
39
หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์)
ก. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
ข. หมวดวิชาบังคับ
12
หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือก
15
หน่วยกิต
ง. วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
แผน ข (การค้นคว้าอิสระ)
ก. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
ข. หมวดวิชาบังคับ
12
หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือก
21
หน่วยกิต
ง. การค้นคว้าอิสระ
6
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
- ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขสามหลัก
รหัสตัวอักษร มีความหมายดังต่อไปนี้
ISE
หมายถึง
วิชาในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต
LNG
หมายถึง
วิชาในคณะศิลปศาสตร์
รหัสตัวเลข
มีความหมายดังต่อไปนี้
รหัสตัวเลขหลักร้อย หมายถึง
ระดับของวิชา
เลข 1-4
หมายถึง
วิชาระดับปริญญาตรี
เลข 5
หมายถึง
วิชาระดับบัณฑิตศึกษา แต่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถเลือกเรียนได้
เลข 6 ขึ้นไป หมายถึง
วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสตัวเลขหลักสิบ หมายถึง
วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
เลข 0
หมายถึง
กลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษ
เลข 1
หมายถึง
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต
เลข 2, 3
หมา ยถึง
กลุ่มวิชาการบริหารและการจัดการ
เลข 4
หมายถึง
กลุ่มวิชาการวิเคราะห์และการตัดสินใจ
เลข 5
หมายถึง
กลุ่มวิชาโซ่อุปทาน
เลข 6
หมายถึง
กลุ่มวิชาระบบอัตโนมัติ
เลข 9
หมายถึง
กลุ่มวิชาสัมมนาและระเบียบวิธีการวิจัย วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
รหัสตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง ลาดับที่ของวิชาในกลุ่มต่าง ๆ
- รายวิชา
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
ไม่นับหน่วยกิต
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LNG 550

วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2(1-2-6)
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
LNG 600
วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับ
3(2-2-9)
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(Insessional English Course for Post Graduate Students)
หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG และ LNG 600 และ/หรือได้รับการยกเว้น ทั้งนี้ ขี้นอยู่กับระดับ
คะแนนการทดสอบและเงื่อนไขตามที่คณะศิลปศาสตร์กาหนด
ก. หมวดวิชาปรับพืน้
ไม่นับหน่วยกิต
สาหรับนักศึกษาที่มีความจาเป็นต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานตามคาแนะนาของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
ISE 501 กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
3(3-0-9)
(Industrial Manufacturing Processes)
ข. หมวดวิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
ISE 620 การบริหารการปฏิบัติการ
3(3-0-9)
(Operations Management)
ISE 640 สถิติทางวิศวกรรมขั้นสูง
3(3-0-9)
(Advanced Engineering Statistics)
ISE 642 การวิเคราะห์และการหาคาตอบทีเ่ หมาะสม
3(3-0-9)
สาหรับระบบการผลิต
(Optimization and Analysis for Manufacturing Systems)
ISE 690 สัมมนาและระเบียบวิธีการวิจัย
3(3-0-9)
(Seminar and Research Methodology)
ค. หมวดวิชาเลือก
15 และ 21 หน่วยกิต
หัวข้อพิเศษ (Special Topic)
ISE 600 หัวข้อพิเศษ 1
3(3-0-9)
(Special Topic I)
ISE 601 หัวข้อพิเศษ 2
3(3-0-9)
(Special Topic II)
ISE 602 หัวข้อพิเศษ 3
3(3-0-9)
(Special Topic III)
ISE 603 หัวข้อพิเศษ 4
3(3-0-9)
(Special Topic IV)
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต (Manufacturing Technology)
ISE 612 กรรมวิธีการผลิตอัตโนมัติ
3(3-0-9)
(Manufacturing Automation)
ISE 614 การออกแบบผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการผลิตขั้นสูง
3(3-0-9)
(Advanced Product and Process Design)
ISE 616 ระบบการผลิตอัจฉริยะ
3(3-0-9)
(Intelligent Manufacturing Systems)
กลุ่มวิชาการบริหารและการจัดการ (Management)
ISE 621 การวิเคราะห์ระบบการผลิตสมัยใหม่
3(3-0-9)
(Analysis of Modern Manufacturing Systems)
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ISE 622

การบริหารเพื่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิต
3(3-0-9)
(Competitiveness Manufacturing Management)
ISE 623 การวางแผนเชิงกลยุทธ์สาหรับการบริหารการผลิต
3(3-0-9)
(Strategic Planning for Manufacturing Management)
ISE 624 การบริหารโครงการทางเทคโนโลยี
3(3-0-9)
(Technology Project Management)
ISE 625 การบริหารคุณภาพโดยรวม
3(3-0-9)
(Total Quality Management)
ISE 626 การประกันคุณภาพขั้นสูง
3(3-0-9)
(Advanced Quality Assurance)
ISE 630 การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง
3(3-0-9)
(Risk Analysis and Management)
ISE 631 หลักการบริหารการตลาด
3(3-0-9)
(Principle of Marketing Management)
ISE 632 การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
3(3-0-9)
(Human Resources Management for Competitiveness)
ISE 633 การบริหารการเงินสาหรับวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต 3(3-0-9)
(Financial Management for Industrial and Manufacturing Systems Engineering)
กลุ่มวิชาการวิเคราะห์และการตัดสินใจ (Analysis and Decision Making)
ISE 641 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง
3(3-0-9)
(Design and Analysis of Experiment)
ISE 643 การสร้างโมเดลสาหรับตัดสินใจในการผลิต
3(3-0-9)
(Manufacturing Decision Modeling)
ISE 644 การจาลองแบบปัญหาในระบบการผลิต
3(3-0-9)
(Simulation Modeling in Manufacturing Processes)
ISE 646 การวิจัยการตลาด
3(3-0-9)
(Marketing Research)
กลุ่มวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain)
ISE 650 การจัดการโซ่อุปทาน
3(3-0-9)
(Supply Chain Management)
ISE 651 การจัดการโลจิสติกส์
3(3-0-9)
(Logistics Management)
ISE 655 การออกแบบและบริหารคลังสินค้า
3(3-0-9)
(Warehouse Design and Management)
กลุ่มกลุม่ วิชาระบบอัตโนมัติ (Automation System)
ISE 660 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-9)
(Computer in Industrial Applications)
ISE 661 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต
3(3-0-9)
(Computer-Aided Manufacturing)
นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาอื่นๆ ที่เปิดสอน ด้วยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษา
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ง. วิชาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
ISE 691 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
ISE 692 การค้นคว้าอิสระ
(Independent Studies)
3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการศึกษา ก 2 (วิทยานิพนธ์)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ISE 620
การบริหารการปฏิบัติการ
(Operations Management)
ISE 640
สถิติทางวิศวกรรมขั้นสูง
(Advanced Engineering Statistics)
ISE XXX วิชาเลือก 1
(Elective I)
รวม

12 และ 6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ISE 642
การวิเคราะห์และการหาคาตอบทีเ่ หมาะสมสาหรับ
ระบบการผลิต
(Optimization and Analysis for Manufacturing Systems)
ISE 690
สัมมนาและระเบียบวิธีการวิจัย
(Seminar and Research Methodology)
ISE XXX วิชาเลือก 2
(Elective II)
ISE XXX วิชาเลือก 3
(Elective III)
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ISE XXX วิชาเลือก 4
(Elective IV)
ISE XXX วิชาเลือก 5
(Elective V)
ISE 691
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม

6 หน่วยกิต

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
9(9-0-27)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 36
3(3-0-9)

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
12(12-0-36)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 48
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(0-6-12)
9(6-6-30)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 42
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ISE 691
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
แผนการศึกษา ข (การค้นคว้าอิสระ)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ISE 620
การบริหารการปฏิบัติการ
(Operations Management)
ISE 640
สถิติทางวิศวกรรมขั้นสูง
(Advanced Engineering Statistics)
ISE XXX วิชาเลือก 1
(Elective I)
รวม

9(0-18-36)
9(0-18-36)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 54

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
9(9-0-27)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 36

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ISE 642
การวิเคราะห์และการหาคาตอบทีเ่ หมาะสมสาหรับระบบการผลิต 3(3-0-9)
(Optimization and Analysis for Manufacturing Systems)
ISE 690
สัมมนาและระเบียบวิธีการวิจัย
3(3-0-9)
(Seminar and Research Methodology)
ISE XXX วิชาเลือก 2
3(3-0-9)
(Elective II)
ISE XXX วิชาเลือก 3
3(3-0-9)
(Elective III)
รวม
12(12-0-36)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 48
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ISE XXX วิชาเลือก 4
3(3-0-9)
(Elective IV)
ISE XXX วิชาเลือก 5
3(3-0-9)
(Elective V)
ISE XXX วิชาเลือก 6
3(3-0-9)
(Elective VI)
ISE 692
การค้นคว้าอิสระ
1(0-2-4)
(Independent Studies)
รวม
10(9-2-31)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 42
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ISE XXX วิชาเลือก 7
(Elective VII)
ISE 692
การค้นคว้าอิสระ
(Independent Studies)
รวม

3.2

3(3-0-9)
5(0-10-20)
8(3-10-29)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 42

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก.)
ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร

ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

1
2
3

รศ.ดร.อาษา ประทีปเสน
ผศ.ดร.สุขสันติ์ พรหมบัญพงศ์
ผศ.ดร.เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์

4

ดร.พงษ์ศักดิ์ ถึงสุข

5

ดร.ช่อแก้ว จตุรานนท์

Ph.D. (Systems Engineering), Brunel University
Ph.D. (Industrial Engineering), Ohio State University
Ph.D. (Industrial Engineering), Oregon State
University
Ph.D. (Metallurigical and Materials Engineering),
Colorado School of Mines
Ph.D. (Industrial Engineering), Sirindhorn
International Institute of Technology, Thammasat
University

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2553 2554 2555 2556 2557
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
8

8

8

8

8

10

10

10

10

10

8

8

8

8

8

3.2.2 อาจารย์ประจา
ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

1

ผศ.ดร.ไชยา ดาคา

2

ผศ.ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์

3

ดร.อุษณีย์ คาพูล

4

อ.สุจินต์ ธงถาวรสุวรรณ

5

อ.เจษฎา จันทวงษ์โส

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D. (Material Engineering), University of
Nottingham
Ph.D. (Industrial Engineering),
University of Washington
Ph.D. (Industrial Engineering),
Asian Institute of Technology
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล),
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
M.S. (Industrial Engineering),
University of Massachusetts

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2553 2554 2555 2556 2557
17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

8

8

8

8

8

10

10

10

10

10

14

14

14

14

14
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

1

รศ.ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงส์ทอง

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2554 2555 2556 2557 2558

Ph.D. (Industrial Engineering) ,
6
6
6
6
6
Asian Institute of Technology
2 ผศ.ดร.ธีรเดช วุฒิพรพันธ์
Ph.D. (Industrial Engineering),
Sirindhorn International Institute of Technology,
6
6
6
6
6
Thammasat University
3 ดร.กฤษดา อัศวรุง่ แสงกุล
Ph.D. (Industrial Engineering),
Sirindhorn International Institute of Technology,
6
6
6
6
6
Thammasat University
4 ผศ.ดร.ชวลิต จีนอนันต์
Ph.D. (Industrial Engineering) ,
6
6
6
6
6
Virginia Polytechnic Institute and State University
5 ดร.ภักดี มะนะเวศ
Ph.D. (Management), American University
6
6
6
6
6
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
ตามข้อกาหนดของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
รายวิชาการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์เป็นการนาเอาองค์ความรู้ทั้งหมดที่ศึกษามาใช้ในการวิเคราะห์และแก้โจทย์ทั้งด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติโดยอาจมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และมีการนาเสนอการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์แก่คณะกรรมการคุมสอบเพื่อ
พิจารณาผลงาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานร่วมกัน มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทาโครงงาน รวมไปถึงการพัฒนา
ทักษะการนาเสนอ
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
12 หรือ 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษาโดยอาจารย์ทปี่ รึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ การนาเสนอทาการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ และ
ความสามารถในการทางานของระบบที่พัฒนาขึ้นในทาการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ ความสมบูรณ์ของทาการค้นคว้าอิสระหรือ
วิทยานิพนธ์
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
รับผิดชอบ และมีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
2. หนังสือ ตาราเรียน วารสาร เป็นภาษาอังกฤษ
สร้างวินัยในตนเอง และความรับผิดชอบในการเรียนและ/ หรือการทาวิจัย โดยมีการ
รายงานความก้าวหน้าอย่างสม่าเสมอ
การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เข้าใจถึง
ผลกระทบต่างๆ และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิทางปัญญา

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการโดยคานึงความรู้สึกของผู้อื่น อย่างรอบรู้ ยุติธรรมและ
ชัดเจน มีหลักฐานและตอบสนองปัญหาตามหลักการและค่านิยมอันดี ให้ข้อสรุปที่ไวต่อความรู้สึกของผู้อนื่
(2) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อทบทวนและแก้ไข สนับสนุ นอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
(3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการทางาน
และในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เช่น การรายงาน ความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่าเสมอ
(2) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงาน และนาเสนอผลงาน ศึกษาดูงานนอกสถานที่
(3) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา การนาเสนอผลงานวิจัย ตามกาหนดระยะเวลา และ
การร่วมกิจกรรมนักศึกษา
(2) การอ้างอิงแหล่งความรู้ทนี่ ามาสนับสนุนการวิจัย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนทฤษฎีที่สาคัญและนามาประยุกต์ใน
การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี และการวิจัยอย่างลึกซึ้งในกลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์ในระดับแนวหน้า
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบนั ที่มีต่อองค์
ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
(4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับทีใ่ ช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชา รวมทั้ง
เหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดในอนาคต
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบผสมผสานกัน โดยมีการบูรณาการและเน้นการแก้ไขปัญหาเน้นหลักการทาง
ทฤษฎีและประยุกต์ทางปฏิบัติ ให้เหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามลักษณะและ
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เนื้อหาสาระของเรื่องนั้นๆ
(2) จัดให้มีการเรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง
(3) จัดให้มีการเรียนรูผ้ ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านความรู้
(1) การทดสอบประเมินผลความรู้
(2) การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
(3) การประเมินความก้าวหน้าจากรายงาน
(4) การประเมินผลงานที่ได้รับตีพิมพ์
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิในการจัดการบริบทใหม่ทไี่ ม่คาดคิดทางวิศวกรรมศาสตร์ และพัฒนาแนวคิดริเริ่ม
และสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
(2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนา
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
(4) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญ โครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการ หรือการปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยการใช้
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจยั และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้ หรือ
แนวทางการปฏิบัติที่มีอยูเ่ ดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์
(2) การอภิปรายกลุ่มวิจัย
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การนาเสนอรายงานวิจัยการนาเสนอหัวข้อในที่ประชุม
ตามคาถามวิจัย (Research Question) ที่ได้รับมอบหมายใช้แบบทดสอบ หรือสัมภาษณ์
(2) สังเกตพฤติกรรม
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ
(4) แสดงออกทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อ เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงาน และนาเสนอผลงาน
(2) การใช้กรณีศึกษา
(3) ศึกษาดูงาน และการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานในที่ประชุมกลุ่มวิจัยหรือประชุมทางวิชาการ
(2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
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(3) สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไข
ปัญหาในด้านต่าง ๆ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งใน วงการ วิชาการและชุมชนทั่วไป โดยการ
นาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการ
ค้นคว้าที่สาคัญ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงาน และนาเสนอผลงาน
(2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลองและสถานการณ์เสมือนจริง และ
นาเสนอการแก้ปัญหาทีเ่ หมาะสม
(3) การเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่
เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ที่มี
การนาเสนอต่อชั้นเรียน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สรู่ ายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาภาษาอังกฤษ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (Remedial English Course For
Post Graduate Students) 2 (1-2-6)
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนใน
หลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(Insessional English Course for Post
Graduate Students) 3 (2-2-9)

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและความ
เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และ
รับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของ
ระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรง
ต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(2) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมูค่ ณะ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิศ์ รี
ของความเป็นมนุษย์
(3) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้
ทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ต่อบุคคล
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบ
ในฐานะผูป้ ระกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบ
ในฐานะผูป้ ระกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของ
วิชาชีพวิศวกรในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2.ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางวิศวกรรมศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎี
และปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทาง
วิศวกรรมศาสตร์
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือทีเ่ หมาะสม

(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการ
ประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
3.ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และมีสรุปประเด็นปัญหา
และความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมศาสตร์
ได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุน่ ในการปรับใช้องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วย
ตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนทีห่ ลากหลาย และสามารถสนทนา
ทั้งภาษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้ความรู้ในวิชาที่ศึกษามาสื่อสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นทีเ่ หมาะสม
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ า หรือ
ในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเอง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางาน
ตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและ
ทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผูน้ าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความ

รับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน
5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานทีเ่ กี่ยวข้อง
กับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์
หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องได้อย่าง
สร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่
ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทัง้ ทางการพูด การเขียน และการ
สื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมศาสตร์เพื่อ
ประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชา

1
ISE 501 กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
(Industrial Manufacturing Processes) 3(3-0-9)
ISE 600 หัวข้อพิเศษ 1 (Special Topics I) 3(3-0-9)
ISE 601 หัวข้อพิเศษ 2 (Special Topics II) 3(3-0-9)
ISE 602 หัวข้อพิเศษ 3 (Special Topics II) 3(3-0-9)
ISE 603 หัวข้อพิเศษ 4 (Special Topics IV) 3(3-0-9)
ISE 612 กรรมวิธีการผลิตอัตโนมัติ
(Manufacturing Automation) 3(3-0-9)
ISE 614 การออกแบบผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการผลิต
ขั้นสูง (Advanced Product and Process Design) 3(3-0-9)
ISE 616 ระบบการผลิตอัจฉริยะ
(Intelligent Manufacturing Systems) 3(3-0-9)
ISE 620 การบริหารการปฏิบัติการ
(Operations Management) 3(3-0-9)
ISE 621 การวิเคราะห์ระบบการผลิตสมัยใหม่
(Analysis of Modern Manufacturing Systems) 3(3-0-9)
ISE 622 การบริหารเพื่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมการ
ผลิต (Competitiveness Manufacturing Management)
3(3-0-9)
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5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชา

1
ISE 623 การวางแผนเชิงกลยุทธ์สาหรับการบริหาร การ
ผลิต (Strategic Planning for Manufacturing
Management) 3(3-0-9)
ISE 624 การบริหารโครงการทางเทคโนโลยี
(Technology Project Management) 3(3-0-9)
ISE 625 การบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality
Management) 3(3-0-9)
ISE 626 การประกันคุณภาพขั้นสูง
(Advanced Quality Assurance) 3(3-0-9)
ISE 630 การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง
(Risk Analysis and Management) 3(3-0-9)
ISE 631 หลักการบริหารการตลาด
(Principle of Marketing Management) 3(3-0-9)
ISE 632 การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขัน (Human Resources Management for
Competitiveness) 3(3-0-9)
ISE 633 การบริหารการเงินสาหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
และระบบการผลิต (Financial Management for Industrial
and Manufacturing Systems Engineering) 3(3-0-9)
ISE 640 สถิติทางวิศวกรรมขัน้ สูง
(Advanced Engineering Statistics) 3(3-0-9)
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5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชา

1
ISE 641 การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลอง
(Design and Analysis of Experiment) 3(3-0-9)
ISE 642 การวิเคราะห์และการหาคาตอบที่เหมาะสม
สาหรับระบบการผลิต
(Optimization and Analysis for Manufacturing Systems)
3(3-0-9)
ISE 643 การสร้างโมเดลสาหรับตัดสินใจในการผลิต
(Manufacturing Decision Modeling) 3(3-0-9)
ISE 644 การจาลองแบบปัญหาในระบบการผลิต
(Simulation Modeling in Manufacturing Processes)
3(3-0-9)
ISE 646 การวิจัยการตลาด (Marketing Research)
3(3-0-9)
ISE 650 การจัดการโซ่อุปทาน
(Supply Chain Management) 3(3-0-9)
ISE 651 การจัดการโลจิสติกส์
(Logistics Management) 3(3-0-9)
ISE 655 การออกแบบและบริหารคลังสินค้า
(Warehouse Design and Management) 3(3-0-9)
ISE 660 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
(Computer in Industrial Applications) 3(3-0-9)
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5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชา

1
ISE 661 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต
(Computer-Aided Manufacturing) 3(3-0-9)
ISE 690 สัมมนาและระเบียบวิธีการวิจัย
(Seminar and Research Methodology) 3(3-0-9)
ISE 691 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 12 หน่วยกิต
ISE 692 การค้นคว้าอิสระ (Independent Studies)
6 หน่วยกิต
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5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิง
วิชาการโดยคานึงความรู้สึกของผูอ้ ื่น อย่างรอบรู้ เป็น
วิทยาศาสตร์ยุติธรรม และชัดเจน มีหลักฐานและตอบสนอง
ปัญหาตามหลักการและค่านิยมอันดีให้ข้อสรุปที่คานึงต่อ
ความรู้สึกของผู้อื่น
(2) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อทบทวนและ
แก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผอู้ ื่นใช้การวินิจฉัยทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อตนเองและผู้อนื่
(3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติ
ปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการ
ทางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
. ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ตลอดจนทฤษฎีที่สาคัญและนามาประยุกต์ใน
การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี และการวิจัยอย่างลึกซึ้งในกลุ่มวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ในระดับแนวหน้า
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์
ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบนั ที่มีต่อองค์ความรู้
ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
(4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของ
ระดับชาติและนานาชาติทอี่ าจมีผลกระทบต่อสาขาวิชา รวมทั้ง
เหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดในอนาคต
3.ทักษะทางปัญญา

(1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิในการจัดการบริบท
ใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิศวกรรมศาสตร์และพัฒนาแนวคิดริเริ่ม
และสร้างสรรค์ตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
(2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูล
ไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆโดยการบูรณาการให้เข้ากับ
องค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ทที่ ้าทาย
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์
ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนา
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะทีเ่ กี่ยวข้องในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์
(4) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญโครงการ
วิจัยค้นคว้าทางวิชาการ หรือการปฏิบตั ิการได้ด้วยตนเองโดยการ
ใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้เทคนิคการ
วิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนว
ทางการปฏิบัติที่มีอยูเ่ ดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยาก
ระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถ
ประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือ
กับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ
(4) แสดงออกทักษะการเป็นผูน้ าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส
และสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม

5. การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้
ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไข
ปัญหาในด้านต่าง ๆ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างเหมาะสมกับ
กลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและชุมชนทั่วไป โดยการ
นาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ รวมทัง้ วิทยานิพนธ์หรือโครงการ
ค้นคว้าที่สาคัญ
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1.

2.

3.

1.

2.

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ภาคผนวก จ.)
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
- การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
- การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- การทวนสอบนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสาเร็จการศึกษา เพื่อนามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการ
สอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร อาจใช้การประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ภาวการณ์ได้งานทาของมหาบัณฑิต โดยประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางาน
ทาความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของมหาบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการ
นั้น ๆ
(3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัตด้านอื่นๆ ของมหาบัณฑิตทีเ่ ข้า
ศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
(4) การประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อ
นามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
(5) มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ และ
การพัฒนาองค์ความรู้ของ นักศึกษา
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และหลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอน
แบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพื่อเป็นการพัฒนาการสอนของอาจารย์
การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้
การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือ ต่างประเทศ
หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการมีตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
เป้าหมาย
จะเป็นการบริหารจัดการแบบมืออาชีพอย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้งบดุลของหลักสูตร และ
สร้ างความพึง พอใจให้ กับ นั กศึ กษาในด้ าน
การบริ ก าร ด้ า นวิ ช าการ และสร้ า งเสริ ม
ประสบการณ์ของนักศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของอุตสาหกรรม โดยนักศึกษา
ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจาก หลั ก สู ต รต้ อ งมี
ความสามารถเป็ น ไปตามปรั ช ญาของ
หลักสูตร

การดาเนินการ
การประเมินผล
1. จัดระบบการเรียนการสอนที่ เน้นผูเ้ รียน
1. ทาแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ
เป็นศูนย์กลางและเน้นการทางานแบบการ
เกี่ยวกับการบริหารงานในหลักสูตร โดยจะ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
สอบถามในขณะที่นักศึกษายังคงศึกษาอยู่
2. จัดการให้บริการแก่นักศึกษาในด้านเอกสาร
โดยไม่ต้องรอให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษา
ประกอบการสอนและหนังสือเรียน
ก่อนเพื่อทีจ่ ะได้ทาการแก้ไขข้อบกพร่องได้
3 .เน้นการทาวิจัยในหัวข้อที่ต้องใช้เทคนิคทาง
ทันที
วิศวกรรม และเป็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จริงใน 2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เสนอแนะด้านการ
อุตสาหกรรม
บริการต่างๆ อันจะส่งผลถึงการปรับปรุง
4. จัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาเพื่อสร้าง
การบริหารงานของหลักสูตร
ความรู้จักและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษาด้วยกัน

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดทาแผนงบประมาณประจาปีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มอี ยูเ่ ดิม
ลาดับ
ชื่ออุปกรณ์
โปรแกรม ARENA
1

จานวน
1

2
3
4
2.3

โปรแกรม PRO MODEL
1
โปรแกรม SOLVER PREMIUM
1
โปรแกรม LINGO
1
การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
เป้าหมาย
การดาเนินการ
1. ให้อาจารย์และนักศึกษามีทรัพยากร 1. จัดหาครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ
และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการ
อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ต่างๆทีท่ ันต่อนวัตกรรมทาง
สอนที่จาเป็นให้เพียงพอต่อความ
เทคโนโลยีและมีความจาเป็นในห้องเรียนและในการทา
ต้องการในการเรียนการสอนและ
วิจัย
การวิจัย
2. จัดทาห้องพักชั่วคราวให้กับนักศึกษาที่มีบรรยากาศที่ดี
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รบั การ
และมีสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นในห้องพัก
ปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ทาง 3. จัดการสัมมนาทางวิชาการเพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยน
วิชาการซึ่งกันและกัน
ความรู้ทางวิชาการ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เป้าหมาย
การดาเนินการ
เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาก้าวทันต่อ 1. ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษามีการใช้เครือข่าย
ทฤษฎีและเทคโนโลยีใหม่ๆ
สื่อสารทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ได้ทราบถึงทฤษฎีและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
2. จัดหาหนังสือ วารสาร ตาราใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
รายวิชาในหลักสูตรทุกภาคการศึกษารวบรวมไว้

การประเมินผล
ทาแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึง
พอใจเกี่ยวกับทรัพยากรประกอบการ
เรียนการสอนและการวิจัย

การประเมินผล
ทาแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจเกี่ยวกับความ
เพียงพอของทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอนและ
การวิจัย
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เป้าหมาย

การดาเนินการ
เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์สามารถใช้ได้อย่าง
สะดวก
3. จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่จาเป็นสาหรับการ
เรียนการสอนให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการของ
วงการการศึกษาระดับสากล
4. ทุกภาคการศึกษาจะมีการจัดการสัมมนาภายในภาควิชา
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 4 ครั้ง สาหรับนักศึกษาและ
คณาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จาก
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม
ประชุม/สัมมนา ทั้งนี้โดยมีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ
เพื่อเป็นวิทยากร
5. ส่งเสริมอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ไปสัมมนาและ
ประชุมทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ

การประเมินผล

3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
อาจารย์ประจาต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบ
การประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้
บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่างๆมาเป็นวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษ เพื่อถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รบั ผิดชอบ มีความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยี บริหารจัดการ หรืออืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเ้ พื่อการปฏิบัติงาน
จัดอบรมให้บุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน เช่น เรื่องโครงสร้างของหลักสูตร และ การใช้สื่อการสอน เป็นต้น
5การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นกั ศึกษา
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
1. มุ่งเน้นให้คาแนะนาแก่นักศึกษาใน 1. จัดทาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้
1. ตรวจสอบความก้าวหน้าและสัมฤทธิผล
ด้านการเรียนการสอนและการทา
คาแนะนาแก่นักศึกษา
ของนักศึกษา เมือ่ สิ้นภาคการศึกษา
วิจัยอย่างถูกวิธี
2. จัดผู้ช่วยสอนโดยมีระบบการทบทวน
2. ตรวจประเมินความก้าวหน้าของนักศึกษา
2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดริเริ่ม
และสอนเสริมให้แก่นักศึกษา
ในการศึกษาค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์
ในการทากิจกรรมที่สร้างสรรค์และ 3. ส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทาง
โดยการใช้คณะกรรมการเป็นไปตาม
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
วิชาการของนักศึกษา และอาจารย์
ข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย
ประจาหลักสูตรทั้งในระดับชาติและ
3. ผลที่ได้จากการสอบถามและการสัมภาษณ์

26
เป้าหมาย

การดาเนินการ
ระดับนานาชาติ เพื่อให้สามารถสร้าง
ความรู้ที่เท่าทันกับสถาบันการศึกษา
อื่นๆทัง้ ในและนอกประเทศได้
4. จัดงบสนับสนุนการทากิจกรรมที่
สร้างสรรค์และมีประโยชน์ เช่น กีฬา
สัมพันธ์หรือการออกไปบาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคมอื่นๆ

การประเมินผล
นักศึกษาจะนามาพิจารณาใน
คณะกรรมการประจาสาขาวิชาเพื่อ
ปรับปรุง

5.2

การอุทธรณ์ของนักศึกษา
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคผนวก จ.)
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
1. จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ 1. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 1. ผลที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ต้องการของอุตสาหกรรมและ
ทุกๆ 5 ปี
ผู้ใช้บัณฑิต จะนามาวิเคราะห์ถงึ ความสามารถ
ปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 2. จัดให้มีการวัดผลและการสาเร็จ
ของนักศึกษาในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถใน
การศึกษาที่ชัดเจน
เพื่อให้เกิดแนวทางในการปรับปรุง
การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทาง 3. สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
2. ผลจากการสอบวิทยานิพนธ์ จะนามาวิเคราะห์
อุตสาหกรรม เพื่อสร้าง
บัณฑิตโดยใช้แบบสอบถาม
ถึงความสามารถของนักศึกษาในการวิเคราะห์
ความสามารถในการแข่งขันทาง
และแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดแนวทางในการ
อุตสาหกรรม
ปรับปรุง
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการด าเนิ น การของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการด าเนิน การของหลั กสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วั น หลั ง
สิน้ สุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะนาด้านการจัดการเเรียนการสอน

ปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557

2558
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557

2558

9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง





ครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ





วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่




น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จาก



คะแนนเต็ม 5.0
13. บัณฑิตมีงานทาภายใน 1 ปีหลังจากสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าร้อยละ 80



หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินกลยุทธ์และประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอนของอาจารย์
(1) จัดการประชุมในกลุ่มของคณาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมกันประเมินกลยุทธ์การสอนของอาจารย์
ในทุกรายวิชา
(2) ประเมินผลจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในทุกรายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย
วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ
พร้อมปัญหา /อุปสรรคและข้อเสนอแนะและจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจาปีการศึกษาเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมศาสตร์โดยการกาหนดตัว
บ่งชี้หลักและเป้าหมายผลการดาเนินงานขั้นต่าทั่วไป ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจากรายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดาเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจาปีการศึกษา ว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่รวมทั้งให้นาผลการ
วิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดาเนินการของหลักสูตรต่อไป
ภาคผนวก
ก. คาอธิบายรายวิชา
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-6)
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิชานี้มุ่งเน้นปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่จาเป็นของนักศึกษาเพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถเข้าเรียน วิชา LNG 600 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความมั่ นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ในด้านเนื้อหาวิชา ไม่ได้กาหนดเนื้อหาที่แน่นอน แต่
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นักศึกษามีปัญหามากที่สุด นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึก ษา
เรียนรู้การจัดการการเรียนด้วยตนเอง อันเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องพึ่งครูผู้สอน
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This course aims to instill the background language and skills necessary for undertaking LNG 600 and to raise the students’
confidence in using English. There will be no predetermined focus of the course, but instead it will concentrate on those areas where the students
are weakest and need most improvement. The classroom teaching and learning will be supported by self-directed learning to allow the students to
improve their language and skills autonomously.
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3 (2-2-9)
(Insessional English Course for Post Graduate Students)
วิชาบังคับก่อน : LNG 550 วิชาปรับพืน้ ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา or Pass grade from placement
procedure
รายวิชานี้จัดสอนเพื่อพัฒนาให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนในระดับของตนได้อย่างเหมาะสม
โดยเน้นทักษะการฝึกปฏิบัติ แม้ไม่เน้นหนักที่เนื้อหาไวยากรณ์โดยตรง แต่วิชานี้มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับความต้องการ โดยเฉพาะด้าน
การอ่านและการเขียนซึ่งนักศึกษาต้องใช้ในการทาโครงงาน ในรายวิชานักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการทาโครงงานตั้งแต่การหาข้อมูลอ้างอิง
จนถึงการเขียนรอบสุดท้าย นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การเรียนเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพื่อนาไปใช้ในการ
สื่อสารที่แท้จริงนอกห้องเรียนต่อไป
This course aims to develop English language skills relevant to mature students in Graduate Degree Programs in Engineering,
Science and Technology. It will be based on practical skills, but will not be yet another grammar course. Rather its focus will be on the real
language demands, particularly in reading and writing, faced by students in the course of their studies. It is project-focused and simulates the
stages in preparing and presenting research, from finding references to writing a final draft. The course will equip students with language
learning strategies to facilitate ongoing autonomous learning and will emphasise language use not usage, real communication not classroom
practice.
ISE 501
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
(Industrial Manufacturing Processes)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการผลิตเบื้องต้นที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม กระบวนการผลิตทางเครื่องจักรกล กระบวนการการผลิตด้านงานโลหะแผ่นและ
งานเชื่อม งานหล่อโลหะ แผนภูมิและแผนผังการผลิ ต การศึกษาเวลาของกระบวนการผลิต การศึกษาและวิเคราะห์การเคลื่อนไหว การตั้งมาตรฐาน
วิธีการทางาน การหาเวลาการผลิตจากตารางเวลา การกาหนดประสิทธิภาพการผลิต
The fundamental of manufacturing processing. Machining process. Welding and fabrication process. Foundry process. Operation
and flow process chart. Time study for manufacturing. Motion study and analysis. Working standard. Standard time. Manufacturing
performance rating.
ISE 600-603 หัวข้อพิเศษ 1 -4
3 (3-0-9)
(Special Topic I - IV)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หัวข้อพิเศษซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันในวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต
Special Topics of Current Interest in Industrial and Manufacturing Systems Engineering.
ISE 612
กรรมวิธกี ารผลิตอัตโนมัติ
3 (3-0-9)
(Manufacturing Automation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบอัตโนมัติต่างๆ ที่ใช้ในการปรับปรุงเพื่อการผลิต การผลิตและการประกอบแบบอัตโนมัติ การออกแบบส่วนประกอบสาหรับ
การประกอบอัตโนมัติ กลไกการเคลื่อนย้ายชิ้นงาน หุ่นยนต์ รถขนส่งแบบอัตโนมัติ ตัวควบคุมแบบโปรแกรม ระบบอัตโนมัติบนพื้นฐานไมโคร
โพรเซสเซอร์
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The wide spectrum of automation systems available to improve manufacturing productivity. Automated production and assembly.
Product and component design for automated assembly. Mechanization of part handling. Robots. AGV. CNC programmable controller.
Computer controllers and microprocessor-based automation systems.
ISE 614
การออกแบบผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการผลิตขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Product and Process Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิธีการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ สัมมนาเกี่ยวกับวิธีการออกแบบ การผลิต ค่าใช้จ่ายและการจัดการ นักศึกษาจับกลุ่มทางาน
ร่วมกับ วิศ วกรจากบริ ษั ทที่ มีแ ผนการผลิต และขายผลิ ต ภัณฑ์ ใหม่ การค านึ ง ถึง ทรั พ ยากรของบริษั ท บุ คลากร สิ่ง อานวยความสะดวก และ
ผลตอบแทน ในการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์
An integrated approach to the design and manufacturing of a new productใ A series of seminars addressing design methods,
manufacturing, cost, and management. Teams of students working with engineer from a company focusing in the context of the company’s
resources, personnel, facilities, ROI, etc.
ISE 616
ระบบการผลิตอัจฉริยะ
3 (3-0-9)
(Intelligent Manufacturing Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบการผลิตอัจฉริยะเบื้องต้น พื้นฐานของระบบฟัซซี่ ระบบควบคุมแบบฟัซซี่ กรณีศึกษาของระบบฟัซซี่ พื้นฐานของเครือข่าย
นิวรอล การประยุกต์ใช้เครือข่ายนิวรอล กรณีศึกษาของเครือข่ายนิวรอล ระบบนิวโรฟัซซี่
Introduction to intelligent manufacturing systems. Fundamentals of fuzzy systems. Fuzzy control systems. Case studies of fuzzy
systems. Fundamentals of neural networks. Applications of neural networks. Case studies of neural networks. Neuro-fuzzy systems.
ISE 620
การบริหารการปฏิบัตกิ าร
3 (3-0-9)
(Operations Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดเบื้องต้นของระบบการบริหารการปฏิบัติการ การวิเคราะห์การลงทุนเพื่อการผลิต โครงสร้างขององค์กรและการตัดสินใจ
การพัฒนาการผลิตและการพยากรณ์ การวางแผนและออกแบบปัจจัยสนับสนุน การควบคุมและการกาหนดตารางการผลิต การบริหาร วัสดุ การ
บริหารระบบสารสนเทศ และการบารุงรักษา
Introduction to the concept of operations management. Production investment analysis. Organization structure and decision
making. Production development and forecasting. Facility planning and design. Production scheduling and control. Materials management.
Information systems. and maintenance management.
ISE 621
การวิเคราะห์ระบบการผลิตสมัยใหม่
3 (3-0-9)
(Analysis of Modern Manufacturing Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การแบ่งประเภทของระบบการผลิต หลักการพัฒนาระบบการผลิตให้เป็นระบบสมัยใหม่ วิเคราะห์ระบบการผลิตและการผลิตแบบ
ต่างๆ เช่น เซลล์ที่เป็นเครื่องจักรแบบเดี่ยว การผลิตแบบเซลล์ การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ การผลิตแบบยืดหยุ่น สายการประกอบด้วยมือ สายการผลิต
แบบต่อเนื่อง และสายการประกอบแบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์รอบการผลิต อัตราการผลิต ประสิทธิภาพ และการจัดสมดุลสายการผลิต
Classification of manufacturing processes. A development of modern manufacturing process. Quantitative analysis of various
manufacturing such as single manufacturing cell (SMC), cellular manufacturing, flexible manufacturing, group technology, manual assembly
line, transfer lines, and automated assembly systems. Analysis of cycle time; production rate efficiency, and line balancing.
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ISE 622

การบริหารเพือ่ การแข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิต
3 (3-0-9)
(Competitiveness Manufacturing Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดการการผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเน้นที่วิธีเชิงกลยุทธ์ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การลดความสูญเสีย การคานึงถึง
ลูกค้าเป็นหลัก การบริหารแบบทันเวลาพอดี การบริหารคุณภาพโดยรวม ทฤษฎีข้อจากัด การจัดการโซ่อุปทาน การบริหารทรัพยากรของธุรกิจ
Modern manufacturing management with emphasis on the recent strategic approaches, Continuous improvement. Waste
elimination. Customer focus. Just-in-time (JIT) management. Total quality management (TQM). Theory of constraints. Supply chain
management. Enterprise resources planning.
ISE 623
การวางแผนเชิงกลยุทธ์สาหรับการบริหารการผลิต
3 (3-0-9)
(Strategic Planning for Manufacturing Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ธุรกิจการผลิตและกลยุทธ์องค์กร วิธีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ระบบการวางแผนเชิงกลยุทธ์โดยใช้วิธีการเชิงวิเคราะห์ เชิงข้อมูล และ
เชิงพฤติกรรม รวมไปถึงโมเดลสาหรับการวางแผนโดยใช้คอมพิวเตอร์
Manufacturing business and corporate strategy. Formal strategic planning methods. The analytical, informational, and behavioral
characteristics of strategic planning systems. Computer-based planning models.
ISE 624
การบริหารโครงการทางเทคโนโลยี
3 (3-0-9)
(Technology Project Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการจัดการโครงการ วิเคราะห์สิ่งที่ต้องการศึกษา การวางแผนและออกแบบโครงการ การวางแผนเครือข่าย วิธีเทคนิคการ
รักษาสมดุลของทรัพยากร การคาดการณ์และการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์และกระบวนการ งบดุล การควบคุมและลาดับขั้นตอนโครงการ การ
วิเคราะห์และการประเมินทางเทคนิคการปฏิบัติ เศรษฐศาสตร์และระบบการเงินของโครงการ การวิเคราะห์หาตัวเลือกตามลาดับขั้นสาหรับ
ทางเลือกอื่นๆของโครงการ การจัดซื้อและการทาสัญญา การดูแลโครงการ การทดสอบและการยอมรับ
Project management process. Project identification and demand analysis. Project design and planning. Network planning.
Resource balancing techniques. Product and process forecasting and evaluation. Capital budgeting. Project control. and scheduling. Technical,
operational, economic, and financial project appraisal and analyses. Analytical hierarchical choice methods for project alternatives. Procurement
and contracting, project supervision, test, and acceptance.
ISE 625
การบริหารคุณภาพโดยรวม
3 (3-0-9)
(Total Quality Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะด้านการจัดการและแนวคิด ด้านคุณภาพ กลยุทธ์เพื่อนาไปสู่การจัดการด้านคุณภาพ การมองการณ์ไกล การร่วมมือและ
ประยุกต์ใช้ในวัฒนธรรมต่างๆ เครื่องมือและกลยุทธ์สาหรับการจัดการด้านคุณภาพ การแก้ไขปัญหาและวิธีการพัฒนา
Management skills and concepts for total quality management. A strategy to quality management. Outlook. Commitment and
methods applicable in any culture, Encompasses tools and approaches for quality management, problem-solving, and improvement activities
through lectures, readings, application and participation in a workshop.
ISE 626
การประกันคุณภาพขัน้ สูง
3 (3-0-9)
(Advanced Quality Assurance)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ แนวคิดเกี่ยวกับลูกค้าและการบ่งชี้ความต้องการของลูกค้า การแปรหน้าที่ด้านคุณภาพ การประกันคุณภาพ
ในโรงงาน เช่น งานตลาด งานออกแบบ งานผลิต และงานบริการหลังการขาย การวางแผนคุณภาพและการตรวจติดตามด้านคุณภาพ การประยุกต์
หลักการและวิธีการทางสถิติกับการประกันคุณภาพ
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Quality concept. Customer concept and customer needs identification. Quality function development (QFD). Quality assurance
for industries in marketing; design, production, and after-sales. Quality planning and quality audit. Application of theory and statistical methods
for quality assurance.
ISE 630
การวิเคราะห์และบริหารความเสีย่ ง
3 (3-0-9)
(Risk Analysis and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดในการประเมินและจัดการกับความเสี่ยงประเภทต่างๆที่เกิดขึ้นในการดาเนินธุรกิจการผลิต การทาความเข้าใจกับธรรมชาติ
ของความเสี่ยง วิธีการวัดความเสี่ยง ตลอดจนเครื่องมือและวิธีการที่สามารถนามาใช้เพื่อการจัดการกับความเสี่ยงประเภทต่างๆได้อย่างสอดคล้อง
กันกับนโยบายและกลยุทธ์ของกิจการ
Concept of assessment and management of risks in manufacturing business. Understanding of the nature of risks. Risk
measurement method. Tools and approaches to manage risks according to policies and strategies of business.
ISE 631 หลักการบริหารการตลาด
3 (3-0-9)
(Principle of Marketing Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ กษาถึ ง ขั้ น ตอนในการบริ ห ารการตลาดและการท าแผนการตลาดอั น ประกอบด้ ว ยการวิ เ คราะห์ โ อกาสทางการตลาดและ
สิ่งแวดล้อมที่เกีย่ วข้อง การวิเคราะห์การกาหนดตลาดเป้าหมายและพฤติกรรมผู้บริโภค การกาหนดวัตถุประสงค์และการวางแผนเกี่ยวกับกลยุทธ์
ส่วนประสมการตลาด การทาแผนการตลาด การวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหา การกาหนดกลยุทธ์การตลาดในแต่ละสถานการณ์และในแต่ละ
กรณีตัวอย่าง
Study steps of marketing management and marketing plan including market chance analysis and environments. Analysis of
market target and customer behaviors. Define objectives and strategic plans of market components. Market planning. Problem analysis. Problem
solving. Define marketing strategies in any circumstances and any case studies.
ISE 632
การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
3 (3-0-9)
(Human Resources Management for Competitiveness)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความเข้าใจในการเป็นผู้นา ทฤษฎีความเป็นผู้นาในองค์กร การฝึกฝนความเป็นผู้นาในห้องเรียนในสภาวะต่างๆ การประยุกต์
เทคโนโลยีการบริหารทรัพยากรในองค์กร บริหารบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในองค์กร จุดแข็งและจุดอ่อนในการเป็นผู้นาโดยการศึกษาจากการ
ประเมินและการตอบสนอง
Understanding of leadership. Leadership theories and practice through classroom lectures and presentation leadership workshops
enable students to explore different leadership styles. Technology, ethics, human resources management, and environmental affairs. Leadership
strengths and weaknesses as through peer evaluation and feedback.
ISE 633 การบริหารการเงินสาหรับวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต
3 (3-0-9)
(Financial Management for Industrial and manufacturing Systems Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การพิจารณาตรวจสอบโมเดลทางเลือกทางการเงินต่างๆในการสร้างขอบข่ายสาหรับการเปลี่ยนแปลงทางการผลิตเพื่อใช้สาหรับ
ปรับปรุงระบบการผลิต การพิจารณาผลของทางเลือกทางการเงิน การพิจารณาการหาจานวนกิจกรรมทางการผลิต การจัดการต้นทุนกิจกรรม
ทางการผลิต การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางธุรกิจที่ให้ประโยชน์สูงสุดบนพื้นฐานของโมเดลทางเลือกทางการเงินที่หลากหลาย
Investigation of financial-option modeling framework for manufacturing transitions. Revision of financial-option results.
Quantification of manufacturing activities and activity based costing. Analysis of optimal business strategies based on a variety of financial
option models.
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ISE 640

สถิติทางวิศวกรรมขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Engineering Statistics)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ประเภทของข้อมูล การอธิบายและการนาเสนอข้อมูล ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจง
ของสิ่งตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอย การออกแบบการทดลองเบื้องต้น การควบคุม
การผลิตโดยวิธีทางสถิติ
Type of data. Describing and presenting data. Probability theory. Random variable and probability distribution. Sampling
distribution. Test of hypothesis. Analysis of variance (ANOVA). Regression analysis. Introduction to experimental design. Statistical Process
Control.
ISE 641
การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง
3 (3-0-9)
(Design and Analysis of Experiment)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและหลักการขั้นพื้นฐานของการออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม การนาการออกแบบการทดลองไปใช้กับปัญหาทาง
วิศวกรรม โดยมุ่งเน้นวิธีการออกแบบ (อาทิ การออกแบบแบบแฟคทอเรียล การออกแบบแบบแฟคทอเรียลบางส่วน การออกแบบตามลาดับชั้น
ฯลฯ) การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความทางกายภาพ
Basic concept and principle of engineering experimental design. Application of experimental design to engineering problems,
emphasis on design techniques (i.e. function design, fractional factorial design nested design etc.). Data collection, data analysis and physical
interpretation.
ISE 642
การวิเคราะห์และการหาคาตอบทีเ่ หมาะสมสาหรับระบบการผลิต
3 (3-0-9)
(Optimization and Analysis for Manufacturing Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจาลองทฤษฎีการผลิตและกรณีงานจริงของระบบการผลิตแบบต่างๆด้วยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ การโปรแกรมเชิงเส้นตรง
การโปรแกรมเชิงเส้นตรงแบบจานวนเต็ม โมเดลเครือข่าย การโปรแกรมไม่เป็นเชิงเส้นตรง การโปรแกรมแบบไดนามิค เมตาฮิวรีสติก ทฤษฎีเกม
การวิเคราะห์การตัดสินใจ มาร์คอฟเชน กระบวนการตัดสินใจแบบมาร์คอฟ
Mathematical formulation of manufacturing theory and practical case-based. Linear programming. Integer programming.
Network model. Nonlinear programming. Dynamic programming,. Metaheuristics. Game theory. Decision analysis. Markov chain. Markov
decision processes.
ISE 643
การสร้างโมเดลสาหรับตัดสินใจในการผลิต
3 (3-0-9)
(Manufacturing Decision Modeling)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การออกแบบและสร้างโมเดลสาหรับใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องในปัญหาทางการผลิต โมเดลทางธุรกิจการผลิต
เช่น โมเดลการเงิน โมเดลการวิเคราะห์การลงทุน โมเดลบัญชีต้นทุน และโมเดลการตลาด โมเดลทางการบริหารการผลิต เช่น โลจิสติกส์โมเดล
โมเดลการควบคุมสินค้าคงคลัง โมเดลการควบคุมคุณภาพ โมเดลการวางแผนการผลิต และโมเดลการจัดการโครงการ
Designing and building a model as a tool for decision making in manufacturing problems. Business models; financial models,
investment analysis models, cost accounting models, and marketing models. Operation management models; logistics models, inventory control
models, quality control models, production planning models, and project management models.
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ISE 644

การจาลองแบบปัญหาในระบบการผลิต
3 (3-0-9)
(Simulation Modeling in Manufacturing Processes)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์และเทคนิคการจาลองแบบปัญหาที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต โดยเน้นที่การวิเคราะห์ข้อ มูล วิธีการ
สร้างตัวแบบจาลอง และการประเมินทางเลือกที่เหมาะสมกับแบบปัญหา
Applications of interactive data analysis and simulation modeling techniques to the design and analysis of systems in the
manufacturing sectors; data analysis, simulation model building, and evaluation of alternative designs.
ISE 646
การวิจัยการตลาด
3 (3-0-9)
(Marketing Research)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษากระบวนการวิจัยการตลาดและเทคนิคการออกแบบงานวิจัย การกาหนดปัญหาและความต้องการของข้อมูล การเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนาเสนอผลการวิจัยเพื่อช่วยในการแก้ปัญหา และตัดสินใจในทางการตลาด วิธีการสุ่มตัวอย่าง และการออกแบบสารวจ
ความคิดเห็น การประยุกต์เทคนิค การวิจัยให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงและปัญหาต่างๆ ทางด้านการตลาด
Study process of marketing research and techniques to design a research. Problem definitions and information needs. Data
collections. Data analysis. Present research findings to solve and make decision in marketing, Sampling methods. Questionnaire design.
Appropriately apply research techniques to market changes and problems.
ISE 650
การจัดการโซ่อุปทาน
3 (3-0-9)
(Supply Chain Management)
วิชาบังคับเรียน : ไม่มี
ภาพรวมการจัดการโซ่อุปทาน ส่วนประกอบของโซ่อุปทานที่เหมาะสมในการแข่งขันธุรกิจ โครงสร้างขององค์กรกับโซ่อุปทาน
การออกแบบโซ่อุปทาน การประเมินและการวัดตัวแบบของโซ่อุปทาน การตัดสินใจเรื่องอินซอร์สและเอาท์ซอร์ส
An overview of supply chain management purposes and processes. Components of a competitive supply chain. Organizational
structures and the supply chain. Supply chain design. Evaluation and measurement models of supply chain. In-sourcing and out-sourcing
decisions.
ISE 651
การจัดการโลจิสติกส์
3 (3-0-9)
(Logistics Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การนาเสนอความรู้และเครื่องมือต่างๆเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ องค์ประกอบของโลจิสติกส์ การวางแผนและการปฏิบัติงาน
ของโลจิสติกส์ การไหลของวัสดุและสารสนเทศทางโลจิสติกส์ และต้นทุนของโลจิสติกส์
The knowledge and tools in logistics management. Components of logistics. Planning and implementing logistics. Material flow
and logistics information flow. Costs of logistics.
ISE 655
การออกแบบและบริหารคลังสินค้า
3 (3-0-9)
(Warehouse Design and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวางแผนและบริหารการดาเนินงานคลังสินค้า การทางานและทรัพยากรของคลังสินค้า การดาเนินงานคลังสินค้า การเลือก
สถานที่ การวางแผนเรื่องการออกแบบ ต้นทุน พื้นที่การจัดวางสินค้าของคลังสินค้า ระบบการจัดเก็บสินค้า การเลือกและการเติมสินค้าใน
คลังสินค้า การบรรจุภัณฑ์ ระบบการบริหารคลังสินค้า
Planning and managing warehouse operations. Warehouse functions and resources. Warehouse operations. Site selection.
Warehouse design, costs, space and layout planning. Stock locator systems and storage systems. Order picking and replenishment. Packaging.
Warehouse management systems.
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ISE 660

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
(Computer in Industrial Applications)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างผู้ใช้และคอมพิวเตอร์การควบคุมและ
การเก็บข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บข้อมูล การติดต่อของข้อมูล และสถาปัตยกรรมเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับระบบการผลิต
และการบริหาร ระบบปัญญาประดิษฐ์ ระบบเชี่ยวชาญ เพื่อปรับปรุงผลผลิตและควบคุมคุณภาพ ผลกระทบของคอมพิวเตอร์ต่อ องค์กร บุคคลและ
สังคม
Introduction to computer architectures; hardware, software, and user interface. Computer supervisory control and data acquisition.
Data and data management. Data communication and network architecture. Information technology for manufacturing and management.
Intelligent support systems such as artificial intelligent. expert systems to improve productivity and quality control. Impact of computer
technology on organization, individuals, and society.
ISE 661
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต
3 (3-0-9)
(Computer-Aided Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต ฐานข้อมูลของคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบและคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต การ
คานวณคุณสมบัติทางเรขาคณิตและมวล แบบจาลองและการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ การสร้างเมช
Architecture of CAD/CAM Systems. CAD/CAM Database. CAD/CAM Data Exchange. Geometrical and Mass Property
Calculations. Finite Element Model and Analysis. Mesh Generation.
ISE 690
สัมมนาและระเบียบวิธีการวิจัย
3 (3-0-9)
(Seminar and Research Methodology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การนาเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อทางวิศวกรรมระบบการผลิต โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ทักษะเบื้องต้น
ของการวิจัยและการสื่อสาร คาจากัดความและการจาแนกประเภทของงานวิจัย การตั้งโจทย์งานวิจัย การสืบค้นเอกสารอ้างอิง การอ้างอิงที่มาของ
ข้อมูล การเขียนข้อเสนอโครงการ กระบวนการทาวิจัย การเขียนบทคัดย่อ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การตีความข้อมูล การนาเสนอผลงานวิ จัย
การเขียนเชิงเทคนิคสาหรับการตีพิมพ์ การเขียนวิทยานิพนธ์ จรรยาบรรณของการวิจัย
Presentation and discussion of the selected topics in Manufacturing Systems Engineering by graduate students and specialists.
Introduction to research and communication. Definitions and classifications of research. Research problems identification. Literature review.
Citation. Research proposal writing. Research procedure. Abstract writing. Statistical data analysis. Data interpretation. Research presentation.
Technical writing for publication. Thesis writing, research ethics.
ISE 691
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
(Thesis)
วิทยานิพนธ์ประกอบด้วยการศึกษา และวิจัย ในห้องปฏิบัติการหรือในภาคสนามภายใต้การดูแลจากคณาจารย์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
และได้รับการอนุมัติ โดยมีการเขียน และสอบวิทยานิพนธ์
Students conduct a research in laboratory or field project under the supervision of a faculty member in the related approved
topics. They must write up the thesis and present final presentation.
ISE 692
การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
(Independent Studies)
นักศึ กษาจะต้ องปฏิบั ติ ง านวิ เคราะห์ และแก้ปั ญ หางานในอุ ต สาหกรรมด้วยตนเองภายใต้ การดูแ ลของอาจารย์ ที่ ปรึ กษาและ
คณะกรรมการ พร้อมทั้งเขียนรายงานโครงงานวิจัยอุตสาหกรรม และสอบโครงงาน
Students must complete the industrial research in manufacturing industries by themselves under supervision of advisors and
technical committee. They must write up the industrial research project report and present final presentation.

